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030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl Betrouwbare zorg

voor jong en oud

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl
Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Al in 2011 besloot de gemeenteraad 

tot een haalbaarheidsonderzoek 

naar nieuwbouw van De Vierstee 

en stelde daarvoor een aanvullend 

krediet beschikbaar van € 350.000 

exclusief BTW. Na een informatie-

bijeenkomst op 4 september 2013 

zijn klankbordgroepen gevormd 

voor bewoners enerzijds en gebrui-

kers anderzijds. Op basis van ge-

sprekken met de klankbordgroepen 

heeft de ontwikkelaar de plannen 

waar nodig en mogelijk nog bijge-

steld. Met de beoogde particuliere 

ontwikkelaar en inanciële partner 
is op 21 oktober 2013 een inten-

tieovereenkomst aangegaan. Om-

dat de mogelijke realisatie van de 

nieuwe Vierstee geschiedt op basis 

van particulier initiatief moet de 

betrokkenheid van onze gemeente 

worden getoetst aan de regels voor 

aanbesteding en staatssteun en is 

een borgstelling noodzakelijk. 

Behoefte

Het gemeentebestuur is van me-

ning dat een nieuwe accommodatie 

voorziet in een maatschappelijke 

behoefte op het vlak van de sport-, 

kunst- en cultuurbeoefening en 

de voorwaarde van draagvlak in 

Maartensdijk verenigingen, alsme-

de bij de bewoners, is vastgelegd in 

de intentieovereenkomst. Naar de 

mening van het College voldoet de 

huidige Vierstee niet meer aan de 

daar aan te stellen eisen. De eisen 

en normen die sportkoepels stel-

len kunnen niet meer in de huidige 

Vierstee worden gerealiseerd. Ook 

zijn in de loop van de tijd de wen-

sen van de gebruikers gewijzigd 

en de gebruiksbehoefte is toegeno-

men. De exploitatielasten van een 

gerenoveerde Vierstee wegen niet 

op tegen de lasten van een nieuwe 

multifunctionele accommodatie in 

Maartensdijk. Binnen het gemeen-

telijk budget ontbreekt de ruimte 

om zelf een nieuwe accommodatie 

te realiseren en ontbreekt ook de 

budgettaire ruimte voor ingrijpende 

renovatie van De Vierstee.

Bestuurlijk draagvlak 

Alhoewel het verstrekken van een 

borgstelling een bevoegdheid is 

van het College, vindt het College 

een zo groot mogelijk bestuurlijk 

draagvlak van belang. Ook de be-

oogde ontwikkelaar en inanciële 
partner dringen hier op aan. In het 

geval de inanciering niet door de 
gemeente wordt geborgd is een pri-

vate ontwikkeling van een nieuwe 

multifunctionele accommodatie in 

Maartensdijk onmogelijk. Tijdens 

de vergadering werd er ingesproken 

door mevr. Raven (voorzitter Kunst 

en Genoegen), die namens het me-

rendeel van de cultuurverenigingen 

vooral het gebrek aan informatie en 

communicatie aanvoerde als ver-

oorzaker van veel weerzin tegen 

de nieuwbouwplannen: ‘Het hart 

wordt uit Maartensdijk gesneden’. 

De heer Plug (Reigersbek) sprak 

namens de aanwonenden van met 

name Distelvink en Reigersbek. 

Ook hij hekelde de communica-

tie en informatie. Hij vroeg of alle 

alternatieven (zowel een andere 

plaats als opknappen van de hui-

dige accommodatie) waren onder-

zocht. Ook de mogelijke commer-

ciële openstelling op zondag werd 
afgewezen. 

Commissie

In de commissie stelde Anne Doe-

dens (VVD) voor alsnog eerst een 

gedegen bouwkundig onderzoek te 

doen naar de renovatiemogelijkhe-

den van de huidige Vierstee. Ebbe 

Rost van Tonningen (Beter de Bilt) 

miste voldoende draagvlak. Maaico 

Maarssen (SP) wilde geïnformeerd 

worden over alternatieven. Han IJs-

sennagger (Bilts Belang) wilde de 

besluitvorming in ieder geval over 

de eerstkomende verkiezingen til-

len. Arie van der Vlies (SGP) mist 

draagvlak (‘Dus stoppen’!) en wil 

ook weten waarom er hoeveel geld 

ontbreekt voor renovatie van de 

huidige Vierstee. Hij kondigde sa-

men met de VVD een motie aan 

voor de komende raadsvergade-

ring. Van der Vlies: ’De Vierstee 

was voor de Maartensdijkse ver-

enigingen, De Vierstee is voor de 

Maartensdijkse verenigingen en De 

Vierstee blijft een gebouw voor de 

Maartensdijkse verenigingen’. 

Wethouder

In zijn beantwoording was wet-

houder Bert Kamminga duidelijk: 

‘Dit college wil voor Maartens-

dijk een eigen sport- en cultureel-

zalencomplex. Wij hebben met uw 

(gemeenteraad red.) instemming 

ingezet voor een particulier initi-

atief, waarvan een mogelijke ont-

wikkelaar thans de haalbaarheid 

onderzoekt op de gedachte locatie 

aan de Dierenriem. Eén van onze 

randvoorwaarden was vooraf over-

eenstemming met alle betrokkenen. 

Met de culturele gebruikersgroep 

is dit vooralsnog niet gerealiseerd; 

daar moet nog extra mee gespro-

ken worden en wellicht nog meer 

naar geluisterd worden. Maar ons 

uitgangspunt is en blijft, dat Maar-

tensdijk zoiets verdient’.

Streep

Vanwege de aangekondigde motie 

wordt het besproken voorstel op de 

agenda van de komende raadsver-

gadering (donderdag 27 februari) 

‘boven de streep gezet’, aldus com-

missievoorzitter Ellen Thier. Dat 

betekent, dat de beraadslagingen 

waarschijnlijk dan nog eens dun-

netjes zullen worden overgedaan. 

Vooralsnog werd het voorstel door 

het College niet ingetrokken. Wet-

houder Bert Kamminga verduide-

lijkte dit na aloop nog eens: ‘Wij 
beraden ons in het College over wat 

we gaan doen: intrekken of in stem-

ming brengen. Er komt ook nog een 

overleg tussen de ontwikkelaar en 

de (culturele) gebruikers van De 

Vierstee. Ik zou het wel zonde vin-

den hoor. Hier ligt een kans voor 

Maartensdijk om een modern, goed 

geoutilleerd sport-/zalencentrum te 

krijgen’. 

Een nieuwe Vierstee
houdt het gesprek gaande

door Henk van de Bunt

Onder grote belangstelling werd in de vergadering van de Raadscommissie Burger en Bestuur 

jl. donderdag het voorstel van het Biltse College van B&W in te stemmen met een borgstelling 

tot een indicatief totaalbedrag van € 5.800.000 voor de ontwikkeling van een nieuwe 

multifunctionele accommodatie De Vierstee te Maartensdijk, besproken. 

De Vierstee wordt gezien als het ‘hart’ van Maartensdijk.

Het onderhavige voorstel wordt op de agenda van de komende 

raadsvergadering ‘boven de streep gezet’, aldus commissievoorzitter 

Ellen Thier.

Kies bewust,

kies Parel Promotie 

Bel 0346 - 21 12 15 voor een afspraak
of mail naar info@parelpromotie.nl

ontwerp + print + druk

Let op de special in de Vierklank

van volgende week!

www.elanvitaal.nl



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

23/2 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

23/2 •   9.30 en 18.30u - 
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

23/2 • 10.30u - Bezinningssamenkomst

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

23/2 • 10.00u - Dhr. Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw

23/2 • 10.30u - Oecumenische Viering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

23/2 • 10.15u - Ds J. de Wolf
23/2 • 17.00u - Ds. G. Hagens

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

23/2 • 10.00u - Ds. M.P.D. Barth
23/2 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

23/2 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

23/2 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
23/2 • 19.30u - Ds. G.M. Landman, Taizé

R.K. St. Michaelkerk

23/2 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

23/2 • 10.00u - Dhr. A. Doornebal

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

23/2 • 10.30u - Mw. Drs. I. Terlouw

PKN - Herv. Kerk

23/2 • 10.00u - Kand. J.A. de Kruijf
23/2 • 18.30u - Ds. P. Molenaar

Herst. Herv. Kerk

23/2 • 10.30 - Ds. Schalkoort
23/2 • 18.00 - Ds. A. de Groot

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

23/2 • 11.00u - mevr. ds. L. Spelberg

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

23/2 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
23/2 • 18.30u - Ds. W.G. van den Top

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

23/2 • 10.00 en 18.30u - Ds. A. Vlietstra

PKN - Ontmoetingskerk

23/2 • 9.30u - mevr. ds. L. Spelberg
23/2 • 17.00u - dhr. Rob Ruares 

St. Maartenskerk

22/2 • 19.00u - Eucharistieviering
23/2 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

23/2 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
23/2 • 18.30u - Ds. C. van Veelen

PKN - Herv. Kerk

23/2 • 10.00u - Kand. J.W. Verboom
23/2 • 18.30u - Ds. F. Wijnhorst
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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

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

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

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

Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 22 januari wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier in Holland-
sche Rading ingezameld. De wa-
gen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek

Op zaterdag 22 februari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Wij zijn diep bedroefd door het onverwachte overlijden van

Els Borst

Els stond met haar energieke en doortastende persoonlijkheid midden in het leven, 
was maatschappelijk zeer betrokken en nauw verbonden met de politiek in onze
gemeente.

Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte toe bij

het verwerken van dit grote verlies.

 

                                    Frans Poot

                                    namens fractie D66 De Bilt

                                     Marieke van den Akker

                                     namens bestuur D66 De Bilt

Geboren

16 febuari 2014

Noa
Dochter van 

Evert en Jacoline Hennipman
Kerkdijk 104

Westbroek

Weeksluiting in Dijckstate

De Hervormde Gemeente van 
Maartensdijk organiseert op vrij-
dag 21 februari in de recreatiezaal 
van Dijckstate in Maartensdijk 
een weeksluiting. Ds. G.J. van 
Beusekom, emeritus predikant 
uit Bilthoven, zal de bijeenkomst 
leiden. Er wordt een Bijbelge-
deelte gelezen, daarover wordt 
een korte meditatie gehouden en 
er wordt gezongen. Na afloop is 
er gelegenheid voor ontmoeting 
onder het genot van een kop 
koffie of thee. Voor eventueel 
vervoersvragen 0346 213592. 
Aanvang 19.30 uur. 

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 21 
februari kunt u weer klaverjassen 
bij SVM. In de kantine van deze 
sportvereniging aan de Dieren-
riem in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur en meedoen 
kost 3 euro. Er is ook een loterij. 
Voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Klaverjassen

Vrijdagavond 21 februari kunt u 
weer klaverjassen bij FC de Bilt. 
In de kantine van deze sportver-
eniging aan de Laan van Welte-
vreden in de Bilt bent u van harte 
welkom. Vanaf 19.00 uur is de 
kantine geopend en het klaverjas-
sen begint om 20.00. Inschrijf-
geld bedraagt € 3,-.Loten voor de 
loterij zijn € 0,50 per stuk.

Film in Ontmoetingskerk

22 februari wordt (op het grote 
scherm in de kerkzaal van de 
Ontmoetingskerk) de luchtige 
film: ‘Le gamin au velo’ van de 
broers Dardenne vertoond. Deze 

Waalse film is als het ware een 
soort sprookje, waarin het gaat 
over de 12-jarige Cyril die op 
zoek gaat naar zijn vader Eigen-
lijk is Cyril nog meer dan naar 
zijn biologische vader op zoek 
naar iemand die de vaderrol ook 
inhoud kan geven, iemand aan 
wie hij zich kan hechten. De film 
begint om 19.45 uur.

Carnaval kidsdisco

Zaterdag 22 februari viert de kids-
disco van WVT alvast carnaval. 
Dat wordt gevierd met ‘hoog’ 
bezoek. De feestzaal is van 19.00-
21.30 geopend voor kinderen van 
8-12 jaar. Entree is €2,- 

Hulp bij belastingaangifte

WVT biedt hulp bij het invullen 
van de belastingaangifte in de 
maand maart. Het is mogelijk 
om telefonisch een afspraak te 
maken via 030 2284973. De kos-
ten voor het verzorgen van een 
aangifte zijn € 7,50 (leden) en € 
15,- (niet-leden). 

Taizéviering 

Zondagavond 23 februari om 
19.30 uur is er in de Immanuël-
kerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49 een Taizéviering met 
koor en instrumentalisten onder 
leiding van Els Firet. Een viering 
in de sfeer van het Franse kloos-
ter in Taizé. Er wordt gezongen 
in verschillende talen en er is 
gelegenheid om stil te zijn.

Soefi bijeenkomst

Op zondag 23 februari 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: 
‘onze naam en non-dualiteit’. Het 
Soefisme is een religieuze levens-
benadering, gebaseerd op gees-
telijke vrijheid, respect voor alle 
religies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei. (www.soefi.nl)

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in 
het werk van Samuel L. Lewis, 
zen- en soefi-meester uit San 
Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kring-
dansen en de teksten en bewe-
gingen worden bij elke dans 
opnieuw uitgelegd. Hierdoor 
kunnen nieuwkomers gemakke-
lijk instromen. Zondag 23 febru-
ari van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 

Fotoclub

Maandag 24 februari heeft de 
fotoclub de jaarvergadering, 
waarop het jaarverslag gepre-
senteerd en besproken wordt en 
de nieuwe plannen voor 2014 
worden gepresenteerd. De vrij 
toegankelijke avond begint om 

20.00 uur en wordt gehouden in 
het  H.F. Witte Cultuur en verga-
dercentrum, Henri Dunantplein 
4, De Bilt. Info op www.foto-
clubbilthoven.nl 

Derde lezing winterseizoen 

IRS

Sinds 1999 wordt er in Maartens-
dijk jaarlijks een lezingenserie 
door Stichting IRS belegd. Op 
dinsdag 25/2 spreekt ds. Chr. 
Stelwagen (Damwoude) over 
‘Rechtvaardiging uit genade’. 
Na de lezing is er gelegenheid 
vragen in te dienen, die na de 
pauze door de inleider behan-
deld worden. De locatie voor de 
bijeenkomst is een zaal van de 
Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 
te Maartensdijk. Aanvang: 19.45 
uur. Sluiting: 21.45 uur. Entree: 
3 euro. De netto-opbrengst van 
de avonden komt ten goede aan 
één van de projecten van de IRS. 
Zie www.inderechtestraat.nl of 
bel drs. G.A. van Ginkel (0346 
213445) voor nadere info.

