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Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Kom 18 en 19 april a.s. bij ons kijken

De

bestaat 25 jaar

kijk op: www.gooisegolfclub.nl of bel 06 - 55 844 538

Open golfdagen

Primeur Biltse jeugdbrandweer
door Walter Eijndhoven

Het jeugdbrandweerkorps van gemeente De Bilt presenteert als eerste korps in Nederland 
haar nieuwe website. Maar dat is nog niet alles. Vanaf heden krijgt ieder jeugdlid een eigen 

electronische leeromgeving, kortweg ELO genaamd, waarin competenties bijgehouden worden. 

Op deze manier wordt een portfolio 
opgebouwd en inzichtelijk gemaakt 
hoever ieder afzonderlijk jeugdlid is 
met zijn of haar vaardigheden bin-
nen de jeugdbrandweer. Ook is dit 
jaar gestart om ‘ digitaal te blussen’  
deze vorm bevindt zich nog in een 
testfase maar wordt zeker realiteit. 

Het jeugdbrandweerkorps De Bilt is 
in 1998 opgericht door Peter Dek-
ker. Samen met Erik Kusters, jeugd-
leider/instructeur bij de jeugdbrand-
weer in De Bilt, probeerde hij in die 
tijd jongeren van twaalf tot achttien 
jaar te interesseren voor het vrijwil-
ligerswerk bij de brandweer. 
Kusters:’ Veel jongeren hebben 
in hun jeugd een droombaan voor 

ogen, de één wil politieman worden, 
of piloot, en een ander kiest weer lie-
ver voor brandweerman. Wij, vrij-
willigers binnen de jeugdbrandweer, 
geven die jongeren de kans om te er-
varen hoe het is om écht brandweer-
man te zijn. 

Leerzaam
De jeugdbrandweer is voornamelijk 
leuk en leerzaam. De jeugd leert niet 
alleen alles over het brandweerman-
zijn, maar ook wordt hen geleerd 
in teamverband te functioneren, er 
voor elkaar te zijn, ook in moei-
lijke tijden. Ook als zij na hun acht-
tiende jaar niet doorgaan binnen de 
brandweer, kunnen zij bogen op een 
mooie ervaring, zoals samenwerken 

in een team, kennis van EHBO en 
werken met de automatische externe 
defibrillator (AED) en kunnen zij re-
animeren. Hans Kooij, hoofdleider 
en brandweerman bij het korps in De 
Bilt: ‘ Het is belangrijk dat jeugdle-
den elkaar respeceteren en jeugdlei-
ders op het gewenste niveau theorie-
les en praktijkoefeningen geven. Het 
is niet alleen maar oefenen en alles 
leren over vuurtjes doven. Daarom 
organiseert de VeiligheidsRegio 
Utrecht (VRU) waar de jeugdbrand-
weer onderdeel van uit maakt één-
maal per jaar, in de eerste week van 
de zomervakantie, een groot kamp 
voor alle brandweerjeugd uit de re-
gio Utrecht. Zo’n tweehonderd man 
bivakkeert dan aan de oevers van 

een meer bij Zeewolde. Wij staan 
met onze tenten op een naastgelegen 
veld van de camping, dus andere 
campinggasten hebben geen last van 
ons. De leiding organiseert vooral 
veel spellen en activiteiten, waarbij 
water niet mag ontbreken, maar ook 
leren wij hen van alles over de taken 
van een brandweerman’ .Natuur-
lijk organiseert de jeugdbrandweer 
nog meer evenementen. Zondag 19 
april aanstaande wordt een groot 
evenement georganiseerd in Fort bij 
Vechten in Bunnik. Niet alleen kan 
de jeugd hier lasergamen, knutselen 
en aquaballen, maar ook zien wat de 
jeugdbrandweer inhoudt. 

Trainen
Om hun vaardigheden te trainen, 
strijden de Biltse jeugdleden ook 
tegen teams van andere korpsen uit 
de regio. Ieder jaar vinden regionale 
en vervolgens finale wedstrijden 
plaats. Ook op landelijk niveau is de 
jeugdbrandweer actief om hun ken-
nis en ervaring te meten met andere 
landelijke jeugdbrandweer korpsen. 
Kusters: Naast theorie-lessen en 
praktijkoefeningen brengen wij met 
onze brandweerjeugd ook bezoeken 
aan andere kazernes waarbij een be-
zoek aan de regionale alarmcentrale 
in Utrecht uiteraard niet ontbreekt.‘

Opleiding
Als een jeugdlid achttien jaar wordt, 
zwaait hij of zij af. Degenen die 
kiezen voor het beroep als brand-
weerman, krijgen nog een stevige 
opleiding binnen het korps’ . Kus-
ters:’ Daarom zijn wij ook zo blij 
met onze nieuwe electronische 
leeromgeving. Zo kunnen wij, als 
een jeugdlid doorgaat binnen de 
brandweer, precies zien wat er nog 
schort aan kennis en vaardigheden 
en kunnen wij daar extra aandacht 
aan besteden. Velen vergissen zich 
in de zwaarte van ons beroep. Het is 
fysiek best zwaar, Ikzelf ben dertig 
jaar chauffeur geweest binnen het 
korps en voel dat de jaren toch gaan 
tellen. Daar moeten toekomstige 
brandweermannen wel rekening 
mee houden’. Kooij: ‘Maar, als je 
ervoor gaat, is het een geweldige af-
wisselende baan met een uitdaging. 
Wat ik nog wel wil zeggen, wij zijn 
altijd op zoek naar nieuwe jeugd-
leden en uiteraard zijn meisjes ook 
welkom. Vooral jeugd uit Westbroek 
en Hollandsche Rading vragen wij 
om eens op een oefenavond te ko-
men kijken. Het zou leuk zijn als 
alle dorpskernen in ons team verte-
genwoordigd zijn’. Meer weten over 
de Biltse jeugdbrandweer? 
Zie www.jeugdbrandweer.nl/de-bilt.

De wedstrijdploeg van de jeugdbrandweer.

B en W presenteren
uitgangspunten Kadernota

door Guus Geebel

‘We denken een evenwichtig pakket 
te hebben gemaakt van bezuinigin-
gen om dekking te vinden voor een 
aantal projecten’, aldus burgemees-
ter Gerritsen op 30 maart bij de 
presentatie van de uitgangspunten 

voor de Kadernota 2016 – 2019. 
De nota is een document waarin de 
belangrijkste speerpunten in het be-
leid voor deze periode staan. ‘Een 
van de belangrijkste onderdelen van 
het uit te voeren collegeprogramma 

is het afdwingen van een beslis-
sing wat we willen gaan doen met 
De Vierstee in Maartensdijk en het 
zwembad in Bilthoven, onderwer-
pen die bij de verkiezingen forse 
inzet zijn geweest. Het college is 
erin geslaagd daarvoor een voorstel 
te ontwikkelen. De omvang van dat 
voorstel is zo groot dat we het niet 
alleen maar bij de Kadernota willen 
melden, maar vooruitlopend daarop 
uitgangspunten willen vaststellen op 
basis waarvan de gemeenteraad de 
kadernota in juni gaat vaststellen.’

Financiën
Wethouder Hans Mieras van Finan-
ciën: ‘Het college heeft drie belang-
rijke knopen doorgehakt. Dat zijn in 
de projecten een nieuw zwembad, 
het opknappen van De Vierstee en 
het opknappen van Het Nieuwe Ly-
ceum. 
Lees verder op pag. 3

V.l.n.r. wethouder Madeleine Bakker, burgemeester Arjen Gerritsen en de 
wethouders Jolanda van Hulst, Hans Mieras en Anne Brommersma.

Bij de jeugdbrandweer wordt iedere week geoefend in ‘echte’ situaties.
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 4 april haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

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

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

Na een waardevol, maar moeizaam leven, is in alle rust overleden 
onze vader, schoonvader, opa en mijn overgrootvader

Gerrit Willemse
weduwnaar van Alberta de Rooij

* Maartensdijk, 18 mei 1936                          † Zeist, 26 maart 2015 
       
     Gert en Marian
            Daniëlle ♥ en Huibert
                                        Joëlle
            Dominique  
            Jean-Paul  

     Ton en Wilma †

Correspondentieadres;
J.A. Willemse Kamperman
Kloosterstraat 7 A
3401 CR  IJsselstein

Onze vader is overgebracht naar Yarden Uitvaartcentrum Utrecht, 
Floridadreef  9 te Utrecht, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 3 april om 10.00 uur in 
de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 
te Bilthoven.    

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer 
van het crematorium.

Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

1/4 • 19.30u - Ds. B.L. Bos
2/4 • 19.30u - Ds. B.L. Bos en

Ds. P.L. Wansink
3/4 • 19.30u - Ds. B.L. Bos

4/4 • 22.00u - Ds. P.L. Wansink
5/4 • 10.30u - Ds. B.L. Bos en

Ds. P.L. Wansink

De Biltse Hof
5/4 • 10.30u - Ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
3/4 • 14.30 en 19.30u -

Ds. R.W. de Koeijer
5/4 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

5/4 • 18.30u - Ds. G. van Wijk
6/4 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
2/4 • 10.30u - Ds. P. Lootsma

3/4 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg
5/4 • 10.30u - Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

5/4 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
2/4 • 19.30u - Pastor G. de Wit

3/4 • 15.00u - Mevr. Veldhuis en
Mevr. Mourits

3/4 • 19.30u - Dhr. J. Ham en
Dhr. H. Nauta

4/4 • 22.00u - Pastor G. de Wit
5/4 • 10.30u - Gezinsviering

6/4 • 10.30u - Ds. B.L. Bos en
Pastor G.J. Weersink

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
3/4 • 18.30u - Ds. C. van Breemen

5/4 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
5/4 • 17.00u - Ds. A.P. van de Velde

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
1/4 • 19.30u - Meditatief moment
2/4 • 19.30u - Meditatief moment

3/4 • 19.30u - Goede Vrijdag Ds. H.F. 
Klok Viering Heilig Avondmaal

4/4 • 19.30u - Meditatief moment
5/4 • 10.00u - Ds. B. Oosterom

5/4 • 19.00u - Ds. G.H. Kruijmer
6/4 • 10.00u - Ds. J. den Dikken

Oecumenische dienst

Op Tweede Paasdag is er een 
oecumenische dienst in de Paro-
chiekerk van Onze Lieve Vrouwe 
van Altijddurende Bijstand Gre-
goriuslaan Bilthoven. Het thema 
van de dienst is ‘Een tuin bloeit 
rond het open graf’. Voorgangers 
zijn ds. Benedikte Bos en pas-
tor Gerard Weersink. De dienst 
begint om 10.30 uur. De collecte 
opbrengst is bestemd voor de 
tuin van hospice Demeter. 

Vervolg Kerkberichten pag.3

‘k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Psalm 73:12 berijmd

Met verdriet geven wij u kennis dat na een periode van ziekte is 
overleden onze zus en tante

Maria Middag
 De Bilt, 8 augustus 1925 De Bilt, 30 maart 2015

  Jannie Coenraats-Middag

  Ria Kok-Coenraats
  Rudolf Kok

  Betty Oosterheerd-Coenraats
  Frans Oosterheerd

Correspondentieadres:
Maarten Maartensstraat 3
3947 MX Langbroek

Tante Rie is opgebaard in Zorgcentrum Rinnebeek te De Bilt.
Er is D.V. gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 3 april
van 10.30 tot 10.40 uur in de aula van de algemene begraafplaats 
Brandenburg, 1e Brandenburgerweg 38 te Bilthoven,
waarna om 10.45 uur de rouwdienst zal worden gehouden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben.

Na de begrafenis is er gelegenheid
tot condoleren in de voornoemde aula.

Geen bloemen

“Mijn oog zal op U zijn.”
Psalm 32 vers 8b

Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel.
Nadat er aanvankelijk nog hoop was, zijn wij nu stil
van groot verdriet, omdat zij zo plotseling niet meer bij ons is,
onze lieve en zorgzame ma, oma en omi

Leida van Zijtveld - Leeflang
sinds 13 juli 1997 weduwe van Peter Jan van Zijtveld

 * Maarsseveen, 17 juli 1928 † Nieuwegein, 26 maart 2015

  Ria en Wout
  Lydia en Marcel, Tim, Nick
  Hanna en Stefan, Stijn, Naud

  Jan
  Marjolein en Martijn
  Annemarie en Robbert

  Hella en Rudi
  Niels

Dr. Welfferweg 20
3615 AN Westbroek

De begrafenis heeft plaatsgevonden op
dinsdag 31 maart te Westbroek.
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Uit de gemeenteraad 
van 26 maart

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen installeerde donderdag 26 maart Hans 
Los (VVD) als gemeenteraadslid. Hij vervangt Natasja Steen die tij-
delijk ontslag uit de raad heeft genomen. Los was eerder lid van de 
raad en sinds 22 mei 2014 commissielid zijnde niet raadslid. Hans Los 
wordt ook gekozen tot lid van de Auditcommissie. De opengevallen 
plaats in de commissie wordt ingenomen door Eelco Dalmeijer (VVD). 