Lezing Tuinmaar

Woensdag 26 februari a.s. houdt 
moestuinvereniging Tuinmaar de 
Algemene LedenVergadering in 
Mantel, naast de R.K. kerk St. 
Maarten aan de Nachtegaallaan 
in Maartensdijk. Na de pauze, 
rond 20.30 uur verzorgt de heer 
Vendrik uit Westbroek een lezing 
over Faunabeheersing in deze 
omgeving. De lezing is ook voor 
niet leden gratis toegankelijk. 
Info vooraf tel. 0346 212240.
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Van ’t Land heeft nadat het plan 

voor een zwembad met een sport- 

en zalencentrum in juni door de 

raad was afgewezen veel gesproken 

met Robert Havekotte over de wijze 

waarop het plan van Stichting Wa-

ter het beste kon worden gebracht. 

‘Er lag een gedegen plan van een 

initiatiefrijke burger, waar de BSF 

achterstond. Als je zo’n plan schrijft 

doe je dat vanuit een bepaalde visie. 

Je kunt het met een positief en een 

negatief scenario schrijven. Robert 

Havekotte heeft gekozen voor een 

middenscenario. Hij kreeg onder-

steuning van de KNZB en ook de 

potentiële bouwer heeft meege-

dacht over de wijze van inancie-

ring. Er kwam een soortgelijke i-

nanciering uit als bij het plan dat in 

juni werd afgewezen. De gemeente 

wilde een terugtredende beweging 

maken. Dat zou in dit verhaal ook 

weer zo zijn. Van de gemeente werd 

wel een inanciële garantiestelling 
gevraagd.’

Onderzoek

De gemeenteraad was niet over-

tuigd dat de plannen van Stichting 

Water inancieel gedegen waren en 
vroeg in de raad op 30 januari in 

een motie om meer onderzoek al-

vorens een beslissing te nemen. B 

en W hebben inmiddels besloten de 

motie niet uit te voeren. 

‘De vragen in de motie zijn al on-

derzocht’, aldus Jan van ’t Land. ‘In 

het plan van Robert Havekotte zit-

ten vast nog wel wat haken en ogen 

maar dat is bij ieder plan en altijd 

wel oplosbaar. Maar het is wel be-

oordeeld door een externe adviseur, 

die groen licht gegeven heeft. De 

BSF heeft de plannen vanaf het be-

gin ondersteund en is nu opnieuw 

teleurgesteld. Het afwijzen van het 

sport- en zalencentrum heeft ook 

gevolgen voor de sporthal in het H 

F Wittecentrum. Die op NOC*NSF 

niveau brengen kost ook geld. Het 

oorspronkelijke plan was uiteinde-

lijk goedkoper geweest.’ 

Opmerkelijk

Op de vraag hoe nu verder  

antwoordt Van ’t Land dat we 

nu eerst de verkiezingen moeten  

afwachten. Het voorbijgaan aan 

de 10.000 handtekeningen noemt 

hij een schande. ‘Ik denk dat de  

ondertekenaars de politiek dan 

maar moeten afrekenen. In de 

zwembaddiscussie is het leidende 

principe heel erg inancieel ge-

richt. Hoe leg je uit dat het col-

lege iets goedkeurt en inancieel  
verantwoord acht terwijl twee van 

de drie collegepartijen niet achter 

dit collegebesluit gaan staan. Dat 

is toch op zijn minst opmerkelijk te 

noemen.’

Slimme aanpak

Jan van ’t Land vindt dat Herman 

Mittendorff in de acht jaar dat hij 

wethouder van sport was een heel 

consequent beleid heeft gevoerd. 

‘Zeker in de voorwaardenschep-

pende sfeer voor alle verenigingen 

in onze gemeente. Die hebben pri-

ma accommodaties gekregen. De 

gemeente werd niet zomaar sport-

gemeente van het jaar. Dat word 

je niet als je de organisatie niet op 

orde hebt.’ Dat met slim beleid eer 

te behalen valt illustreert hij met de 

Wmo, die met minder geld moest 

worden ingevoerd. 

Van ’t Land was ook enige tijd 

voorzitter van de Wmo-adviesraad. 

‘Het is de gemeente gelukt de 

Wmo goed in te voeren en kwa-

litatief goed werk neer te leggen. 

Zorg te laten verlenen voor minder 

geld, zaken op een andere manier  

aansturen, MENS op te richten en 

vanuit de kernen dingen te orga-

niseren, waardoor minder dubbel 

plaatsvindt. Door zaken beter op 

elkaar af te stemmen zie je dat er 

belangrijke stappen gemaakt wor-

den, die de gemeente ook nog geld 

opleveren.’ 

Een slimme aanpak vindt hij moet 

ook bij de discussie over het zwem-

bad gevoerd worden. ‘Nu verstopt 

iedereen zich achter de centen.  

Het huidige zwembad is niet meer 

van deze tijd. Of het gaat dicht van-

wege de technische staat, of je moet 

iets anders doen en daar waren we 

met de plannen van Stichting Water 

goed mee op weg.’

BSF teleurgesteld over
gang van zaken zwembad

door Guus Geebel

‘Wanneer verkiezingen aanstaande zijn durven veel partijen hun nek niet meer

uit te steken. In de discussie rond het zwembad komt dat weer duidelijk naar voren’, 

aldus Jan van ’t Land, voorzitter van de Biltse Sportfederatie. ‘De besluitvorming werd 

sterk bepaald door de inanciële positie van de gemeente. Daar durfde de politiek geen 
verantwoording voor te nemen en maakte het geld leidend.’

Jan van ’t Land vindt het jammer dat een goed plan is afgeblazen.

Aan de orde komen onder meer: 

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van 

ijnstof in relatie tot de (verbreding 
van) de A27 en wat doet de politiek 

om de overlast van de A27 binnen 

de perken te houden? 

Hoe houden we het Groenekans 

landschap groen en mooi en hoe 

gaat het verder met de ecologische 

hoofdstructuur (EHS). Burgerparti-
cipatie, wat wil en wat mag en kan 

de politiek van burgers vragen met 

betrekking tot particuliere inzet 

voor collectieve taken en wat be-

tekent dat voor de gemeentelijke 

diensten? Wat is eigenlijk nog de 

rol van de dorpsvisie van Groe-

nekan (in 2009 vastgesteld) bij de 
plannen van de politiek met ons 

fraaie dorp?

De politieke partijen zullen op in-

formatietafels hun verkiezingspro-

gramma’s tonen en waar voor en 

na de plenaire presentaties en dis-

cussies gelegenheid is de partijen 

persoonlijk aan te spreken op hun 

beleid in het verleden en hun plan-

nen voor de toekomst. 

De deur en de informatiestands van 

de partijen zijn open vanaf 19.00 

uur. Om 20.00 uur begint het ple-

naire deel van de avond en vanaf 

ca. 22.00 uur is er gelegenheid tot 

informeel napraten aan de bar. Voor 

meer informatie: www.dorpsraad-

groenekan.nl/politiek_cafe

Politiek café Groenekan
Op maandag 24 februari organiseert de Dorpsraad Groenekan een politiek café in de

Groene Daan, Grothelaan 3 in Groenekan. Vooruitlopend op de verkiezingen op 19 maart zijn

10 politieke partijen die in de gemeente De Bilt deelnemen aan de verkiezingen, uitgenodigd. 

De partijen zullen die avond in debat gaan over thema’s die de Groenekanse bevolking direct raken.

Aangezien een groot deel stem-

gerechtigden uit mogen brengen 

tot 50-plus behoort, bieden de ou-

derenbonden een platform aan de 

kandidaat-gemeenteraadsleden. 

Veel van de stellingen die de deel-

nemers voorgelegd zullen krijgen, 

gaan dan ook over onderwerpen die 

in de gemeente speciaal van belang 

zijn voor ouderen. Denk aan aspec-

ten als buslijnen, regiotaxi, Zorg-

loket (WMO beleid), veiligheid, 
openbare voorzieningen en vrijwil-

ligersbeleid.

Oud tv-journalist Fred Verba-

kel is bereid gevonden om die 

middag het debat te leiden in 

De Koperzaal van verzorgings-

huis De Koperwiek in Bilthoven.  

Tijd: 14.00 uur. De toegang is  

gratis. 

Debat met fractievoorzitters 
Op woensdag 26 februari is er een debat tussen de fractievoorzitters van de politieke partijen, 

die deel gaan nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Beter De Bilt: ‘Het zwembad moet er komen!’ 

De diverse berichten in De Vierklank laten zien dat de verkiezings-

koorts is aangebroken. Ik beperk mij tot te feiten. In de raadsvergade-

ring van 30 januari jl. heeft Beter De Bilt samen met GroenLinks/PvdA 

en de SP een motie ondersteund vóór het zwembad. Bekijk het digitale 

verslag onder raadsinformatie.debilt.nl. 

Onze lokale partij past niet in het schema van rechts of links. Wij staan 

als enige partij los van welke landelijke partij dan ook en kijken alleen 

naar wat goed is voor onze burgers. Wat men ook denkt van wethouder 

Mittendorff; hij heeft met zijn aftreden een duidelijk signaal afgegeven: 

de Gemeenteraad is na 6 jaar onderzoek nóg niet in staat een besluit 

te nemen. Er lag een uitstekend voorstel voor een nieuw zwembad dat 

door de fracties van Beter De Bilt, GroenLinks/PvdA en SP voor 100 

% is ondersteund. Een extern bureau heeft het plan getoetst en goed 

bevonden. Waarom hebben de andere partijen niet voor de genoemde 

motie gestemd? Zij maakten een breekpunt van een bedrag dat jaarlijks 

slechts 0,1 % van de gemeentelijke begroting omvat. Deze partijen wil-

den nóg meer onderzoek. Volstrekt ongeloofwaardig als zij een coalitie 

van VVD, D66 en GroenLinks/PvdA ondersteunen die in 8 jaar tijd 17 

miljoen verlies heeft veroorzaakt. 

Ik heb als gemeenteraadslid in 2011 het gemeentebestuur gewaar-

schuwd voor inanciële tegenvallers, waarop niet werd gereageerd. Ver-
volgens heb ik in 2013 het vertrouwen opgezegd in het inanciële beleid 
van dit College van B&W, vanwege de onverantwoorde verliezen én 

omdat B&W nog steeds geen plan heeft om het tij te keren. In 2013 is 

een nieuw verlies geboekt van € 2 miljoen. Tegelijkertijd vind ik dat 

onze basisvoorzieningen niet de dupe mogen worden van het slechte 

inanciële beleid van het gemeentebestuur. Met minder inhuur van der-
den zou de gemeente al een grote stap in de goede richting zetten. 

Ebbe Rost van Tonningen, Beter De Bilt

Kandidatenlijst D66 ongewijzigd 
Els Borst blijft als lijstduwer op de kandidatenlijst van D66 voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in De Bilt staan. In de Kies-

wet is vastgelegd dat aanpassing van deze lijst niet meer mogelijk is. 

Ook niet als een kandidaat overlijdt tussen de vaststelling van de kan-

didatenlijsten en de verkiezingen. Alle kieslijsten voor de gemeente-

raadsverkiezingen in ons land zijn op 7 februari jongstleden deinitief 
vastgesteld. Mevrouw Borst overleed na deze datum. Els Borst staat als 

lijstduwer op de kandidatenlijst van D66 in De Bilt. Stemmen die op 

haar worden uitgebracht gaan niet verloren, ze komen ten goede aan de 

partij. In gemeente De Bilt worden de kieslijsten op 6 maart huis-aan-

huis verspreid.
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Nieuwe wegen met lijst 9! 
 

 

Pim van de Veerdonk, nr. 4  
Consultant HR en  IT; lid Wijkraad De Leijen. 
Motto: Stem Beter de Bilt! Kom op voor je wijk, 

je buurt en voor jezelf.  

Het kan beter, het kan anders!  

 

 

Lijsttrekker:  
Ebbe Rost van 

Tonningen 

 

www.beterdebilt.nl 
 

Jette Muijsson, nr. 5 
Adviseur milieu en veiligheid. Moeder van 2. 

Motto: voor een groene, veilige en financieel 

gezonde gemeente. Gebruik kennis en kunde  

van de burger! 

 
 



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Varkensschnitzels
Runderschnitzels
Gehaktschnitzels
Kipschnitzels

6 halen / 
   5 betalen

Ei-bieslooksalade 
Hammouse
Filet Americain

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Rosbief
Zeeuwspek
Boerenham 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 februari 
t/m woensdag 26 februari

100
gram 1.69

500
gram 6.98

500
gram 5.98

100
gram 1.20

Sucadelapjes

Runder 
cordon bleu

Muiderslotjes

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd

Extra donderdag voordeel!

VARKENS VERSE WORST

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt
schouderham

boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat
gegrilde kipfilet met kruiden

1 Kg. 2 Kg. 10.-6.98

op=op

Extra voordeel!

Bijzonder lekker!

HUISGEMAAKTE 
KNAKWORSTJES

HEERLIJKE 

GEHAKTBROODJES

100
gram 1.25

per
stuk 1.75

STOMPETOREN 

JONG BELEGEN

VERS GESNEDEN ROOMBRIE

VERS GEBRANDE 

DJAKARTAMIX

OVERJARIGE KAAS
VERS GEBRANDE 

PROVENÇAALSEMIX500
gram 7.49

500
gram 4.75

100
gram 1.25

100
gram 1.25

100
gram 1.25

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Chili con carne ___ 100 GRAM 0,99 

Jachtschotel  ______ 100 GRAM 1,25 

Stoofpotje Procureur

OF Stoofpotje Garnalen
___________________________ PER PORTIE 9,95

Zaterdag verse sushi!!!

Ready to eat

Mango’s
De lekkerste!  2 VOOR

Vers gesneden

Soepgroente
250 GRAM

Mooie

Courgettes
2 VOOR

Vers gesneden

Boerenkool  _____  250 GRAM 0,99
 
Ze zijn er weer!

Mineola’s uit Israël
___________________  HÉÉL KILO 1,25
 

Tagliatelle 
MET ZALM ____________  100 GRAM 1,25

MAANDAG 24, DINSDAG 25 
EN WOENSDAG 26 FEBRUARI

3,00 0,790,99

Lekker en gezond!

Blauwe bessen
______________ 2 DOZEN 3,00
Nu de lekkerste Mandarijnen 

en Navelsinaasappels!!!
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Leyenseweg

Berla
gelaan

Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 19 t/m dinsdag 25 februari 2014

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 in Bilthoven 

(bij zwembad Brandenburg en Action)

0.990.990.990.

250 gram

Douwe Egberts snelfi ltermaling 
Alle pakken van 250 gram
4 pakken
van: 10.36 - 10.60

voor: 7.77 - 7.95

3.493.493.493.

500 gram

Per kilo 6.98

 Riblappen 
500 gram
5.24

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. ** U krijgt 33,34% korting op de totaalprijs of 
*** u krijgt 25% korting op de totaalprijs.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

EXTRA AANBIEDING!

 Hollandse 
nieuwe oogst cherrytomaten 
Doosje 250 gram
1.49  

Per kilo 3.96

3+1
GRATIS***2+1

GRATIS**

 Volkorenbrood 
Allinson, boeren, extra
grof, grof, rond,
sesam goud, tijger, 
tarwe rogge of zonnepit 
volkoren
3 stuks
van: 2.97 - 4.77

voor: 1.98 - 3.18

EXTRA 
AANBIEDING!

Danssalon en Singledansen

Dansliefhebbers kunnen zaterdag 

22 februari a.s. in HF Witte in De 

Bilt terecht voor een avond stijl-

dansen, met voorafgaand een work-

shop Singledansen. De Danssalon 

biedt singles én paren een avond 

uit; dansen, ontmoeten en bewe-

ging tegelijk. Ook singles ontdek-

ken de Danssalon steeds vaker. 

De Danssalon is er iedere 4e  

zaterdag van de maand. De work-

shop gaat om 19.15 uur van start 

en duurt tot 20.15 uur, aansluitend 

dansavond tot 00.00 uur. 

Meer informatie op www. de-dans-

salon.nl

Eerste Swing & Dansconcert 

Zaterdag 22 februari 2014 tovert de 

Weathertown Bigband van de Ko-

ninklijke Biltse Harmonie de zaal 

van gebouw ‘De Harmonie’ aan de 

Jasmijnstraat 16b in De Bilt om tot 

een ware jaren ’20/’30 jazzclub. 

Deze avond is bedoeld voor ieder-

een die graag de voetjes eens wil 

laten swingen op de vloer tijdens 

de eerste editie van het Swing & 

Dansconcert. Ben je niet helemaal 

op de hoogte van de moves? Wees 

gerust! Je kunt voorafgaand aan het 

concert een Swing en Danswork-

shop volgen.

De workshop start om 20.00 uur, 

het concert begint om 21:15 uur. 

Wil je deelnemen aan de workshop, 

stuur dan een e-mail ter bevesti-

ging naar wbb@biltseharmonie.nl. 

Voor alleen het concert ben je vanaf 

21.00 uur welkom om binnen te lo-

pen en ben je vrij om te geven wat 

jij de avond waard vindt. Dresscode 

voor de avond is ‘20/’30 stijl. 

Voor meer informatie over het con-

cert, de Weathertown Bigband en 

de workshop Swingdans ga naar de 

Facebookpagina van de KBH of de 

webiste www.biltseharmonie.nl

Concert in Schutsmantel

Zondag 23 februari om 15.00 uur, 

vindt in Schutsmantel, Gregorius-

laan 35 te Bilthoven een concert 

plaats. 

Het ensemble Duo Wisselink-

Knödler, bestaande uit Willemijn 

Knödler - cello, Jaap Wisselink 

- piano, zal een gevarieerd klas-

siek programma brengen. Het 

programma duurt één uur, zonder 

pauze. Toegang is gratis. Zie ook  

www.muziekinhuis.nl 

Erfrecht en levenstestament

Op woensdag 5 maart a.s. organi-

seert het Steunpunt Mantelzorg de 

Bilt een bijeenkomst over Erfrecht 

en Levenstestament, waarin notaris 

van Beek uit Bilthoven informatie 

zal verstrekken over zaken rondom 

erfrecht, nalatenschap en levenstes-

tament. Aan de orde komen de on-

derwerpen als volmacht, de succes-

siewet-faciliteit voor mantelzorgers 

en wat er bij de afwikkeling van 

nalatenschap komt kijken. 

De bijeenkomst is van 10.00 tot 

12.00 uur bij Stichting MENS, lo-

catie De Duiventil, Jasmijnstraat 6, 

De Bilt.

Aanmelden vóór 28 februari kan bij 

Willemien Hak of Lauk Spelberg 

via w.hak@mensdebilt.nl of tel 030 

2203490.



• Lunch
• Diner
• Terras
• Recepties
• Feesten

& Partijen

Graaf Floris V-weg 32
Hollandsche Rading
035-8873394

Brasserie de Egel

Dorpsweg 46 • 3738 CG Maartensdijk
0346-214112

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Het kan nog net, 
de Winterslof 

€ 8,95Waldkornpuntjes 
4 + 1 gratis 

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

De nacht bepaalt uw dag!

Maak van

een goed kussen

uw hoofdzaak

Linnerie Annelies geeft

100% tevredenheid garantie

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen 
eten, bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,

tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 

communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

RONDE PRIJZEN
nu tot 70% korting*

*  m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

LIKE ONS OP FACEBOOK

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

€ 5.-
€ 10.-

€ 15.-

€ 25.-

€ 40.-€ 50.-

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Oeps!!!

Ben je je Valentijn 
vergeten?

Maak het goed met een van de 
100 cadeaukaarten of een 

bijzonder persoonlijk cadeau

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we 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

E info@parelpromotie.nl

vol frisse

ideeën!
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advertentie

Tegelijkertijd rolden de plannen 

voor de drie grote transities van de 

pers. Niet alleen worden diverse 

taken uit de AWBZ overgeheveld 

naar de gemeente, daarnaast krij-

gen gemeenten ook meer verant-

woordelijkheid voor de Jeugdzorg 

en worden de Wajong (deels), de 

Wet Sociale Werkvoorziening en 

de Bijstandswet omgevormd tot de 

Participatiewet. Met name de eerste 

transitie heeft direct gevolgen voor 

het werkterrein van de WMO Ad-

viesraad, maar ook zijn er raakvlak-

ken met de overige transities. 

De voorbereiding gaat moeizaam 

omdat de plannen van de regering 

moeizaam en slechts geleidelijk 

aan vorm krijgen. In de begelei-

dende brief benadrukt de WMO 

Adviesraad dat waardevolle advie-

zen alleen kunnen stoelen op solide 

kennis van het beleidsterrein en de 

vernieuwingen die daarin worden 

aangebracht. Tijdige en volledige 

informatie is dus bepalend voor 

de kwaliteit van onze adviezen. 

De wethouder heeft het verslag in 

ontvangst genomen en zal het na de 

verkiezingen overhandigen aan de 

nieuwe wethouder. 

Vinger aan de pols

De WMO Adviesraad De Bilt is 

met de komst van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo) 

op verzoek van het gemeente in 

2007 gestart met haar werkzaamhe-

den. Doel van de raad is gevraagd 

en ongevraagd het College advise-

ren over zaken die te maken hebben 

met de voorbereiding en uitvoe-

ring van de Wmo . Ook signaleert 

de WMO Adviesraad wat er leeft 

onder de bevolking als het om de 

Wmo gaat en houdt zij een vinger 

aan de pols wat betreft de uitvoe-

ring van sociaal beleid in De Bilt. 

In de Wmo Advies Raad zijn ver-

tegenwoordigd: ouderenorganisa-

ties, het Gehandicaptenplatform, 

de groep mantelzorgers, mensen 

met een VG-achtergrond, mensen 

met een Persoons gebonden budget 

(Pgb), de kerken en burgers met een 

allochtone achtergrond. De WMO 

Adviesraad bestaat uit 12 personen 

en werkte afgelopen jaar samen met 

het Gehandicaptenplatform De Bilt 

en met de Ouderenadviesraad De 

Bilt en vergaderde 10 keer.

Keukentafelgesprek

Het Keukentafelgesprek wordt het 

toegangsgesprek voor de Wmo-

voorziening en is als zodanig het 

voertuig voor de Kanteling. De 

raad onderschrijft het belang van 

de Kanteling. Desondanks maakt 

zij zich zorgen over de invoering 

van de nieuwe werkwijze. De raad 

hecht vooral aan het scheppen van 

voldoende waarborgen voor een 

objectieve oordeelsvorming. 

Zeker nu de Wmo-budgetten door 

kortingen van het Rijk onder druk 

komen te staan en er dus extra kri-

tisch gekeken moet worden naar 

toekenning van voorzieningen is 

het meer dan voorheen van belang 

dat de eigen kracht van aanvragers 

en hun netwerk niet wordt over-

schat. Het belang van de aanvrager 

moet niet nodeloos ondergeschikt 

worden gemaakt aan de bezuini-

gingsdoelstelling van de gemeente. 

Het verdient aanbeveling om de 

draagkracht van het sociaal net-

werk rond de aanvrager in de tijd 

te blijven volgen, om zo te voorko-

men dat mantelzorgers overbelast 

raken en de zorg daarmee onder 

een aanvaardbaar niveau zakt. Ook 

wordt het belang van een goede 

voorbereiding van aanvragers op 

de gewijzigde intakeprocedure on-

derstreept. 

Daarbij hoort niet alleen tijdige 

informatie, maar ook een goede 

ondersteuning bij het voeren van 

het gesprek. Tenslotte werd ge-

pleit voor het betrekken van het 

onderwerp Zingeving bij het Keu-

kentafelgesprek, omdat een zinvol 

leven en meedoen in de maatschap-

pij vereenzaming en lichamelijke 

kwetsbaarheid deels kan helpen 

voorkomen.

Planmatig aanpakken

De raad is al vroegtijdig betrokken 

bij de vormgeving van de Verorde-

ning 2014. In het formele advies 

wordt gepleit voor een planmatige 

aanpak van de voorlichting aan bur-

gers. De voorlichtingsactiviteiten 

zullen in 2014 en 2015 ook gericht 

moeten zijn op de verdere conse-

quenties van de beoogde transities. 

Verder wordt aandacht gevraagd 

voor de inzet en beschikbaarheid 

van gespecialiseerde cliëntonder-

steuners zoals MEE-consulenten 

en ouderenadviseurs. Wmo-con-

sulenten zullen tijdig en adequaat 

geschoold moeten zijn om ook de 

nieuwe doelgroepen op een juiste 

wijze te kunnen bedienen. 

De WAR onderstreept nog eens het 

belang van het scheiden van ge-

spreksvoering en indicatiestelling. 

Tenslotte wordt gepleit voor fre-

quent analyseren en evalueren van 

de nieuwe werkwijze.

Overige werkzaamheden

Om de verzoeken van diverse po-

litieke partijen op neutrale wijze te 

kunnen pareren heeft de raad een 

overzicht gemaakt van de voor-

naamste speerpunten in het toe-

komstig Wmo-beleid. Deze stand-

puntbepaling is aan alle politieke 

partijen toegezonden om hen zo 

input te leveren voor hun interne 

besluitvorming en het opstellen 

van de partijprogramma’s voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen van 

2014. 

Daarnaast heeft de raad contac-

ten gelegd en onderhouden met 

gebruikers en cliënten en zijn er 

gesprekken gevoerd met de wet-

houder Herman Mittendorff, met 

(beleids)-ambtenaren en met men-

sen van verschillende plaatselijke 

organisaties. 

Meer informatie over de Wmo Ad-

viesraad De Bilt, haar leden (inclu-

sief telefoonnummers) en de volle-

dige adviezen die zijn uitgebracht 

zijn te vinden op de website www.

wmoadviesraaddebilt.nl (in ont-

wikkeling) 

WMO Adviesraad De Bilt
beschrijft het afgelopen jaar

door Marijke Drieenhuizen

Loes klok, voorzitter van de WMO Adviesraad De Bilt, heeft vorige week vrijdag het 

Jaarverslag 2013 overhandigd aan plaatsvervangend wethouder Kamminga. In het jaarverslag 

staat een overzicht vermeld omtrent de werkzaamheden van het afgelopen jaar. In het 

werkgebied van de Wet MaatschappelijkeOndersteuning (Wmo) was en is nog steeds veel 

gaande. Zo werden de eerste effecten merkbaar van het invoeren van de Kanteling op de 

aanvraagprocedures en toekenning van Wmo-voorzieningen. 

Loes klok, voorzitter van de WMO Adviesraad De Bilt, heeft vorige 

week vrijdag het Jaarverslag 2013 overhandigd aan plaatsvervangend 

wethouder Kamminga.

De handtekeningenactie richt zich 

tegen de nieuwe Wet Werk en Bij-

stand, waarin de huishouduitke-

ringstoets nu toch wordt doorge-

voerd. Eén van de gevolgen is dat 

gepensioneerden, die het huis delen 

met een kind, maandelijks tot 340 

euro gekort worden op hun AOW. 

Dat is een forse aanslag op het ge-

zamenlijk inkomen. 

‘Het kan tot gevolg hebben’, aldus 

initiatiefneemster Lilian van Dijk, 

‘dat ouders en kinderen zich ge-

dwongen voelen om apart te gaan 

wonen. De vanzelfsprekende man-

telzorg die het kind verleent door 

boodschappen te doen of het huis 

schoon te houden, komen te verval-

len wanneer de nieuwe woning te 

ver weg ligt. De bezuiniging die de 

overheid denkt te behalen, zal daar-

mee al snel verdampen’. 