Rioleringsplan
Als voorbereiding op een nieuw gemeentelijk rioleringsplan stelt de 
raad unaniem de Startnotitie voor Verbreed Gemeentelijk Riolerings-
plan vast. Een amendement van Johan Slootweg (SGP) waarin de tech-
nische afschrijvingstermijn van riolen van 55 jaar naar 65 jaar wordt 
bijgesteld krijgt geen steun van de raad.

OV-oplaadpunt
Een antwoordbrief van B en W aan Hillen Gemakshop in Bilthoven 
over een OV-oplaadpunt bij de Planetenbaan in Bilthoven was voor de 
raad aanleiding een motie in te dienen. Daarin spreekt de raad unaniem 
uit dat fracties met een vertegenwoordiging in Provinciale Staten hun 
fractie zullen aanspreken om de realisatie van een oplaadpunt in deze 
wijk snel mogelijk te maken. De provincie is concessiehouder. De mo-
tie kreeg unanieme steun.

Vragenuur
Anne de Boer (GroenLinks) stelt vragen over de eigen bijdrage voor 
huishoudelijke hulp. De landelijke overheid heeft bekend gemaakt dat 
de eigen bijdrage kan worden verlaagd tot vijf euro per uur. De Boer 
wil weten hoe het college de extra middelen gaat inzetten. Wethouder 
Brommersma kwam tot de conclusie dat het een sigaar uit eigen doos 
bleek en er geen extra geld komt. 

Menno Boer (SP) stelt vragen over problemen bij de uitbetaling van 
het persoonsgebonden budget (PGB). De SP vraagt het college of het 
bereid is mensen die meer dan dertig dagen wachten een voorschot 
te geven, wat de gevolgen zijn voor deze gemeente bij de uitvoering 
en of er inzicht is waar het probleem ligt. Wethouder Brommersma 
antwoordt dat in De Bilt 225 mensen afhankelijk zijn van een PGB. 
Daarvan hadden er 29 een probleem mee en de gemeente heeft daarin 
bemiddeld richting SVB. Voor 13 gevallen is het opgelost en voor 16 
loopt het nog. De gemeente heeft in één geval noodhulp verleend. De 
burgemeester beantwoordt vragen van Peter Schlamilch (Beter De Bilt) 
over de noodverordening voor de Future Force Conference. Die nood-
verordening is overigens niet toegepast. 

Moties
In een raadsbreed gesteunde motie ingediend door Dolf Smolenars 
(D66) en anderen wordt gevraagd om aansluiting van de gemeente De 
Bilt bij een Manifest Verbonden Partijen. Tien gemeenteraden in de 
regio hebben dit manifest ondertekend. 

Doel is de sturing van de gemeenteraden op samenwerkingsverbanden 
beter te organiseren. Het college ondersteunt de motie van harte. Johan 
Stekelenburg (SP) vraagt het college in een motie te stoppen met het in-
nen van de ouderbijdrage bij Jeugdhulp met verblijf. Wethouder Anne 
Brommersma zegt dat de regeling al bestond voor kinderen met een 
verstandelijke beperking en nu is uitgebreid met kinderen met een psy-
chiatrisch probleem. De gemeente is verplicht deze bijdrage te innen en 
er zijn regionale afspraken gemaakt. De motie wordt ingetrokken. Een 
motie ingediend door Peter Schlamilch (Beter De Bilt) over verbetering 
van de verkeersveiligheid in het Van Heemstrakwartier wordt aangeno-
men. Wethouder Jolanda van Hulst zegt toe met bewoners in gesprek te 
gaan en de raad daarover te informeren.

Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) wordt met een schriftelijke 
stemming gekozen tot voorzitter van de commissie Openbare Ruimte. 
Hij volgt Ebbe Rost van Tonningen op.

Vrijwilligersteam VPTZ uitgebreid 
Met de komst van 9 nieuwe vrij-
willigers wordt het bestaande team 
van de palliatieve terminale zorg in 
gemeente De Bilt (VPTZ de Biltse 
kernen) flink uitgebreid. Afgelopen 
donderdag ontvingen 8 vrouwen en 
1 man hun certificaat bij de afron-

ding van de introductiecursus. Allen 
zijn heel gemotiveerd om patiënten 
en hun naasten thuis bij te staan in 
de laatste levensfase. De vrijwil-
ligers van VPTZ de Biltse kernen 
kunnen één of meerdere dagdelen 
per week nabijheid en zorg bieden 

om de mantelzorgers te ontlasten 
en er met aandacht voor de pati-
ent te zijn. Vaak kan een gezin, de 
partner of de familie de zware taak 
van de voortdurende verzorging en 
aandacht voor een terminale patiënt 
nauwelijks opbrengen. Dit ondanks 

veel goede wil en liefde-
volle inzet. Er zijn nu 25 
vrijwilligers, die ingezet 
kunnen worden bij men-
sen thuis. In de tijd dat de 
vrijwilliger er is, hebben 
mantelzorgers even tijd 
voor zichzelf, om een paar 
uur te ontspannen, even te 
slapen of een boodschap 
te doen. Een vrijwilliger 
kan zowel overdag als in 
de avond worden ingezet.

Voor meer informatie belt 
u met coördinator Geza 
Mobers (06 13429515) 
of kijkt op; www.vptz-
debiltsekernen.nl.

VPTZ de Biltse kernen verwelkomt negen nieuwe vrijwilligers.

Presentatie
uitgangspunten 

Kadernota 
Vervolg van pag. 1

Dat willen we allemaal sober en 
doelmatig uitvoeren.’ Om die am-
bities te kunnen dekken wordt 
een dekkingsplan opgesteld dat 
850.000 euro moet opleveren. De 
helft daarvan komt uit een gene-
rieke subsidiekorting van zeven 
procent over alle subsidies. Een 
kwart wordt binnen de organisatie 
gezocht en een kwart in de pro-
gramma’s. ‘Daarmee halen we als 
het ware wat uit de samenleving, 
wat we ook weer terugstoppen’, 
zegt burgemeester Gerritsen.