De handtekeningenactie is het ini-

tiatief van burgers, en heeft geen 

relatie met de SP. SP-lijsttrekker 

Menno Boer vindt dat uitstekend. 

‘Wij juichen het toe als mensen zelf 

het initiatief nemen voor dit soort 

acties. We willen hen graag steu-

nen, omdat we ook zien dat deze 

wet opnieuw de zwakkeren treft. 

We vinden het onbegrijpelijk dat de 

PvdA deze wet voor zijn rekening 

neemt. Staatsecretaris Klijnsma 

heeft zich er in het verleden altijd 

fel tegen verzet, maar dat was voor-

dat PvdA-voorzitter Hans Spekman 

gebroederlijke samenwerking met 

de VVD nodig vond. We vinden 

het vooral zo kwalijk omdat de 

regering steeds gezegd heeft dat 

mantelzorg de bezuinigingen wel 

kan opvangen. Als je vervolgens de 

mantelzorg wegbezuinigt, blijft er 

niets meer over.’

Wanneer de wet behandeld wordt in 

de Eerste Kamer is nog niet bekend. 

De bedoeling is dat de wet per 1 ja-

nuari 2015 wordt ingevoerd. Voor 

bestaande situaties komt een over-

gangsperiode tot 1 juli 2015. Zie 

ook op www.petities24.com: ‘Geen 

korting op AOW alleenstaande ou-

deren die met kind samenwonen’.

Aanvraag paspoorten en 

Nederlandse ID kaarten 
Op donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2014 kunnen er geen 

paspoorten en identiteitskaarten aangevraagd worden bij de 

gemeente De Bilt. Er kunnen tijdelijk geen aanvragen gedaan 

worden in verband met het veranderen van de geldigheidsduur. 

Het afhalen van reisdocumenten is wel mogelijk. 

Op zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het paspoort 

en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder 

verlengd van vijf naar tien jaar. Bij de producent van de reisdocumenten 

moeten de systemen worden aangepast om de nieuwe modellen reisdo-

cumenten te kunnen leveren. 

Aanvragen

Paspoorten en identiteitskaarten aangevraagd uiterlijk woensdag 5 

maart 2014, kunnen geleverd worden binnen de normale levertijd van 

5 werkdagen. Het aanvragen van een noodpaspoort bij de Koninklijke 

Marechaussee blijft tussen woensdag 5 maart 2014 en maandag 10 

maart 2014 wel mogelijk.

Steun voor Bilthovense 
mantelzorgpetitie

Een inwoonster van Bilthoven is een handtekeningenactie gestart om te voorkomen dat 

gepensioneerden gekort worden op hun AOW wanneer er een kind bij hen inwoont. De Wet 

Werk en Bijstand, die afgelopen week een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer moet nog 

door de Eerste Kamer. Dat is de laatste kans om de wet nog tegen te houden.

Ouderen kunnen het beste op Bilts Belang stemmen!  
50% van onze inwoners is inmiddels ouder dan 45 jaar. 30% is 
ouder dan 60. Deze vitale groep neemt in aantal sterk toe, maar 
heeft steeds minder invloed. Leeftijd wordt steeds meer een 
discriminerende factor in onze maatschappij. De kloof tussen jong 
en oud neemt toe. Daarbij komt dat de kwaliteit van leven van een 

groeiende groep ouderen onder de maat is. Hierdoor zien we een verharding, 
verarming en verschraling van onze totale samenleving. Bilts Belang mag in de 
gemeente De Bilt als enige partij het OP-keurmerk van Ouderen Politiek voeren, 
omdat Bilts Belang de belangen van de ouderen het beste behartigt! 
 



De SVEN KRAMER STEAKS!
Kort & fel bakken; net als een biefstuk, 

met een Olympische marinade!!       4 stuks voor  7,00

Goud gepaneerde schnitzel
Voor een staande ovatie aan tafel!

Krokant in ruim boter bakken  4 stuks nu  6,00

Alpine kipkarbonade
Pas op; inclusief een beentje en

Super snel en verslavend lekker    500 gram  3,00

Russische wokschotel
Malse kip� let met oosterse Sotsji invloeden

En bekende Hollandse groenten 500 gram  4,98

Hollandse Kalfskarbonade
Met Olympische discipline gehakt voor u!

Zo van het podium op uw bord 100 gram  2,45

Rodel hammetjes
lekker stoer,  gekruid en afgegrild

snoeihard de lekkerste 100 gram  1,00

Tip: Nieuw in De Bilt ! De San Mauro olie

Sensationele fruitige, licht bitterpeperige smaak

Bij ons hee�  
u altijd 

GOUD!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
17 februari t/m zaterdag 22 februari 2014. Zetfouten voorbehouden.

Uw verfspecialist in de regio
Bij ons kunt u terecht voor al uw schildersbenodigdheden en 

advies maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030 2000 212  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verfhuisbilthoven.nl

       /VerfhuisBilthoven
Onderdeel van: Schildersbedrijf Corn. de Groot ‘kwaliteit sinds 1965’

  

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 228 31 26 | M. 06 - 54 63 57 43
info@corndegroot.nl | www.corndegroot.nl

'We Will Remember Them'

Groenekan en Blauwkapel zullen hen 
niet vergeten

wij rekenen op uw bijdrage en uw aanwezigheid 
op 28 mei a.s.

zie voor meer informatie www.b17groenkan.nl
bank: nl50 rabo 0147 851 696  t.n.v. stichting b-17 monument 

groenekan

Politiek café 
24 februari  
vanaf 19 uur in  

de Groene Daan 

 

Wat willen Groenekanners 
van de 10 partijen? (alle aanwezig) 

 
Info: www.dorpsraadgroenekan.nl 

en in de Vierklank 

Weekspecials

Uiensoep (Gruyère & oude kaas)s € 5,50 

Salade met Hollandse garnalenkroketjes  € 9,50

Gebakken snoekbaarsilet (bosui botersaus)* €  12,50 

Parelhoen suprême (paddenstoelensaus)*  €  12,50 

* Geserveerd met verse friet, groente en warme appelcompote

Poulliy-Fumé  per glas  €  4,50

Fleurie per glas €  4,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

• Plantenkennis 3 avonden
• Tuinonderhoud 3 avonden
• Ontwerpen 4 avonden

Pieter’s ervaring als ontwerper, hovenier en 

De groepen zijn klein, de sfeer is informeel en 

Belangstelling? Bel of kijk op onze website.

Dr. Welfferweg 11 B
3615 AK  Westbroek (Utr.) 
tel. 0346 - 28 21 40

P i e e r  e  K n i n g

i n e n

Vierklank
week 03-2012
2x100
zw

Op onze locatie in het landelijke Westbroek 

(Utr.) geven we in binnenkort weer drie

Tuincursussen

•  Plantenkennis 3 avonden
• Tuinonderhoud 3 avonden
• Ontwerpen 4 avonden

Pieter’s ervaring als ontwerper, hovenier en 
docent is natuurlijk essentieel. Maar er is meer! 

De groepen zijn klein, de sfeer is informeel en 
er is veel ruimte voor vraag & antwoord.

Belangstelling? Bel of kijk op onze website.

Dr. Welfferweg 11 B
3615 AK  Westbroek (Utr.) 
tel. 0346 - 28 21 40
www.koningtuinen.nl
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan •
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

uit de zes kernen.

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36, 3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

DAPPER ONTZORGT
Meer dan 300 inktcartridges
direct uit voorraad leverbaar
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advertentie

Nummer 3 op onze lijst 

Werner de Groot: 

“Het CDA De Bilt-Maartensdijk 

is voor de terugkeer van het 

Service centrum Maartensdijk. 

Dichtbij! kleine kernen.”

Werner is nieuw op de lijst, woonachtig in Maartensdijk en  initiatiefnemer 

handtekeningenactie behoud Servicecentrum.

Mensen die DICHTBIJ elkaar zijn, elkaar helpen en stimuleren
Een overheid die DICHTBIJ haar inwoners staat
Voorzieningen DICHTBIJ onze inwoners

DICHTBIJ!

cda.nl/utrecht/de-bilt-maartensdijk   facebook.com/CDADeBilt        @cdadebilt 

Er is veel veranderd in de branche. 

‘Je moet als bedrijf in beweging 

blijven. Inspelen op de verande-

ringen en slimme dingen bedenken 

voor je klanten’, voegt hij er aan 

toe. De levering aan bedrijven is 

de laatste jaren steeds belangrijker 

geworden. Dapper heeft een enorm 

assortiment voor bedrijven en kan-

toren wat varieert van kopieerpa-

pier en paperclips tot kofiepads 
en schoonmaakmiddelen. ‘Op deze 

manier wordt het voor de zakelijke 

klant een stuk eenvoudiger’, stelt 

Peter Dapper. ‘We ‘ontzorgen’ de 

bedrijven doordat zij op één plaats 

hun artikelen kunnen bestellen 

via internet: www.dapperdirect.

nl.’ Daar kan een keuze worden 

gemaakt uit 16.000 artikelen.’ De 

1000 populairste artikelen staan 

ook nog eens in de ‘Dapperdirect 

top 1000 artikelen’ catalogus. Die 

naam zegt al genoeg. 

Winkel blijft belangrijk

De winkel, waar nog altijd 3000 

artikelen beschikbaar zijn, behoudt 

zijn functie voor Bilthoven en om-

streken. Wel verwacht Dapper dat 

winkel- en internetverkoop steeds 

meer geïntegreerd zullen worden. 

Tien jaar geleden is hij daar mee 

begonnen. Veel artikelen uit het as-

sortiment voor bedrijven worden 

rechtstreeks geleverd vanuit het 

centrale magazijn in Beuningen. 

Daar ligt een ultra modern distri-

butiecentrum vanuit een samen-

werkingsverband van meerdere 

kantoorvakhandels. Ondanks de 

beschikking over landelijke ver-

voerders bezorgt Dapper lokaal de 

bestellingen zelf. ‘Het is belangrijk 

voor ons om goed contact met onze 

klanten te houden’. Ook bezoekers 

van de winkel kunnen een beroep 

doen op deze service. De winkel 

blijft dus belangrijk, maar er zijn 

meer dingen veranderd. Zo hebben 

alle postbussen uit het voormalige 

postkantoor een plek gevonden in 

de winkel die toegankelijk is van 

8.00 tot 18.30 uur. Bij het post-

agentschap in de winkel kan men 

meteen terecht voor alle andere 

posthandelingen. Tot sluitingstijd 

kun je daar nog altijd je post afge-

ven, wat tevens de laatste dagelijk-

se mogelijkheid is in de gemeente. 

Een belangrijke service voor de in-

woners. 

Cartridges

Trots is Peter Dapper op het enor-

me assortiment printercartridges 

die in de winkel direct op voor-

raad beschikbaar zijn. Van alle be-

kende merken, maar ook van het 

eigen huismerk Quantore. Die zijn 

aantrekkelijk geprijsd maar toch 

kwalitatief goed. Ze worden ge-

leverd met een certiicaat dat ga-

rantie biedt voor het product zelf 

maar ook voor de printer waarop ze 

worden geïnstalleerd. Mocht er bij 

de 300 voorradige cartridges nou 

net niet het type zitten dat de klant 

zoekt, dan kan dit altijd binnen een 

werkdag worden nabesteld. 

Zo blijft het dynamische bedrijf 

van Peter Dapper inspelen op de 

veranderingen in het koopgedrag 

en de behoeftes van de moderne 

klant, zowel de zakelijke als de 

particuliere. Een uiting daarvan is 

ook ‘Het Groene Boek’, een cata-

logus vol kantoorartikelen die mi-

lieuvriendelijk geproduceerd zijn. 

Peter Dapper verwacht dat er in de 

toekomst steeds meer op duurzame 

wijze door bedrijven zal worden in-

gekocht. ‘Dat is een trend en daar 

willen wij graag op inhaken.’

Kantoorvakhandel Dapper
blijft in beweging

door Martijn Nekkers

De winkel van kantoorvakhandel Dapper is al vele jaren een begrip in Bilthoven. De winkel in 

kantoorartikelen is een markant punt aan de Julianalaan 36. Met Peter Dapper (45) staat nu de derde 

generatie aan het roer. Hij vertelt: ‘Vroeger noemden we onszelf kantoorboekhandel. Nu zul je echter 

geen boek meer bij ons vinden. De ouderwetse kas- en grootboeken hebben we echt niet meer.’ 

Peter Dapper ‘ontzorgt’ met zijn internet bestelservice zijn klanten.

De afgelopen periode is door aan-

nemer Heijmans hard gewerkt aan 

de herinrichting van de Nachtegaal-

laan. Op Valentijnsdag zetten de 

stratenmakers de laatste puntjes op 

de i en liet het gemeentebestuur we-

ten blij te zijn met het eindresultaat. 

De winkeliers en hun publiek kon-

den weer optimaal genieten van de 

vernieuwde winkelstraat. ‘De win-

keliers zijn blij dat het werk voor 

hun deur is afgerond. Je zit in de 

rommel, dat is heel vervelend, maar 

het eindresultaat mag er zijn. Dat 

moet gevierd worden! Met dank 

aan ProRail, die een deel van de 

festiviteiten sponsort’ aldus Farzad 

Ghaus, adviseur van de winkeliers. 

Parkeren

In de Nachtegaallaan geldt een 

blauwe zone. De parkeerplaatsen 

zijn overdag voor het winkelend pu-

bliek bedoeld. Waarschuwing aan 

de ondernemers, hun medewerkers 

en de bewoners om hier rekening 

mee te houden en hun auto overdag 

buiten de blauwe zone te parkeren. 

Dit hoort bij een gastvrij centrum 

en voorkomt een bekeuring. 

De vernieuwing van de Nachte-

gaallaan maakt deel uit van de to-

tale vernieuwing van het centrum 

van Bilthoven. Onder de noemer 

Bilthoven Bouwt wordt onder meer 

gewerkt aan de herinrichting van 

de Julianalaan en de onderdoor-

gang van het spoor voor langzaam  

verkeer. Voor meer informatie, 

kijk op www.bilthovenbouwt.nl of  

bezoek het informatiecentrum aan 

de Julianalaan 1. 

Valentijnsfeest in Bilthoven
Na maanden hard werken ligt de Nachtegaallaan in het centrum van Bilthoven er weer 

piekijn bij. Dit is 14 februari tijdens de nationale dag van de liefde gevierd. Alle winkels in de 
Nachtegaallaan trakteerden bezoekers die dag op diverse verrassingen en lekkernijen. 

Viering heropening Nachtegaallaan met Valentijnsgebak van TOP’s Edelgebak.

Afsluiting 
Achterweteringseweg 

tijdens werkdagen
Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gaat 

de hoofdwatergangen in de Gelderpolder en de 

Ruigenhoeksepolder baggeren. 

Binnen deze polders ligt ook de watergang langs de Achterweteringse-

weg. Tijdens de baggerwerkzaamheden van 17 t/m 28 februari wordt de 

Achterweteringseweg tijdens werkdagen tussen 06.00 uur en 18.00 uur 

afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De watergang wordt met een 

kraan vanaf de weg gebaggerd, de baggerspecie 

voert de aannemer af met tractoren met kiepwagen.

De Achterweteringseweg is erg smal en door de 

werkzaamheden is er geen ruimte voor gemoto-

riseerd verkeer om te passeren. Om het werk, 

zowel voor de verkeersdeelnemers als de aanne-

mer, veilig uit te kunnen voeren, is het noodza-

kelijk de weg gedurende de werkzaamheden af 

te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Langzaamverkeer kan wel nog steeds van de 

weg gebruik maken. Aanwonenden van de 

Achterweteringseweg zijn hier inmiddels 

per brief over geïnformeerd.

Feestje voor Lijn 78
Lijn 78 rijdt sinds september door De Leijen en Centrum II. Tot voor 

kort was dit altijd een kleine bus die niet geschikt was voor rolstoel-

vervoer en niet herkenbaar was als U-OV bus. Onlangs kwam daar de 

oficiële bus voor in de plaats. 

Wethouder Ditewig overhandigde zowel de buschauffeur als reizigster 

mevrouw De Bouter een bloemetje om dit feit te vieren. Mevrouw De 

Bouter is inwoonster van de gemeente en maakt veel gebruik van lijn 

78. Zij heeft zich de afgelopen tijd ingezet om lijn 78 extra te promoten 

in de gemeente. 



 

 

 

 

 

 

 
 

4. Dijckstate 

Ontmoetingscentrum 
ontmanteld? 

Ouderen verdienen 
activiteitencentrum! 
 

2. Nieuwe Vierstee 

Buiten het dorp? 
En de cultuurfunctie? 

 
 

1. Bibliotheek 

Bibliotheek moet 
blijven, samen 

met vrijwilligers! 
 

 

6. A27  

Niet meer  
geluidsoverlast en 

fijnstof, wel minder. 
 

 

3. Maertensplein 

Houd het 
levendig en 

ondersteun de 
ondernemers! 

 
 

7. Dorpshuis 

Het nieuwe 
dorpshuis: zo ver 
uit het centrum? 

 

5. Overlast 

Rondzwervend vuil, snelle auto’s, 
busjes en brommers, 

hondenoverlast: handhaven! 

 

 

THEMA-AVOND donderdag 20 februari, 20.00 uur: 

Behoud voorzieningen Maartensdijk! 
Locatie: Zorgcentrum Dijckstate, Maertensplein 98, Maartensdijk 

 

lijst 9 
 

8. Tolakkerweg 

Te hard rijden: 
eindelijk 

aanpakken! 
 

 

Ontmoetingspunt DIJCKSTATE en  

BIBLIOTHEEK moeten blijven!   

Nieuwe VIERSTEE: onmisbaar! 
En het SERVICECENTRUM? 

 

NL DOET 
NL DOET vindt dit jaar plaats op 21 en 22 maart. Dit jaarlijks terugkerend groot landelijke evenement wordt in 

gemeente De Bilt gecoördineerd door Vrijwillig in Actie De Bilt in samenwerking met Samen voor De Bilt. Tijdens 

deze dagen doen tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk. NL DOET zet de schijnwerpers twee dagen op 

vrijwillige inzet waarmee een belangrijke bijdrage aan het imago van vrijwilligerswerk geleverd wordt.

Vrijwilligerswerk brengt mensen bij elkaar 

en versterkt betrokkenheid met de lokale 

samenleving. Maatschappelijke organisa-

ties die iets extra’s willen doen voor hun be-

woners of gebruikers kunnen een klus aan-

bieden. Vrijwilligers voeren deze klussen 

dan uit. Dit kunnen vrijwilligers zijn vanuit 

het bedrijfsleven, via scholen of verenigin-

gen, maar het kunnen ook heel goed parti-

culieren zijn. Het is ook een uitgesproken 

kans om eens vrijblijvend kennis te maken 

met het vrijwilligerswerk bij u in de buurt. 

Voor vrijwilligersorganisaties biedt het 

mogelijkheden tot veel publiciteit, nieuwe 

netwerken en op langere termijn levert het 

mogelijk ook nieuwe vrijwilligers op.

Bedrijven 

Ook voor bedrijven zijn deze dagen uiter-

mate geschikt om op een laagdrempelige 

manier te starten met Maatschappelijk Be-

trokken Ondernemen of om te laten zien 

wat er binnen het bedrijf al op dat terrein 

gebeurt. Daarnaast liften bedrijven mee op 

de publiciteit van dit landelijke evenement.

Op www.nldoet.nl staan alle klussen die 

organisaties in gemeente De Bilt reeds 

hebben aangemeld. Inmiddels zijn dit er 

al 30. Meer informatie over deelname aan 

NL Doet: Voor bedrijven en haar netwerk: 

Samen voor De Bilt, astrid@samenvoorde-

bilt.nl. Voor maatschappelijke organisaties: 

Vrijwillig in Actie De Bilt, l.nagengast@

mensdebilt.nl 

PvdA en 
woningbouw
Wie wil er niet meer weten over de 

woningsituatie in De Bilt voor jong en 

oud? Wie kent die zaak beter dan de 

directeur van SSW Ad van Zijl. 

Hij verzorgt daarover een inleiding op de PvdA 

overdagbijeenkomst op woensdag 26 februari om 

9.45 uur bij de familie van Rest, Park Arenberg 

119 in De Bilt. 

Ook is er Nieuws uit de Gemeenteraad door Jaap 

Nieuwenhuize. De bijeenkomst is voor leden en 

niet-leden. Informatie: tel: 030 2286903, 030 

2282813 of 030 2201295.

Bilthoven 
in 2030 

energieneutraal
Transition Towns de Bilt organiseert de 

eerste van een reeks avonden op dinsdag 

25 februari om met elkaar te bespreken hoe 

Bilthoven in 2030 energieneutraal kan zijn. 

Om dat doel te bereiken zal omgang met ener-

gie, grondstoffen en de natuur met elkaar aange-

past moeten worden om dit doel te bereiken. Aan 

de hand van een introductie ilmpje (20 minuten) 
wordt besproken wat ieders inbreng in dit proces 

zou kunnen zijn.

Slim

Het gaat niet om wetenschappelijke kennis, eerder 

om weer ‘boerenslimheid’ te ontwikkelen over za-

ken als seizoensgebonden voedsel, voedsel uit de 

eigen regio, hoe beperk ik mijn elektriciteits- en 

gasgebruik, woningisolatie, zelf opwekken van 

energie, hergebruik van goederen en meer. 

Transition Towns de Bilt heeft enkele actieve 

werkgroepen op het gebied van deze onderwerpen. 

De wens is dat er meer mensen mee gaan doen. 

Spreekt je dat aan ga dan op dinsdag 25 februari 

van 20.00 tot 22.00 uur naar Flex Centraal, Jan 

Steenlaan 5 (tegenover het station, aan de Leijense 
kant bij de rotonde). 

Inloop vanaf 19.45 uur. I.v.m. beperkte ruimte 

s.v.p. vooraf aanmelden bij ttdebilt@gmail.com of 

op 030 2285464. (Émile van Dantzig)

Zijn duurzame 
oplossingen 
houdbaar

Maandag 24 februari a.s. houdt emeritus 

hoogleraar Prof. dr. Koo van der Wal, 

ilosoof en ethicus, een lezing bij de 
Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte 

met als titel ‘Zijn duurzame oplossingen 

houdbaar?’.

Eén van de grote problemen van onze moderne 

samenleving is de verstoorde relatie met onze na-

tuurlijke omgeving. Een belangrijke factor is daar-

bij het ‘gemechaniseerde’ natuurbeeld geweest. 

De natuur werd gezien als een arsenaal grondstof-

fen voor exploitatie en manipulatie. Fascinerende 

ontwikkelingen in de natuur- en levensweten-

schappen hebben geheel nieuwe vensters geopend. 

Theoretisch en praktisch wijzen deze in de rich-

ting van een veel terughoudender en zorgzamer 

omgang met onze natuurlijke omgeving.

De lezing is in De Koperwiek, Koperwieklaan 3, 

Bilthoven op 24 februari, om 20.00 uur. Kaarten 

zijn aan de zaal verkrijgbaar. 
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In de middag was er een openbare 

bijeenkomst in het H.F. Wittecen-

trum die begon met een inleiding 

door woordvoerder Norbert Vogel-

pohl. Hij gaf aan dat de zogenaamde 

Energiewende na de kernramp in 

Fukushima in Duitsland een enorme 

impuls heeft gegeven aan de pro-

ductie van schone energie, ook in 

de gemeente Coesfeld. Minstens zo 

belangrijk is de inzet op de warmte-

isolatie van woningen en gebouwen. 

In het kader van het programma 

‘Clever Wohnen’ kunnen huizenbe-

zitters tegen een sterk gereduceerd 

tarief een warmtescan laten uitvoe-

ren, waarna de helft van de deelne-

mers kiest voor het uitvoeren van 

een of meer isolatiemaatregelen. 

Het programma wordt geinancierd 
uit bijdragen van de gemeente, de 

installatiebedrijven en de banken.

Inspirerend

Een tweede inspirerend voorbeeld 

uit Coesfeld heeft betrekking op 

het openbaar vervoer. Door toepas-

sing van moderne technologie is 

het mogelijk geworden om te wer-

ken aan vervoer op maat, waarbij 

de ‘Schülerbus’ en de ‘Bürgerbus’ 

telkens de route aanpassen naar ge-

lang de behoefte van de reizigers. 

Als het aan beide groene partijen ligt 

gaat er de komende jaren veel meer 

gedaan worden aan het uitwisselen 

van kennis tussen de twee gemeen-

ten op het gebied van duurzame ont-

wikkeling. Op die manier kunnen 

ook stedenbanden bijdragen aan de 

strijd tegen de klimaatverandering 

en aan een betere toekomst voor de 

volgende generaties. Voor Groen-

Links is schone energie een van de 

speerpunten in de campagne voor 

de komende gemeenteraadsverkie-

zingen. De gemeente De Bilt wil in 

2030 energieneutraal zijn en daarbij 

is een belangrijke rol weggelegd 

voor energiecoöperatie BENG! 

GroenLinks wil ‘energiewende’
in De Bilt

Zaterdag 15 februari kreeg De Bilt bezoek van de gemeenteraadsfractie van de Grünen in 

partnergemeente Coesfeld. Tijdens een openbare bijeenkomst van GroenLinks gingen de Duitse 

politici in op de betekenis van de zogenaamde ‘Energiewende’ voor een gemeente als Coesfeld.

Bij het werkbezoek van de Grünen uit Coesfeld op 15 februari behoorde ook een ontvangst door burgemeester 

Arjen Gerritsen op het gemeentehuis. [foto Henk van de Bunt]

Alhoewel de bewoningsgeschiede-

nis van Hollandsche Rading eerst 

omstreeks 1900 aanvangt en de 

grens tussen de provincies Utrecht 

en Noord Holland vlak langs de 

noordzijde van de Vuurse Dreef 

loopt, is de voormalige Uitspanning 

en Pension ‘De Kersenboom’ aan 

de Utrechtscheweg 263 er vanaf 

het begin al (bij) geweest. De naam 

‘Uitspanning’ doet denken aan han-

delaren, die rond 1900 met paard en 

wagen tussen Utrecht en Hilversum 

op en neer reden en halverwege bij 

De Kersenboom in Hollandsche 

Rading hun beesten even lieten rus-

ten en drinken en er zelf ook een 

verfrissing namen. 

Het restaurant staat op Hilversums 

grondgebied en behoorde volgens 

een prentbriefkaart uit 1918 aan 

(de weduwe van) D. van Beek, va-

der van de kruidenier, die later een 

winkel dreef op de hoek van de 

Graaf Floris V-weg en de Tolak-

kerweg. Het pand werd afgebroken 

en herbouwd en ging verder onder 

de naam Hotel Café Restaurant De 

Rading. Later werd de naam ‘De 

Vuurse Dreef en nu zullen binnen-

kort de letters van ‘Moeke’ de gevel 

sieren.

De Kersenboom wordt
straks Moeke

door Koos Kolenbrander

De nieuwe eigenaar van het voormalig restaurant de Eterij De Vuursche Dreef aan de 

Utrechtscheweg 263 in Hollandsche Rading is volop bezig. Voordat hij er café Moeke gaat 

openen krijgt het pand een nieuwe look. Het pand wordt ‘gerietkapt’, in nostalgische kleuren 

opgefrist en ook het omliggende straatwerk wordt geheel vernieuwd. 

De Kersenboom uit 1918. (uit de verzameling van Rienk Miedema)

Drie jonge ondernemers verzorgen 

de metamorfose van de voormalige 

Kersenboom: V.l.n.r. Gijsbert van 

Ettekoven van het Maartensdijkse 

Rietdekkersbedrijf ’t Ambacht, Lex Rietveld 

van het Loosdrechtse Schildersbedrif 

de Rietvogel en Eelco Landwaart van 

het Maartensdijkse bedrijf Landwaart 

bestratingen. [foto Henk van de Bunt]

De  blikopener 2
In verkiezingstijd wordt de kiezer vaak een rad voor ogen 

gedraaid. Om stemmen te winnen. Ook in De Bilt. Ook bij 

het aftreden van wethouder Mittendorff op 30 januari. 