De Vierstee
Het college kiest voor het opknap-
pen van de bestaande Vierstee. 
‘We zijn ons ervan bewust dat het 
bedrag van maximaal anderhalf 
miljoen euro oorspronkelijk nog 
niet in de begroting was opgeno-
men en nu wel. De keuzemoge-
lijkheden voor De Vierstee zijn be-
perkt maar we zijn blij dat we met 
deze investering de kosten van re-
novatie zoals die door Hospitality 
Consultants in kaart zijn gebracht 
volledig kunnen dekken. Plus dat 
er nog mogelijkheden zijn om ge-
bruikerswensen te honoreren’, ver-
telt wethouder Madeleine Bakker. 

Zwembad Bilthoven
In het coalitieakkoord is 150.000 
euro per jaar voor het zwembad 
vrijgemaakt. Nu wordt gekozen 
om dat in een geheel pakket te 
plaatsen. Wethouder Jolanda van 
Hulst: ‘Er komt dus een zwem-
bad in dezelfde omgeving. Het zal 
een basic zwembad worden want 
iets anders is binnen de financiële 
ruimte niet mogelijk. Als de raad 
instemt wordt voor de zomer in-
houdelijk over een zwembad ge-
sproken.’

HNL
Het Nieuwe Lyceum is een kwes-
tie die al wat langer sleept en daar 
wordt nu een oplossing voor voor-
gesteld. Madeleine Bakker: ‘Met 
het HNL zijn we al jaren in gesprek 
en ik ben blij dat we nu concreet 
ruimte in onze meerjarenbegroting 
hebben gevonden om toch wat voor 
het HNL te kunnen doen met maxi-
maal 300.000 euro op jaarbasis. Het 
college hoopt dat deze jaarlijkse in-
vestering het HNL in staat stelt de 
renovatieplannen vorm te geven 
en dat deze belangrijke onderwijs-
kundige instelling nog jarenlang 
leerlingen kan aantrekken.’ Met 
dit bedrag kan nieuwbouw worden 
voorkomen. 

Duurzaamheid
‘Duurzaamheid is de groene draad 
in het coalitieakkoord en die wil het 
college deze periode overeind hou-
den. Wat daar voor vrijgemaakt is 
blijft overeind. Daar waar we de be-
zuinigingen in onze eigen program-
ma’s gaan zoeken zullen we het 
sociale domein ontzien’, aldus wet-
houder Anne Brommersma. Burge-
meester Gerritsen: ‘Wat we nu doen 
is een vrij grote mutatie aanbrengen 
in het meerjarenbeleid. Wij zijn 
door de raad en de samenleving tot 
het inzicht gekomen dat we moeten 
gaan investeren, maar wel beperkt. 
We gaan nu de raad vragen of ze het 
goed vinden dat het college langs 
deze lijn een kadernota opstelt. Juist 
omdat het een vrij ambitieus pakket 
is willen we de raad de tijd geven in 
gesprek te gaan met de organisaties 
die hierdoor geraakt worden. Op 9 
april bespreekt de commissie deze 
uitgangspunten en op 23 april de 
gemeenteraad. In juni behandelt de 
gemeenteraad de Kadernota.

Pr. Gem. Immanuelkerk
2/4 • 19.30u - Ds. G.M. Landman
3/4 • 19.30u - Ds. G.M. Landman
4/4 • 22.00u - Ds. G.M. Landman
5/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
5/4 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
2/4 • 20.00u - Pastor J. Baneke

3/4 • 15.00u - Kruiswegmeditatie
3/4 • 19.30u - Pastor J. Baneke
4/4 • 22.30u - Pastor J. Baneke

6/4 • 10.00u - W. Sarot

Volle Evangelie Gemeente
2/4 • 19.30u - Paasconcert
5/4 • 09.00u - Paasontbijt

5/4 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

2/4 • 19.00u - Mevr. ds. E.A. Visser
3/4 • 19.00u - Mevr. ds. E.A. Visser 
5/4 • 19.00u - Mevr. ds. E.A. Visser 

 
Herv. gemeente Blauwkapel 

3/4 • 19.30u - Proponent G.A. van Ginkel 
5/4 • 10.00u - Ds. D.J. van Eckveld

5/4 • 18.30u - Proponent G.A. van Ginkel
6/4 • 10.00u - Ds. G. Mulder

Herst. Herv. Kerk
3/4 • 18.00u - Dhr. Klootwijk

5/4 • 10.30 en 18.00u - Ds. den Hartog
6/4 • 10.30u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
5/4 • 10.30u - Ds. C. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

2/4 • 18.30u - Ds. René Alkema
5/4 • 11.00u - Ds. René Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

3/4 • 19.30u - Ds. A.P. Voets
5/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

5/4 • 18.30u - Ds. A. Baas

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

3/4 • 10.00 en 19.30u - Ds. A.J. Britstra
5/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

6/4 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
3/4 • 19.30u - Ds. René Alkema
4/4 • 21.30u - Ds. René Alkema
5/4 • 09.30u - Ds. René Alkema

St. Maartenskerk
4/4 • 19.00u - Pastoor T. Huitink
5/4 • 10.30u - Pastor J. Baneke

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

3/4 • 19.00u - Ds. P.H. Steenwijk
5/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
3/4 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
5/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

5/4 • 18.30u - Ds. B. Jongeneel
6/4 • 09.30u - Dienst voor de jeugd

Vervolg Kerkberichten 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Lamsracks

Varkenshaas
diverse soorten

Lamsboutschijven

100
gram 1.98

100
gram 3.75

100
gram 1.75

100
gram 1.75

Hollandse Rib-Eye

GRATIS ROOMBOTERLAMMETJE 
BIJ AANKOOP VAN 500GRAM 
STOMPETOREN KAAS!