In berichten van PvdA/Groen Links leest men, dat hij op-

stapte omdat er geen steun zou zijn voor een nieuw zwem-

bad. O ja? Feit 1: de raad wil nog steeds een zwembad, mits 

betaalbaar. Onbegrijpelijk is dan ook, dat Groenlinks/PvdA 

tegenstemde toen (feit 2) de meerderheid van de raad een 

motie voor een betaalbaar zwembad  aannam. Want (feit 3): 

de gemeenteraad wil een zwembad kunnen betalen. 

De heer Mittendorff stapte toch op. Hij zou het moe zijn 

om met een besluiteloze raad te werken. 

Besluiteloos?  O ja? Feit 4, 5 en 6: het fraaie en kostbare 

Lichtruim, de tunnels etc. 

Geen geld voor sport?  Feit 7: in De Bilt geven we 30% meer 

aan sport uit dan in vergelijkbare gemeentes. 

Wat vergeten de uitgetreden coalitiepartijen PvdA/Groen-

Links verder aan de kiezer te melden? Feit 8. De wethou-

der wilde vele miljoenen garantie geven voor een nieuwe 

Vierstee, terwijl zeer velen in het dorp Maartensdijk aandrin-

gen op behoud van de oude Vierstee. Dat gebouw werd, 

evenals het zwembad de afgelopen jaren onder zijn bewind 

stelselmatig verwaarloosd.

VVD De Bilt gaat voor feiten, 

dat is het enige waar de kiezer 

mee gediend is.

advertentie
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TV Tautenburg gestart met 
Tenniskids

Kinderen moeten plezier hebben in tennis. De tennisclub is een veilige en aangename plek waar 

kids nieuwe vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten. TV Tautenburg organiseert op 6 maart 

om 20.00 uur een openbare informatieavond voor ouders om kennis te maken met deze nieuwe 

vorm van jeugdtennis.

Tenniskids biedt een gevarieerd 

tennisaanbod dat aansluit bij de be-

levingswereld van kids en de wijze 

waarop zij leren en ontwikkelen. 

De formule zorgt voor uitdaging en 

succesbeleving. De ontwikkeling 

van kinderen is een belangrijk uit-

gangspunt binnen Tenniskids. Als 

kinderen motorisch, psychisch en 

fysiek klaar zijn om dingen te leren, 

worden de juiste impulsen gege-

ven. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van een stappenplan. Dit stappen-

plan helpt om de juiste zaken op 

het juiste moment aan te bieden. 

Kids moeten continu worden uit-

gedaagd. Te moeilijk en te gemak-

kelijk zijn twee dingen die dodelijk 

zijn voor de uitdaging van kids. Het 

gevoel krijgen dat je beter wordt als 

je je best doet en dat je dingen leert, 

zorgt voor succesbeleving. Een van 

de dingen die helpen bij het inzich-

telijk maken van de vooruitgang is 

het gebruik van de stickerboekjes. 

In de stickerboekjes is de ontwikke-

ling van een tennisspeler verdeeld 

in kleine stappen. Ook het gebruik 

van kleinere banen en zachtere bal-

len zorgt ervoor dat kids succes 

kunnen hebben met tennis.

Tautenburg heeft in samenwerking 

met de tennisleraar dit concept bin-

nen de jeugdafdeling doorgevoerd 

en met veel succes vanaf de zomer 

vorig jaar gedraaid. Op speelse wij-

ze maken kinderen in alle leeftijden 

kennis met de tennissport. Er wor-

den in toernooivorm wedstrijden 

gespeeld en ieder kind wordt op 

zijn eigen niveau getraind. Op de 

Maartensdijkse basisscholen zul-

len speciale gymlessen worden ge-

geven om kinderen kennis te laten 

maken met deze nieuwe tennisme-

thode. Een methode die kinderen 

op een gemakkelijke, voor elk kind 

begrijpelijke manier het tennisspel 

bijbrengt. Om het aantrekkelijk te 

maken voor kinderen zich aan te 

sluiten bij Tenniskids heeft Tauten-

burg een speciaal kennismakings-

aanbod. Voor meer informatie: e-

mail info@tautenburg.nl of bezoek 

de informatieavond op 6 maart aan-

staande om 20.00uur in de tennis-

kantine aan de Dierenriem.

Onder het motto ‘de jeugd heeft de 

toekomst’ maakt TV Tautenburg de 

jeugd alvast enthousiast.

Lezing: 
Mauve tot Mondriaan

Donderdagochtend 27 februari geeft kunsthistorica Cora Rooker 

een lezing in Bibliotheek Bilthoven, Planetenplein 2 te Bilthoven. 

Aanleiding is de tentoonstelling in het Singer Museum in Laren (1 

februari t/m 18 mei 2014), welke een overzicht toont van het beste 

dat in Laren en omgeving is gemaakt. Laren was in de periode 1880-

1930 een bruisende kunstenaarskolonie. Haagse Schoolschilders 

trokken naar het pittoreske Laren en Blaricum om het onbedorven 

boerenbestaan vast te leggen. De lezing geeft handvatten bij een 

eventueel bezoek aan de tentoonstelling. Kaarten: www.ideacultuur.

nl of in de bibliotheek. 

Toekomst van Maartensdijk
Donderdagavond 20 februari, om 20.00 uur is er een 

thema-avond voor bewoners en bedrijven over de 

toekomst van Maartensdijk. De avond vindt plaats 

in Zorgcentrum Dijckstate, Maertensplein 98, Maar-

tensdijk. De toegang is vrij.

Thema’s die aan de orde komen:

•		Maartensdijk:	groene	en	dorpse	gemeente	met	be-

houd van eigen identiteit

•	Gemeentelijk	servicecentrum	moet	weer	terug
•	Bibliotheek	behouden	en	vrijwilligers	waarderen
•		Dijckstate	 als	 ontmoetingscentrum	 ontmanteld?	

Ouderen verdienen een ontmoetingsplek! 

•		Nieuwe	Vierstee:	sport	én	voor	cultuur?	Maar:	een	
dorpshuis hoort in het centrum!

•			Verbreding	A27:	misschien	achterhaald?	Laat	dit	
onderzoeken!

 ...  en natuurlijk alles wat de inwoners zelf willen 

bespreken!

Ebbe Rost van Tonningen zal, als lijsttrekker van 

Beter De Bilt, de thema’s inleiden, kandidaat Peter 

Schlamilch is de gespreksleider. Uiteraard zullen de 

bezoekers ruim de gelegenheid krijgen om vragen te 

stellen of in discussie te gaan.

Lindelaan 46, 1231CM Loosdrecht

Telefoon 06 53612006

schilderwerken@derietvogel.nl

www.derietvogel.nl

Dorpsweg 4

3738 CE Maartensdijk

Telefoon 06 29270637

ambachtriet@gmail.com

www.ambachtrietdekkers.nl

Industrieweg 13a, 3738 JW  Maartensdijk

Telefoon 06 10093369

info@landwaart-bestratingen.nl

www.landwaart-bestratingen.nl

Restaurant Vuursche Dreef wordt Café Moeke

F  Schildersbedrijf de Rietvogel 
hanteert de kwast zowel binnen als 
buiten. Voor de klus wordt zo’n 
40 liter verf verwerkt.

F  Rietdekkersbedrijf ‘t Ambacht 
verzorgt de rieten kap op het pand. 
In totaal werden 2700 bossen riet 
aangevoerd.

F  Landwaart bestratingen legt 
rondom het pand volledig nieuwe 
bestrating aan. Er worden ruim 
20.000 stenen zorgvuldig gelegd.
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Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

12 jan. 2014 | 25 feb. 2014

Basher Mahdi
SCHILDERIJEN

Kasum Kasumov
BEELDEN EN RELIËFS

verlengd t/m 4 maart

Alice: ‘Tijdens de auditie zagen we 

allemaal van die hotemetoten van 

het conservatorium. Horen wij hier 

wel thuis, dachten we. We waren de 

laatsten die optraden die dag; ieder-

een was het spuugzat. Toen kwam 

het bevrijdende telefoontje: ‘Jullie 

zijn door’. We konden het bijna 

niet geloven.’ Ze vinden het heel 

spannend en deden nooit eerder aan 

een televisiewedstrijd mee. Ruth: 

‘Eerlijk gezegd vinden we die op-

gepimpte shows als ‘The Voice’ en 

‘Idols’ maar niks. Daar draait het 

vooral om een lekker bekkie. Wij 

gaan meer voor de muziek.’

Levensbehoefte

Alice en Ruth hebben een dijk van 

een ervaring in de muziek. Alice 

speelt al vanaf haar vijftiende gitaar 

en zong in punkbands, rockbands 

en big bands. Ze heeft een altstem 

met een groot bereik. Alice: ‘Ik 

kan niet zonder muziek. Het is een 

eerste levensbehoefte. Als we op 

vakantie gaan, slepen we de piano 

altijd mee.’ Ruth zong oorspron-

kelijk in opera’s. ‘Ik was sopraan, 

maar door het roken en mijn leven 

in de rock- en metalscene is mijn 

stem wat octaven gezakt,’ lacht 

ze. Sinds 2012 vormt zij met Alice 

het duo Dorka & Wessels. Meestal 

zingt Alice en begeleidt Ruth haar 

op de piano of de gitaar.

Rob de Nijs en Waylon

Het muziekprogramma ‘The Hit’ 

gaat op 24 februari van start op 

RTL 5. De formule komt uit Ier-

land. Liedjesschrijvers krijgen de 

kans om hun nummer te laten horen 

aan bekende artiesten. Bij RTL 5 

zijn dat onder andere Rob de Nijs, 

Charly Luske, Waylon, Rowwen 

Hèze, Lisa Lois en Ben Saunders.

Zij kiezen iedere uitzending de 

twee beste nummers uit. Daarmee 

duiken ze de studio in en arran-

geren de song opnieuw. Pas in de 

fi nale blijkt welke hit de artiesten 
op single gaan uitbrengen. Alice: 

‘Ze mogen alles met het nummer 

doen: violen er bij halen, een orkest 

er achter zetten. Als ze maar geen 

housebeat onder ons nummer gaan 

zetten; dan ren ik gillend weg.’ 

De winnaar wacht roem en het 

veelvuldig draaien van het lied 

door de dj’s van Radio 538. Zien 

ze zichzelf als kanshebber voor de 

fi nale? Alice twijfelt, maar Ruth 
ziet het helemaal zitten. ‘We heb-

ben een sterk nummer en we gaan 

die toyboys van het conservatorium 

verslaan,’ zegt ze strijdlustig.

Tegenpolen

Ruth en Alice kennen elkaar van 

het COC Songfestival. Alice: ‘We 

sloegen elkaar eerst bijna de her-

sens in. Ik dacht dat Ruth me irri-

tant vond, maar later bleek ze me 

juist leuk te vinden.’ De vonk sloeg 

over, zowel muzikaal als privé. 

Alice: ‘We zijn in alles elkaars te-

genpool en dat botst nog wel eens. 

Maar als we samen muziek maken 

loopt alles gesmeerd.’ Soms trek-

ken ze zich terug in hun huisje in 

de Ardennen. Daar schrijven ze 

nieuwe songs over racisme, liefde, 

de relatie moeder-dochter en verve-

lende exen. 

Geheim

Alice laat me het Engelstalige num-

mer horen dat ze samen schreven 

voor ‘The Hit’. De titel moet strikt 

geheim blijven. Alle liedjes worden 

van tevoren opgenomen en de win-

naars zijn al bekend als de talenten-

jacht van start gaat. Dat mag na-

tuurlijk niet uitlekken. ‘We weten 

nu nog niets, ook niet in welke van 

de zes uitzendingen we gaan optre-

den.’ Wel is er vast een videoportret 

gemaakt. Samen met wat familie, 

vrienden en de hond Lobitho. 

Ben je benieuwd geworden naar 

Dorka & Wessels? Ze treden op 
23 februari om 14.15 uur op in het 

witte kerkje in Baarn. Voorverkoop 

via missmahjong@hotmail.com of 

direct aan de deur.

Biltse uitverkoren voor talentenjacht
door Rascha Ravestein

Vijfduizend singer-songwriters meldden zich maar liefst aan voor de talentenjacht ‘The Hit’ op RTL 5. 

Uiteindelijk blijven er 48 over. De Biltse zangeres Alice Wessels en haar partner Ruth Dorka horen bij 

de uitverkorenen. ‘We zullen die toyboys van het conservatorium wel eens wat laten zien.’

Alice en Ruth: ‘Bij ‘The Voice’ en ‘Idols’ draait het vooral om een lekker 

bekkie. Wij gaan vooral voor de muziek.’

Maandag 10 februari presenteerde 

groep 8b van de Julianaschool een 

wervelende modeshow rond het 

thema Olympische Spelen. Augje 

van Woerkom heeft samen met juf 

Jacqueline van Doleweerd het pro-

gramma in twee lessen opgezet. 

Kinderen showden met vaart en vol 

enthousiasme hun zelf gemaakte 

creaties. Die hadden allemaal een 

link naar de Olympische Winter-

spelen. 

‘We hebben de onderdelen bespro-

ken en daarna mochten de kinderen 

hun fantasie botvieren op het ma-

ken van de outfi t. Mutsen, sjaals, 
handschoenen, ze mochten van 

alles gebruiken. Met vuilniszak-

ken werden de mooiste jurken en 

pakken gemaakt. Er waren hele 

originele ontwerpen bij’, vertelt 

Augje die als ladyspeaker de show 

begeleidde. Leerlingen die niet aan 

de show meededen droegen als toe-

schouwers net als bij de echte spe-

len heel veel oranje. [GG] 

De mannequins en dressboys poseerden na afl oop trots in hun creaties.

Julianaschool viert Olympische Spelen

Violenactie Patioschool 
Het is nog winter, maar de Patioschool is alweer gestart met de jaarlijk-

se violenactie. Vanaf nu tot en met eind februari komen kinderen van 

de Patioschool langs om viooltjes te verkopen. Er kan gekozen worden 

uit gele, witte, blauwe en gemengde violen; een bak met 24 viooltjes 

kost € 6. Voor dat geld worden de violen op 15 maart thuis afgeleverd.