VERS GESNEDEN 
CHAUMES

4.98250
gram

4.98250
gram2.98100

gram

2.49100
gram

2.25100
gram

JAKARTA 
NOTENMIX

HEERLIJKE 
PAASMELANGE

Filet-Americain
Ei-Bieslooksalade 
Sellerysalade 3 x 100

gram 4.49

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

Huisgemaakte Beenham
Gegrilde Fricandeau
Gebraden Rosbief 3 x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 2 april
t/m woensdag 8 april

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

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

VLEESWAREN-TRIO

VOLOP HEERLIJKE VLEESWAREN EN SALADES VOOR UW PAASBRUNCH!

SALAMI PAKKETJES
EI-ADVOCAAT 
SALADE

WIJ WENSEN U GOEDE 
PAASDAGEN TOE!
Voor de vroege vogels zijn wij a.s. 
zaterdag om 07:00 geopend!

Nieuw!

Heerlijk voor het paasweekend

Rundergehaktstaaf
Runder verse worst
Varkens verse worst

6 halen / 
   5 betalen!

Speciaal voor Pasen!

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

Vers van de Traiteur
Volop voor Pasen

• Aspergegerechten
• Voorgerechten
• Desserts, Desserttaarten
• Onze bekende

fruittaartjes!!

Zaterdag verse Sushi!!!

Alle 40 soorten

Tomaatjes
500 GRAM

Verse en luxe 

Paas - Sla mix
VOOR DE BRUNCH!

Vers gesneden

Snijboontjes
400 GRAM

ALLEEN MAANDAG 6, DINSDAG 7
EN WOENSDAG 8 APRIL

1,98 1,991,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Speciaal voor Pasen
Groot assortiment

specialiteiten

Volop Hollandse
Aardbeien en Primeurs!!

VERS GEWASSEN

Hollandse Spinazie
____________________300 GRAM 0,99
HANDAPPELS

Elstar
____________________ HÉÉL KILO0,99

Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99

per zak 
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advertentie

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Veel belangstelling voor
Eet mee! bij Sofie

door Henk van de Bunt

In het voorbije weekeinde organiseerde Stichting Eet Mee haar jaarlijkse initiatief Eet mee! 
bij Sofie, waarbij bewoners, bedrijven en organisaties plaatsgenoten uitnodigden, die ze beter 

wilden leren kennen voor een kop koffie met iets lekkers, een lunch, een drankje met een hapje 
of een etentje. Over het algemeen kan gezegd worden, dat het een geslaagde happening was; 

niet alleen qua aantallen deelnemers, maar ook voor wat betreft sfeer en beleving.

Vrijdagochtend was de aftrap van 
Eet mee! Bij Sofie. Het College 
van B&W nodigde bezoekers van 
het Trefpunt (Kwintes) uit voor 
een koffie- en taartmoment op vrij-
dag 27 maart in het gemeentehuis. 

De wethouders Jolanda Verhulst en 
Hans Mieras ontvingen hun gasten 
op de koffie met overheerlijke Eet 
mee! bij Sofie-taart. 

WVT
De Vereniging voor Samenlevings-
opbouw WVT nodigde zaterdag 
28 maart van 11.00 tot 12.00 uur. 
haar buren uit op de koffie met iets 
lekkers. Ada van Dis: ‘Wij hebben 
onze ‘buren’ uitgenodigd voor een 
kopje koffie. Dus de bewoners van 
de huizen in de directe omgeving 
van ons gebouw. Tenslotte hebben 
zij zo nu en dan last van verkeers- 

of geluidshinder door onze activi-
teiten. We hebben niet om aanmel-
ding gevraagd, dus we wisten niet 
hoeveel mensen er zouden komen. 
We hebben ca. 70 kaarten uitgezet. 
We hadden meer belangstelling 
verwacht’. 

Planetenbaan
Winkelcentrum Planetenbaan no-
digde buurtbewoners en klanten 
uit voor een gezellige lunch in het 
winkelcentrum. Marcel Verhaar: 
‘Wij hebben de lunch van 12.00 tot 
14.00 uur. Er zijn zo’n 50 personen 
gekomen. Mensen van stichting 
Reinearde zorgden voor de drank-
jes en dergelijke. Alle winkeliers 
van het centrum hebben bijgedra-
gen aan de organisatie; ook wat 
betreft de kosten’. 

Immanuelkerk
Ook de Immanuelkerk aan de 
Soestdijkseweg-Zuid had haar 
buren uitgenodigd voor een eten-
tje. Kerkleden hadden het buffet 
gevuld met soepen, salades en 

hartige taarten. ‘Misschien heb je 
als buren wel eens wat last van 
het gebeier van onze kerkklokken 
maar we doen graag iets terug’ 
sprak Aalt van den Hoorn in zijn 
welkomstwoord. ‘We hopen dat 

we elkaar vandaag ook beter leren 
kennen als kerk en buurt en buren 
onderling’. Met de opdracht aan 
de jongere bezoekers om tussen de 
gangen door van tafel te wisselen 
is dat zeker gelukt.

Marcel Verhaar verwelkomt de aanwezigen, die van de ene in de andere 
verbazing vallen.

De aftrap van Eet mee! Bij Sofie bracht gezelligheid op het gemeentehuis.

De Immanuelkerk in De Bilt ontving in wijkgebouw De Schakel haar 
buren zaterdag 28 maart voor een gezellige ontmoeting met buffet.

Chapeaupenning voor Jan Ott
door Guus Geebel

In Bosgebouw Beerschoten in De Bilt nam rechercheur Jan Ott donderdag 26 maart na 45 jaar 
afscheid van de politie. Tijdens een heel druk bezochte receptie werd hij toegesproken door 
sectorhoofd district Oost-Utrecht Johan van Hartskamp, burgemeester Arjen Gerritsen en 

wijkteamchef Henri van Nijhuis. 

Aan het begin van het officiële ge-
deelte krijgt Jan Ott om vast te wen-
nen een plaats achter geraniums. 
Ceremoniemeester wijkagent Hans 
Gies vertelt dat Jan heeft aangege-
ven dat het afscheid een soort reü-
nie moest worden en dat hij spre-
kers hooguit vijf minuten spreektijd 
wil toestaan. Johan van Hartskamp 
blikt als eerste spreker aan de hand 
van het personeelsdossier terug op 
de loopbaan van Jan Ott. Hij kwam 
daarin een antecedentenonderzoek 
tegen van 16 juni 1970 waarin niet 
alleen de gezinssituatie van dat mo-
ment wordt beschreven, maar ook 
hoe zijn onderwijzers over hem 
dachten. De directeur van de Willen 

de Zwijgerschool had gezegd dat 
Jan in de aanvang niet vlijtig was, 
maar dat hij dat later goedmaakte. 
De adjudant van politie die het on-
derzoek had opgemaakt schreef dat 
hij gegadigde van meer nabij ken-
de. ‘Dat klopt, ik ging toen met zijn 
dochter om’, zegt Jan Ott.

Eik
Burgemeester Arjen Gerritsen gaat 
niet alleen in op de betrokkenheid 
van Jan Ott bij de politie, maar ook 
zijn betrokkenheid bij het wel en 
wee van het dorp en de mensen die 
er wonen. ‘Je hebt niet alleen zelf 
een enorme betrokkenheid bij het 
recherchevak laten zien, maar ook 

anderen geïnspireerd hun werk te 
doen. Je zou kunnen zeggen dat jij 
voor het korps, maar ook voor de 
inwoners van de gemeente een soort 
eik bent. Eiken worden heel oud en 
maken indruk door hun omvang.  

Op wat ik jou ga aanbieden staat 
een eik. Dat is hoe wij opkijken 
naar iemand die 45 jaar bij de poli-
tie zijn werk heeft gedaan. Als dank 
en waardering voor wat je voor de 
gemeente hebt gedaan bied ik je de 
Chapeaupenning van de gemeente 
De Bilt aan.’ Aan de ene kant van 
de penning staat een eikenboom en 
aan de andere kant zijn naam met 
daaronder: ‘rechercheur in hart en 
ziel’. 

Veel plezier
Henri van Nijhuis werd in 2012 
wijkteamchef en bij de kennisma-
king gaf Jan te kennen dat je werkt 
om te werken en dat je de tijd zo 
effectief mogelijk moet indelen. 
‘Veel  tijd had hij dus niet voor 
mij.’ Van Nijhuis noemt het een bij-
zondere ontmoeting. ‘Maar die was 
wel erg duidelijk.’ Jan Ott zegt bij 
zijn afscheidswoorden dat hij over 
de 45 jaar heel veel kan vertellen. 
‘Maar dat ga ik niet doen. Ik ga het 
ook niet opschrijven. Ik heb mijn 
werk altijd met heel veel plezier ge-
daan. Ik heb daarbij jullie nodig ge-
had om het met nog meer plezier te 
doen.’ Hij dankt daarvoor iedereen, 
maar vooral zijn vrouw Judy en de 
kinderen, maar ook de organisatie.  

V.l.n.r Johan van Hartskamp, Judy en Jan Ott, burgemeester Arjen 
Gerritsen en wijkteamchef Henri van Nijhuis. 

Winnaar ‘dagje uit’ 
Alle kinderen uit Maartendijk e.o. konden een kleurplaat inleveren bij 
Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk en daar hing de winkel dan 
ook vol mee. 

Kim en Millan wonnen de wedstrijd met hun kleurplaatcreatie van een 
jumbo dierentuin. Zij kregen 5 vrijkaartjes voor Ouwehands dierenpark 
in Rhenen. 



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)

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele  inktpatronen
        

HP 20 (C6614)  van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823)  van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658)  van € 23,50 voor € 16,00

     HP 344 (C9363)  van € 29,50 voor € 19,50

Brother DR2000 drum  van € 75,00 voor € 37,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007  van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008  van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017  van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050  van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   
 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

PASEN
Ook voor de leukste Paaskaartjes 

ga je even naar Primera

6

De nacht bepaalt uw dag!

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 

Jubileumboxspring ‘1927’
Kwaliteitsbed van Nederlands fabrikaat,

AVEK sinds 1927

Nu compleet 

v.a. € 1995

Licht en Zicht pakket kado t.w.v €310

Groot assortimentpaastaartjes vanaf
€ 8,95

Alles voor een heerlijkepaasbrunch
van croissantjes

tot paasbrood.

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

Nanne en Wout
lopen de marathon van Milaan! 

Kapper Hans reist mee als coach. 
Daarom na Pasen een

weekje gesloten.

Maak dus snel 
een afspraak.
Bel 212455

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

LERROS...
Hip, stoer, trendy en vooral betaalbaar!

NIEUW



 De Vierklank 7 1 april 2015

Tentoonstelling schilderijen 
van Ine de Charro

door Walter Eijndhoven

Van vrijdag t/m woensdag 20 mei exposeert schilderes Ine de Charro uit Lage Vuursche haar 
impressionistische schilderijen in wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt. 

Al meer dan veertig jaar houdt 
Ine de Charro uit het rustieke 
dorpje Lage Vuursche zich bezig 
met schilderkunst. Het schilderen 

heeft zij niet van een vreemde. Ine 
de Charro: ‘Mijn halve familie, 
vader, oom en nichtjes, schilderen 
ook allemaal en dus is het niet zo 

vreemd dat ik mij ook ben gaan 
toeleggen op de schilderkunst. Het 
is mijn lust en leven’. Haar liefde 
voor het schilderen gaat zelfs zo-

ver dat zij negen jaar geleden een 
voormalige galerie heeft laten om-
bouwen tot woonhuis. Haar vele 
schilderijen komen hier nog altijd 
goed tot hun recht. 

Les
De Charro: ‘Ondanks mijn jaren-
lange ervaring heb ik nog steeds 
les. Niet alleen om nieuwe ideeën 
op te doen, maar ook voor de ge-
zelligheid binnen de groep’. De 
Charro heeft diverse cursussen ge-
volgd, onder andere bij John Nooy, 
Noor van Os en Marjan Nagtegaal. 
Voor een bepaalde stijl heeft zij 
geen voorkeur. Zo wisselt zij, met 
het grootste gemak, olieverf af met 
aquarel of acryl. De Charro: ‘Ik 
ben erg veranderlijk en niet echt 
gebonden aan een bepaalde stijl. 
Wel werk ik graag met kleuren en 
met diverse thema’s. Ik heb een 
voorkeur voor ‘Portretten’, ‘Dans’, 
‘Verlaten Ruimtes’, en ik schilder 
graag ‘Autowrakken’. Ook ‘Naakt-
modellen’ doe ik graag. De Charro 
houdt dus van veel variatie. Zelf 
zegt zij hierover: ‘Ik houd inder-
daad erg van afwisseling en de ene 
keer staat mijn pet anders dan de an-
dere keer. Wel vind ik dat de kleur 
in mijn schilderijen steeds rustiger 
wordt, minder kleurrijk, zeg maar’. 
Naast het rustiger worden van het 
werk van De Charro, is zij ook op 
een nieuw spoor gezet door Mar-
jan Nagtegaal, een ‘collega’ van de 

Kunstkring BEEKk. Haar werk is 
hierdoor dieper geworden. 