De opbrengst van de actie gaat dit 

jaar naar twee doelen: speelgoed, 

boeken en tijdschriften voor de 

poliklinieken van het Wilhelmina 

KinderZiekenhuis WKZ en een 

schooldoel, t.w. nieuw buitenspel 

materiaal: hockeysticks en bal-

len voor de bovenbouw, nieuwe 

zandbakspullen en fi etsjes voor 
de onderbouw. Voor verdere info 

en/of eventuele bestellingen: 

www.patioschool.nl, violen@pa-

tioschool.nl of tel. 030 2203945.

(Corry de Rooij)

Theaterworkshops

De komende maanden zijn er voor de groepen 3, 5, 7 en 8, van een 

groot deel van de basisscholen in de gemeente De Bilt, workshops zijn 

in de theaterzaal van het Lichtruim aan de Planetenbaan in Bilthoven. 

Op de foto worden leerlingen van groep 5 (Julianaschool) voorbereid 

worden op een vertelvoorstelling.  (Corinne Weeda)

Kinder Natuur Activiteiten
Welke knagende knabbels en babbels zijn er te vinden in het bos? En 
wat is dat eigenlijk, een knaagdier? Woensdag 26 februari kun je hier 
aan meedoen van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Eerst is er informatie over het onderwerp daarna wordt het bos voor 

ongeveer drie kwartier bezocht. Bij terugkomst krijgen de kinderen wat 

te drinken met iets lekkers en wordt er nog iets gemaakt. Deelname is 

voor kinderen van 6 t/m 10 jaar: met U-pas of beschermerspas is kor-

ting mogelijk



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

AUTOACCU'S voor elk 

merk. € 7,50. Draaiweg 52, 

3515 EM Utrecht. www.accu-

shop.nl. Gratis bezorgd of 

montage.

Kok stomerij en lederwaren. 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112. Stomen 

en reinigen van kleding en 

goederen, schoenrepara-

tie, schoenonderhoud arti-

kelen, kledingreparatie, 

HORLOGEBANDJES incl. 

aanzetten, horloge batterijtjes 

incl. inzetten

Lichtketting van degelijk 

materiaal, 31 meter, 40 fit-

tingen. Incl. doos met lam-

pen grote fitting. Binnen 

en buitengebruik. € 25,-. 

C.Brekelmans, Dr.Welfferweg 

24. Tel. 0346- 282238

Gratis op te halen de 3-delige 

serie van 'Tussen Kunst en 

Kitsch'. Tel. 0346-212227

Aloe Vera Deostick € 8,95 

Aline Lindner. Tel. 06 

–11940930

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Zwarte lage Noren schaatsen 

maat 39, merkloos. € 10,-. Tel 

06-16276013

Winterjack/ski-jack buitenzij-

de grijs, binnenzijde rozerood 

met leuke print. Capuchon 

met nepbont. Mouwuiteinde 

iets versleten. Valt ruim mt. 

xl. € 10,-. Tel 06-1627601

Wandel/gymschoenen merk 

Human Nature. kleur zwart, 

balansschoen door ronde zool. 

Goed voor stimulatie bloeds-

omloop in de benen. mt. 39. 

€ 27,50. Tel. 06-16276013

Grote aluminium koekenpan 

van BK Ø 28cm. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Vincent van Gogh boek met 

300 schilderijen plus informa-

tie. € 45,-. Tel. 0346-211738

Tinnen kraantjes koffiepot 

€ 40,-. Vogelkooi € 10,-. Tel. 

0346-211738

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Nieuwe laptoptas zwart 17" 

slechts € 8,-. Blauwe 'Carlton' 

beautycase met inzetbakje en 

cijferslot. € 10,-. Tel. 030-

2202996

Voorop fietsdrager zwart, 

kan ook gemonteerd worden. 

€ 15,-. Tel. 0346-820494

Houten sjoelbak € 10,-. 

Molenweg 2. Tel. 0346-

213073

Ronde glazen vissenkom. 

Ideaal voor een goudvis. Is 

nog netjes. € 10,-. Redelijk 

grote, ovalen rieten rode 

mand. Is eigenlijk overal voor 

te gebruiken. €10,-. Tel. 0346-

214084

Boek om eieren te beschil-

deren. Dit boek is iets voor 

Pasen en leuk voor kinderen. 

€ 10,-. Tel. 0346-214084

Fietsstoeltje voor voorop 

met schermpje. € 12,50. 

Rugdrager kleur groen, max. 

draaggewicht 15 kg. € 10,-. 

Tel. 0346-212352

20x div. 'Vorsten' € 12,50. 

Molenweg 62. Tel. 0346-

213073

Grijs gewolkte vispan, ovaal 

41x26,5cm met rooster. 

€ 15,-. Tel. 030-2290923

Fonduepan met brander, 

6 fondueborden en vorken. 

€ 10,-. Tel. 030-2290923

3-delig blauw-wit kaststel, 

grootste vaas 30cm met dek-

sel, 2 vazen 25cm. Holl. 

Voorstelling. € 30,-. Tel. 030-

2290923

Blankhouten kinderstoel met 

verkleiner. Kan ook los als 

tafel en stoel gebruikt wor-

den. € 15,-. Tel. 0346-213727

Kattenreisbox, kunststof, 

kleur beige, prijs € 7,50. Tel. 

06-53441095
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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.)

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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 kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. 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

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Het onderhoud van uw tuin is in vertrouwde handen bij 

Rein: 06- 82004441

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Administratiekantoor 

Beemer in Maartensdijk verzorgt deze graag voor u. Voor 

meer informatie bel naar 0346-261374 of mail naar info@

admb.biz

Mokveld Hoveniersbedrijf te Maartensdijk -voor complete 

tuinverzorging en -aanleg. Zie ook www.mokveldhoveniers-

bedrijf.nl. Voor meer info bel 0346-211838 of mail via site.

Tuinservice van Vliet, Nw. Weteringseweg 34. In deze zach-

te winter kunt u prima planten, vele soorten fruitbomen vanaf 

11,-coniferen 120/140 a 6,50, laurier 120/140 á € 8,50,enz. 

enz. voor al uw planten en bomen, mag u bij ons komen, ook 

voor al uw snoei-zaag-straat. Kortom voor al uw werkzaam-

heden in de tuin of rond het huis. Vraag vrijblijvende prijsop-

gave. Tel. 06-54751296. www.vanvliettuinservice.nl

Nog enkele paardenboxen vrij bij Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Overdekte rijhal, 20x60 m all-weather 

buitenrijbaan, overdekte stapmolen en overdekte longeervol-

te, ruime uitrijmogelijkheden, dressuur- en springinstructie, 

africhtingsmogelijkheden. Bel voor meer info 06-54753516.

Mooie vrolijke frisse zomerkleuren zijn binnengekomen om 

te breien of te haken.

Atelier Wol en Zijde, Sperwerlaan 84 Maartensdijk. Tel. 

06-52437643

Ook voor permanent en andere haarbehandelingen zit 

u goed bij Betty’s Corner! Elke woensdag en vrijdag bij 

“Kapper Hans” in Maartensdijk. Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw haar!

10e penning administraties is al 8 jaar vertrouwd het adres 

voor belastingaangiften. Vanaf € 60,- ook bij u aan huis. Tel. 

0346-822255 www.10epenning.nl

Computerspecialist. Voor al uw computer-,laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. Wintertijd Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk. Tel. 

06-54967985

Carnavals eten in Bij de Tijd

Van oudsher is carnaval een eetfes-

tijn; het was de laatste mogelijkheid 

zich te buiten te gaan voor de vas-

tentijd, waarin men zich beperkte 

tot het minimaal noodzakelijke. 

Wijkrestaurant Bij de Tijd neemt 

met de thema-avond van vrijdag 28 

februari alvast een voorproefje op 

de start van het carnaval. Gasten 

zijn van harte welkom om in een 

vrolijke outfit te komen. Het Zee-

vrouwenkoor Waterzooi zal voor 

een verrassend optreden zorgen. 

Via de site van Bij de Tijd (www.

restaurantbijdetijd.nl) kan worden 

gereserveerd. Reserveren kan ook 

telefonisch (030-220 9615 (vanaf 

12 uur), per mail: contact@restau-

rantbijdetijd.nl, of door persoonlijk 

even langs te komen.

Zonnehemel, merk Zanders 

International, 10 lampen, 

sterk ijzeren frame. € 49,-. 

Tel. 06-53441095.

2 grote zitkussens, 1 blau-

we en 1 roze, afm.75 x50x 

45. Per stuk € 7,50. Tel. 06- 

53441095.

Mooie plafond ventilator met 

verlichting. 3 spotjes. Zijn 

onafhankelijk te richten, heeft 

5 bladen en 3 verschillende 

snelheden. De fan kan zowel 

links als rechtsom draaien. 

Dus blazen of zuigen. € 49,50. 

Info 0622175528

Satellietontvanger voor vrije 

zenders en canal digital. 

€ 25,-. Tel. 06-19963053

Goed werkende stofzuiger, 

puntgaaf. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Prachtige hanglamp (jaren 

30) bewerkt brons met 3 kap-

jes, heel apart, € 35,-. Tel. 

030-2205540

Z.g.a.n. zwarte draaifauteuil 

fijne zit en gemakkelijk. 

€ 40,-. Tel. 030-2205540

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Fietsen/ brommers

Witte meisjesfiets, Popal 26 

inch, € 5,00. Tel. 06-29392744

Ebike 'Sparte Forenso' aan-

drijving bij trapas met tweede 

accu. € 400,-. Tel. 0346-

212905

Personeel aangeboden

Hulp nodig bij uw 

b e l a s t i n g a a n g i f t e ? 

Administratiekantoor Beemer 

in Maartensdijk verzorgt deze 

graag voor u. Voor meer infor-

matie bel naar 0346-261374 

of mail naar info@admb.biz

Diversen

Uitnodiging 

Dorpsraad 

Groenekan. 

Zie pag. 8

TE HUUR gezamenlijk beeld-

houwatelier in Bilthoven. Tel. 

06-51437466

THUISKAPSTER Karine- 

geknipt voor thuis. Bel 

06-33915169 of 0346-211141

Wie kan oud wielerliefheb-

ber blij maken met kaartspel-

len van wielersport, voetbal 

en andere sporten, toneel en 

zang? Tel. 06-33812356 R. 

de Graaf

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.

MPGcoaching.nl 

Een boek over uw leven. Een levensverhaal op papier is 

een blijvend bijzonder cadeau. Voor uzelf, voor uw familie 

en voor iedereen die na u komt. In een vrijblijvend kennis-

makingsgesprek leg ik u graag de mogelijkheden uit. Van 

een eenvoudige versie van € 500,- tot een luxe uitgave van € 

5000,-. Meer informatie: Diana Geraci 06-44766896, info@

dianageraci.nl, www.levenvolverhalen.nl

advertentie

Poëzie in De Woudkapel 

Liefhebbers van poëzie kunnen hun 

hart ophalen bij een ontmoeting 

met Ester Naomi Perquin in De 

Woudkapel op dinsdag 25 febru-

ari a.s. Deze jonge dichters spreekt 

vanaf 20.00 uur over de plaats 

die dichten in haar leven inneemt 

en leest voor uit haar meerma-

len bekroonde werk. Zij gaat met 

de luisteraars in gesprek. In 2007 

debuteerde Ester Naomi Perquin 

met de dichtbundel Servetten half-

stok. In 2009 volgde Namens de 

ander. Begin 2012 verscheen haar 

nieuwe bundel Celinspecties. Voor 

haar werk ontving ze meerdere 

prijzen. Ze draagt met regelmaat 

voor op festivals en in binnen- en 

buitenland. Daarnaast is Perquin 

columnist voor de Groene Amster-

dammer en schrijft zij radioverha-

len voor VPRO's De Avonden. 

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we 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

E info@parelpromotie.nl

voor 

frisse 
ideeën!
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FC De Bilt herovert koppositie

Vorige week verspeelde FC De 

Bilt, door uit te verliezen van het 

in de onderste regionen verkerende 

Hercules, haar koppositie in de 3e 

klasse D van het zaterdagvoetbal. 

De Biltse kampioenskandidaat be-

landde daardoor op een (gedeelde) 

tweede plaats (met Kockengen) 

met één punt achter op koploper Jo-

nathan (Zeist). Zaterdag kregen de 

Biltenaren een nieuwe kans de kop-

positie te heroveren. In de thuis-

wedstrijd tegen rode lantaarndrager 

Bunnik’73 werd gemakkelijk met 

4-0 gewonnen, terwijl Jonathan en 

Kockengen in Zeist onderling niet 

verder kwamen dan 1-1. [HvdB] Fc 

debilt-bun.jpg De nieuwe koploper 

in het strafschopgebied van de rode 

lantaarndrager. 

(foto Henk Willemsen)

Snuffeltennis bij 
Meijenhagen

Kinderen die graag eens willen 

‘snuffelen’ aan de tennissport, 

kunnen binnenkort weer terecht 

bij tennisvereniging Meijenhagen 

in De Bilt. Het snuffeltennis is be-

doeld voor kinderen tussen de 5 en 

8 jaar en begint in april. De deel-

nemers krijgen dan negen lessen 

van 50 minuten door een profes-

sionele trainer. 

Meijenhagen doet mee aan Ten-

niskids, een speciaal programma 

voor kinderen. Hierbij worden 

kleinere banen en zachtere ballen 

gebruikt waardoor het tennis voor 

de kinderen een stuk plezieriger 

wordt. Voor meer informatie en 

aanmelden: Edith Peters van de 

jeugdcommissie  

(EdithPeters@planet.nl)

SVM morst kostbare punten 
Wist SVM in de eerste competitiehelft ruim te winnen van Hercules, zaterdag jl. werd het 

voor de geel-blauwen een alles behalve gemakkelijke wedstrijd. Zonder de met vakantie zijnde 

Richard de Groot, Djoey Engel, Mark de Brauw en de nog geblesseerde Alexander Mclean 

startte SVM gretig en speelde het vol op de aanval. In het eerste kwartier leverde dit een aantal 

kleine kansen op. In de zesde minuut miste eerst topscoorder Mike de Kok de kans op de 1-0. 

Bjorn Engel liet zien hoe het wel moest 1-0. De stormachtige wind was lastig voor beide teams.

Wie nu dacht dat SVM beter en 

rustiger ging spelen kwam bedro-

gen uit. SVM speelde zeer onrustig 

en met te veel balverlies. Hercules 

dat medekoploper FCDe Bilt al met 

3-2 had verslagen had meer rust 

in haar spel en speelde compacter 

met name op het middenveld. De 

SVM middenvelders konden geen 

stempel op de wedstrijd drukken. 

Niet verdiend en te makkelijk weg-

gegeven viel de gelijkmaker in de 

26 minuut.

Na de rust hetzelfde spelbeeld. Een 

meer tegen zichzelf voetballend 

SVM dan tegen de tegenstander. 

Hercules zette op het middenveld 

goed druk op de SVM middenvel-

ders en bleef op kansen loeren. Dat 

het toch nog 1-2 werd, mag SVM 

zichzelf verwijten. Jeroen Geurtsen 

en Jesper van Rooijen vielen in. De 

geel-blauwen spelen de volgende 

week uit tegen de rode lantaarndra-

ger Bunnik 73. 

De SVM middenvelders konden 

geen stempel op de wedstrijd 

drukken.

Winst voor 
Brandenburg 

De heren van Brandenburg hebben thuis tegen Katwijk een mooie 15-8 

overwinning behaald. Uit werd er in Katwijk nog met 12-10 verloren. 

De Bilthovenaren speelden zonder Ralph Jansen en op doel lag de kee-

per van heren 2 Jafaar Tahiri, die uitstekend inviel. Brandenburg startte 

weer voortvarend en via snel zwemwerk stond er na een periode al een 

5-3 voorsprong op het bord. In de 2e periode haperde het zoals zo vaak 

dit seizoen maar de gasten konden er slechts één keer van proiteren eer 
Brandenburg aan het eind van de tweede periode via tweemaal Arnold 

Witteveen een 7-4 voorsprong nam. Ook in de derde periode bleven de 

Bilthovenaren scherp spelen en werd de voorsprong uitgebouwd naar 

11-7. Even leek het erop dat het nog spannend zou worden toen de 

gasten uit Katwijk bij 11-7 een strafworp kregen, maar deze werd door 

de keeper van Brandenburg gestopt die dit kunststukje even later nog 

een keer zou doen. Brandenburg kon daardoor verder uitlopen naar een 

verdiende 15-8 overwinning. Vooral Steven Vervat was met vier doel-

punten op schot. Volgende week volgt de zware uitwedstrijd tegen de 

Zaan in Zaandam. De Biltse ploeg is dit jaar nog ongeslagen en kijkt 

dan ook vol vertrouwen naar deze wedstrijd uit. 

FC De Bilt moet wat verzinnen

om de koppositie terug te gaan winnen

schiet gewoon met gevoel

de bal in het doel 

dan krijg je de punten ook binnen

Guus Geebel Limerick

advertentie

0346-210592 | www.atlasfysio.nl

SCHRIJF

je nu
in!

Op de kleine banen wordt tennis heel toegankelijk voor de jeugd.

Vertrek Lotte Smets
De vrouwen van Voordaan zien hun coach na dit seizoen afzwaaien: 

Lotte Smets trekt komende zomer de deur in Groenekan achter zich 

dicht. Op dat moment heeft de oud-speelster van SCHC er vier jaar op 

zitten bij de Overgangsklasser. Smets gaat op zoek naar een nieuwe 

sportieve uitdaging, aldus de vereniging.

Smets volgde in 2010 Jos Nonnekes op en promoveerde een jaar later 

met haar selectie naar de Overgangsklasse. Voordaan gaat de tweede 

seizoenshelft in als de nummer negen van de Overgangsklasse A. Het 

degradatiegevaar is echter nog niet geweken: het gat met nummer tien 

Leonidas is slechts één punt. 

Lotte Smets stopt komende zomer. (foto Guido van der Burg)
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Nieuwe faunapassages 
De provincie Utrecht, gemeente De Bilt, gemeente Utrecht en Utrechts Landschap hebben 

afspraken gemaakt over de inanciering, de inrichting en het beheer van twee aan te leggen 
natuurverbindingen aan de oostkant van Utrecht. De zogenoemde faunapassages verbinden 

bestaande natuurgebieden en vergroten daardoor het leefgebied van dieren en planten. 

Ook dragen ze bij aan de verkeersveiligheid.   

Tussen Utrecht en De Bilt ligt een 

mooi groengebied met landgoede-

ren, forten van de Waterlinie en na-

tuurgebieden. De afgelopen decen-

nia is door verschillende partijen 

veel gedaan om de kwaliteit van 

deze groene ruimte te versterken. 

Natuurgebieden zijn vergroot, eco-

logische verbindingen ingericht, en 

kleinere faunapassages en wandel-

paden aangelegd. 

Twee natuurverbindingen 

Voor twee resterende natuurbarri-

ères aan de oostkant van Utrecht, 

de drukke wegen Biltse Rading en 

Utrechtseweg, is nu ook een oplos-

sing gevonden. Provincie Utrecht, 

de gemeenten Utrecht en De Bilt en 

Utrechts Landschap hebben een sa-

menwerkingsovereenkomst geslo-

ten om er voor te zorgen dat deze 

laatste natuurverbindingen worden 

gerealiseerd: een ecoduct over de 

Biltse Rading (tussen de Voor-

veldse en Voordorpse polder op 

het grondgebied van de gemeente 

Utrecht) en een ecotunnel onder de 

provinciale Utrechtseweg (tussen 

landgoed Sandwijck, fort Griften-

steijn en het Rodemterrein op het 

grondgebied van gemeente de Bilt). 

Groen leefgebied

Dankzij de aanleg van deze grote 

faunapassages op twee belangrijke 

locaties, wordt het leefgebied van 

dieren en planten aan de oostkant 

van de stad veel groter. De aaneen-

schakeling van groen draagt bij aan 

de ruimtelijke kwaliteit van het ge-

bied. Daarnaast neemt de verkeers-

veiligheid dankzij de aanleg van de 

faunapassages toe, omdat het risico 

van wildaanrijdingen wordt ver-

kleind.

Eerste stap 

De samenwerkingsovereenkomst, 

die 4 februari is ondertekend, is de 

eerste stap op weg naar de realise-

ring van de beide faunapassages. 

Daarvoor moeten nog wel de no-

dige stappen worden gezet. In de 

overeenkomst hebben de partijen 

afgesproken hoe ze gezamenlijk 

dat traject gaan doorlopen. Een 

belangrijke stap daarin is de sa-

nering van de twee benzinestati-

ons langs de Utrechtseweg. Die 

sanering is noodzakelijk om de 

ecotunnel te kunnen aanleggen; 

in dit dichtbebouwde gebied is 

dat de enige mogelijkheid om de 

aangrenzende natuurgebieden te 

verbinden. 

Het komende jaar wordt duidelijk 

of die sanering uitvoerbaar is en of 

de aanleg van de ecotunnel deini-
tief mogelijk wordt. Het ecoduct 

over de Biltse Rading is daarvan 

niet afhankelijk. Dit jaar nog hoopt 

de gemeente Utrecht een besluit 

over de aanbesteding te nemen.

V.l.n.r. Wethouder Mirjam de Rijk (gemeente Utrecht), Gedeputeerde Bart Krol (Provincie Utrecht), Arie-Jan 

Ditewig (wethouder De Bilt) en Directeur-rentmeester Saskia van Dockum (Utrechts Landschap)

Groei en Bloei vond in de tropische kassen van de Botanische tuinen een 

prachtig locatie voor hun evenement.

advertentie

Beroving in het van 
Boetzelaerspark

Vier jongens bedreigden en beroofden op vrijdagmiddag 14 februa-

ri vijf jongeren. Een uitgebreide zoektocht leidde tot de aanhouding 

van één van de straatrovers. 

Rond 15.30 uur zat een groepje van drie jongens en twee meisjes in de 

leeftijd van 14/15 jaar en afkomstig uit De Bilt en Hollandsche Rading 

op de jongerenophoudplek in het Boetzelaerpark aan de Bilthovense-

weg. Een groepje van vier jongens liep meerdere keren langs en één van 

hen vroeg aan het groepje van vijf de weg. Toen hen dat was uitgelegd, 

liepen de vier jongens weg.

Beroving

Rond 15.45 uur kwam het groepje jongens echter terug. De vier, drie 

met een Noord Afrikaans uiterlijk en een wat donkerder getint, waren 

erg agressief en werden handtastelijk. Ze bedreigden het vijftal. Met 

een lifehammer werd op het hoofd gedreigd en de overvallers eisten 

de spullen van de slachtoffers. Vervolgens werden zij van hun gsm’s 

beroofd, waarna de straatrovers ervandoor gingen. De slachtoffers heb-

ben de achtervolging ingezet. Toen er een scooter passeerde bij de Kia 

garage, is één van de slachtoffers nog achterop de scooter gesprongen, 

om achter de verdachten aan te gaan. Zij raakten bij de Witte Zwaan de 

dader kwijt.

Aanhouding

De politie werd gewaarschuwd en met inzet van meerdere auto’s en 

motoren  werd de omgeving uitgekamd. Meerdere agenten stelden een 

onderzoek in de omgeving in. Zij zagen op de rotonde Hessenweg-

Looydijk een jongen lopen, die zijn jas uit had en over zijn armen had. 

Gezien de temperatuur zeer vreemd. De agenten spraken de jongen, 

13 jaar oud en afkomstig uit Utrecht, aan. Hij voldeed geheel aan het 

signalement en zij hielden hem aan. Ondanks een uitgebreide zoektocht 

werden de andere drie straatrovers niet meer aangetroffen. De aange-

houden verdachte is naar het politiebureau overgebracht en is voor na-

der onderzoek ingesloten.

Getuigenoproep

Aan getuigen van de straatroof, met name de scooterrijder die nog de 

achtervolging had ingezet en een automobiliste in een bruinkleurige 

Skoda Yeti die de verdachten ook zou hebben gezien, wordt verzocht 

contact op te nemen met de politie in De Bilt op telefoonnummer 0900-

8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

 [HvdB]

Groei en Bloei Rayonevenement
Groei en Bloei organiseert 1 maart van 10.00 tot 16.00 uur in de tropische kassen van de 

Botanische tuinen in Utrecht Budapestlaan 17, Utrecht een evenement waar de 

tuin- en groenliefhebber wijzer van wordt! 

Enkele experts uit de regio zullen 

met een stand aanwezig zijn om 

voorlichting te geven over natuur-

vriendelijke tuininrichting. Verder 

is er tuingereedschap te vinden, 

verkoop van aparte zaden, een 

imker, een moestuinder met exo-

tische producten, een stalletje met 

2e hands tuinboeken, enz. Er wor-

den acht verschillende workshops 

van ongeveer drie kwartier gege-

ven. Iedereen die op tijd komt is 

in de gelegenheid om zeker drie 

workshops te volgen.  Verder zal 

er een forum zijn voor tuinvragen 

en er zijn lezingen.

U bent welkom vanaf 10.00 uur 

en na een welkomstwoord begin-

nen de eerste workshops om 11.00 

uur. Tussendoor kunt u overal 

rondkijken, vragen stellen, kijken 

hoe u een mooi tijdschrift kunt 

maken, iets kopen, of gewoon 

heerlijk lopen in de tropische kas-

sen. Voor iedereen is er wel iets 

van zijn gading te vinden. 

Meer informatie: http://bilt.groei.nl/ 

(H.A. L’Honoré Naber) 

250 jaar Copijn 
Met steun van o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds, 

het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het 

Fentener van Vlissingenfonds verschijnt begin april 

een boek met talrijke schitterende plattegronden en 

foto’s van architectuurhistoricus Mariëtte Kamphuis 

over tweehonderdvijftig jaar geschiedenis over de 

Groenekanse familie Copijn.

Geen enkele familie in Nederland bleef zo lang in het ‘tuinvak’ 

werkzaam als de familie Copijn. Aan hun geschiedenis is de ont-

wikkeling van het kwekersvak en de tuin- en landschapsarchitectuur 

nauwkeurig af te lezen. In dit rijk geïllustreerde boek met talrijke 

schitterende plattegronden en foto’s vertelt de auteur hoe de - voor 

een groot deel nog bestaande - parken, landgoederen, golfterreinen, 

daktuinen en andere groenontwerpen van de familie Copijn tot stand 

kwamen. Tweehonderdvijftig jaar geleden, in 1763, begon Hen-

drik Copijn zijn loopbaan als eenvoudige dagloner in Groenekan 

bij Utrecht. In de twintigste eeuw verlegde het werkterrein van de 

Copijnen zich naar recreatiegebieden, waaronder de Biltse Duinen 

en ontwierpen de ‘Copijnen’ ook talrijke villatuinen. In de jaren 

zestig van de twintigste eeuw pionierden de Copijnen op het ge-

bied van de boomchirurgie, met 

spectaculaire reddingsoperaties 

van eeuwenoude bomen en in 

de jaren tachtig begon Copijn 

Groenadviseurs in Utrecht een 

bureau dat op ontwerpgebied 

naam maakte. Tegenwoordig is 

‘Copijn’ de merknaam van het 

bureau in Utrecht dat zich op-

gesplitst heeft in tuin- en land-

schapsarchitecten, boomspeci-

alisten en groenbeheer. 

Er geldt een intekenprijs tot 1 

juli 2014 en het boek is te be-

stellen bij diverse boekwinkels.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Zaterdag 1 Maart: "BENEFIETAVOND" zie:

Woe.
19-02

Spareribs met friet 
en knoflooksaus 

of 
"Bouillabaise" Zuid-Franse 

visschotel met rouille

€ 14,50
incl. 

kopje koffie

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
20-02
Vrij.

21-02
Woe.
26-02

Kalfsrib-eye v.d. grill met 
béarnaisesaus

of
 Gebakken schelvis met 

peterseliesaus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
27-02
Vrij.

28-02