Bij de Tijd
Vrijdag 3 april aanstaande wordt 
de expositie van De Charro om 
16.00 uur geopend in het wijkres-
taurant ‘Bij de Tijd’, aan de Prof. 
dr. Debeijeweg 1 in De Bilt. De 
Charro: ‘Ik werd gebeld of ik een 
aantal van mijn schilderijen wil 
exposeren. Dat kwam goed uit, 
want ik had nog een expositie t/m 
27 maart in Soest, dus daarna kon 
ik direct door naar de volgende 
tentoonstelling en hoop ik dat an-
deren weer net zo zullen genieten 
van mijn schilderijen als ikzelf al-
tijd doe. Zo heb ik ook al exposi-
ties gehad in bijvoorbeeld Zeist en 
Brugge, in België’.  

Kunstkring BEEKk
Op zaterdag 30 mei en zondag 31 
mei aanstaande stelt De Charro 
haar huis open voor Biltse liefheb-
bers van kunst. Ondanks dat haar 
huis niet direct in deze gemeente 
ligt, hoopt zij toch dat kunstlief-
hebbers haar huis in Lage Vuur-
sche weten te vinden. De Charro: 
‘Ik weet dat mijn huis uit de route 
ligt, maar toch hoop ik dat velen 
komen kijken. De koffie staat in 
ieder geval klaar’. Niet alleen kan 
men een deel van haar schilde-
rijen bewonderen, maar toont ook 
Maartje Reitsma haar keramiek.

Ine de Charro, in de deuropening van haar huis in Lage Vuursche.

Geld voor Tanzania
Rotaryclub De Bilt-Bilthoven heeft samen met een drietal buitenlandse 
zusterclubs en het Zeister Zendingsgenootschap 33.000 euro bijeen-
gebracht voor onderwijs aan aidswezen in Zuid-West Tanzania. On-
langs werd door Dick Ravelli (voorzitter) en Harman Kloos van RC 
De Bilt-Bilthoven de cheque overgedragen aan Age Kramer (algemeen 
secretaris) en Dinie Donze (programmacoördinator) van het Zeister 
Zendingsgenootschap. 

Het geld zal gebruikt worden voor schoolgeld, boeken en schooluni-
formen van kinderen in Zuid-West Tanzania die door aids hun beide 
ouders verloren hebben en nu verzorgd worden door familie. Door een 
schoolopleiding te volgen, zijn deze kinderen straks beter in staat om 
voor zichzelf te zorgen.

V.l.n.r. Dick Ravelli, Harman Kloos, Age Kramer en Dinie Donze. 
(foto Daniël Claas).

Interpellatie over 
aanbestedingsregels

door Guus Geebel

Tijdens de raadsvergadering op 26 maart hield Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) 
een interpellatie over aanbestedingsregels. Het recht van interpellatie biedt een raadslid de 

mogelijkheid om in de raadsvergadering vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda 
staan. Elk individueel raadslid kan verzoeken om een interpellatie, maar de raad beslist als 

geheel of de interpellatie wordt toegestaan.

Rost van Tonningen geeft aan dat 
bij drie projecten het drempel-
bedrag van 30.000 euro waarbo-
ven drie offertes moeten worden 
aangevraagd ver is overschreden. 
Hij noemt dat een onrechtmatige 
daad en vraagt op basis waarvan 
dit is gebeurd. Verder wil hij we-
ten waarom  B en W niet beschik-
ken over een up-to-date bijgewerkt 
contractenregister en of het college 
een overzicht heeft van alle inhuur-
trajecten. Hij vraagt verder hoe de 
sturing op de projecten plaatsvond 
en in hoeverre B en W hebben toe-
gezien op het voorkomen van mo-
gelijke belangenverstrengeling van 
opdrachtgever, opdrachtnemer en 

derden in de opdrachtuitvoering.

Zuivere koffie
Burgemeester Arjen Gerritsen 
vindt het goed dat de interpellatie 
plaats vindt om zware dingen die 
gezegd worden te kunnen weerleg-
gen. ‘Het college heeft op grond 
van alle aanbestedingsnota’s de 
mogelijkheid om te mogen afwij-
ken van de aanbestedingsregels. Er 
is binnen de legale regels van het 
aanbestedingenbeleid gehandeld. 
Er is dus geen sprake van onrecht-
matig handelen. De vraagstelling 
mag niet de argwaan in de lucht 
houden dat het geen zuivere kof-
fie is bij de gemeente De Bilt. De 

stelligheid dat de gemeente geen 
contractenregister inhuur personeel 
heeft klopt niet. Een deel ervan be-
vindt zich in het statische archief en 
het kost tijd alles te verzamelen.’ 
In de derde vraag van Rost van 
Tonningen constateert Gerritsen 
een suggestie dat er mogelijke be-
langenverstrengeling is. Dit wordt 
door de burgemeester aan de hand 
van overeenkomsten weerlegd. ‘Ik 
kan u geruststellen, er is rechtmatig 
gehandeld binnen de kaders van het 
eigen aanbestedingsbeleid. Euro-
pees recht was niet van toepassing. 
Dat het een langjarige periode is 
waarin één bureau met projectlei-
ders voor ons werkt doet aan de 
rechtmatigheid niet af.’ 

Verdere beantwoording
Ebbe Rost van Tonningen zegt 
de indruk te hebben dat er om de 
hete brij wordt heen gedraaid. Dolf 
Smolenaers (D66) mist de com-
plete informatie. Werner de Groot 
(CDA) heeft de indruk dat de juis-
te procedure is gevolgd. Erik van 
Esterik (PvdA) waardeert de actie 
van Beter De Bilt maar vindt het 
zwaar aangezet. Het college komt 
in het tweede kwartaal van 2015 
met de verdere beantwoording op 
vragen van Beter De Bilt. Van Es-
terik vindt het wenselijk het aanbe-
stedingsbeleid dan tegen het licht 
te houden. Ebbe Rost van Tonningen wil duidelijkheid bij aanbestedingen.

Vrijwilligers zijn echte helden
die zich telkens weer melden 
het was NL Doet
en wat waren ze goed
want zij lieten zich duidelijk gelden

Guus Geebel Limerick



All-in abonnementen vanaf € 69,= p/m

Tapijt
Vinyl
Marmoleum
Gordijnen
Vitrage
Lamellen
Jaloezieën
Zonwering
Horren
Laminaat
Plankenvloer
PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak
T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Voor deze vaste wijken zoeken wij

De Bilt/Bilthoven
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan,
  Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan
  Albert Cuyplaan - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 

Westbroek
Wijk 16: Christinastraat, Molenweg, Alphenstraat, Huijdercoperweg,
 Holsblokkerweg, Schutmeesterweg, Kleppermanweg, Wolkammerweg,  
 Dr. Welfferweg, de hele Achterweteringseweg.

bezorgers voor

8
Beter licht tegen lagere kosten

‘Met mijn vroegere verlichting 
zag je amper het verschil tussen 
goud en zilver’, aldus juwelier 
Rob van Eck op de Biltse Hessen-
weg. Vijf jaar geleden veranderde 
hij het interieur van zijn winkel 
en liet een groot deel van de ha-
logeenlampen in zijn vitrines ver-
vangen door ledverlichting. Het 
resultaat: beter licht en ruim 2000 
euro minder aan energielasten. 

Een bijkomend voordeel is dat 
in de zomerperiode de airco nau-
welijks meer aan hoeft. De vroe-
gere halogeenlampen gaven veel 
warmte af, waardoor het zonder 
extra koeling in de winkel af en 
toe nauwelijks was uit te houden.

Niet alleen horloges en sieraden 
vragen om goed licht, datzelfde 

geldt voor kleding. Rindert en 
Jacobine Schuitemaker zijn eige-
naar van twee winkels van Zensa 
Moda in Soest en Amersfoort. Een 
familielid, energieambassadeur 
bij BENG!, adviseerde hen eens 
kritisch te kijken naar hun ver-
lichting. en in februari lieten ook 
zij hun oude verlichting vervan-
gen door led. De kleding komt nu 
beter tot z’n recht en de energiere-
kening gaat, voor de 2 winkels sa-
men, jaarlijks met € 5000 omlaag. 
Rindert: ‘Het gaat ons niet alleen 
om de kostenbesparing, we vin-
den het ook belangrijk dat we de 
aarde beter achterlaten voor onze 
kinderen en kleinkinderen’. Voor 
het passen van kleding is 20oC 
de optimale temperatuur en het 
is dus mooi meegenomen dat ook 
hier de airco straks minder vaak 

aan hoeft. ‘Natuurlijk moeten we 
in de winterperiode wel iets meer 
bij-verwarmen, maar met onze 
nieuwe HR-verwarmingsketel is 
dat een stuk voordeliger’. Rob van 
Eck: ‘Ik raad iedere winkelier aan 
om zo snel mogelijk de overstap 
naar led te maken: ledverlichting 
wordt steeds goedkoper en de in-
vestering is tegenwoordig in twee 
jaar terugverdiend.”

Meer weten?
Kijk dan op: www.beng2030.nl en 
klik op ‘Mijn bedrijf’.

the art of haircoloring

Wat bij je past maakt je mooi!

Gratis high lights bij 
kleur-knip-fohn behandeling!

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Stap ook over op LED verlichting
gratis opname/advies
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Raad stelt 
Duurzaamheidprogramma vast

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 26 maart het ‘Duurzaamheidprogramma 2015-2018 – Groene 
meters maken’ vast. De fracties van Bilts Belang, SGP en CU stemden tegen. Het programma 

geeft het praktische kader voor het op termijn realiseren van energieneutraliteit en een 
economie gericht op maximaal hergebruik van grondstoffen.

Connie Brouwer (Beter De Bilt) 
mist in het programma mijlpalen 
om de voortgang naar 2030 te kun-
nen volgen. Zij wil duurzaamheid in 
elk programma een duidelijke plek 
geven. Anne de Boer (GroenLinks) 
onderschrijft de nagestreefde 
hoofddoelen. ’Van afval grondstof 
maken en zo weinig mogelijk rest-
afval hebben.’ De Boer wil lokale 
duurzaamheidinitiatieven zichtbaar 
maken. In een motie vraagt hij het 
college de totstandkoming van een 
Bilts Energieakkoord te stimuleren. 
In een tweede motie vraagt hij het 
college om aan de hoofddoelen van 
de agenda ‘Groene Meters Maken’ 
een specifieke en meetbare invul-
ling te geven bij de Voorjaarsnota 
2015. Verder vraagt hij om begin 
2016 met een routekaart te komen 
voor de ambities van het Bilts Ma-
nifest en de agenda Duurzaamheid. 

Beide moties krijgen een meerder-
heid van de raad.

Startblokken
Krischan Hagedoorn (PvdA) waar-
deert dat het college snel uit de 
startblokken wil gaan. Hij noemt 
het Duurzaamheidprogramma een 
goed brainstormdocument over wat 
op dit moment mogelijk is. Wer-
ner de Groot (CDA) constateert 
dat er goede zaken in de gemeente 
plaatsvinden, zoals de groei van 
plaatsen voor het opwekken van 
zonne-energie. Michiel van Weele 
(D66) noemt financiële duurzaam-
heid de basis voor een betrouwbare 
overheid. ‘We moeten slim omgaan 
met de eigen beschikbare financiële 
middelen.’ Menno Boer (SP) noemt 
het Duurzaamheidprogramma vi-
sieloos, gedachteloos en daardoor 
hopeloos. ‘Toch zal de SP voor het 

programma stemmen. Niet uit en-
thousiasme maar omdat het in ieder 
geval iets is.’    

Aan de slag
Johan Slootweg (SGP) heeft moeite 
met energieneutraal. Voor een ge-
meente binnen een financieel kader 
als de onze noemt hij dat onmoge-
lijk. Slootweg vraagt in een motie 
concreet te maken en te onderbou-
wen hoe het college in 2030 in een 
energieneutrale gemeente wil voor-
zien. Alvorens het Duurzaamheid-
programma vast te stellen wil de 
SGP de consequenties voor de bur-
ger goed in kaart te brengen. Tiny 
Middleton (Bilts Belang) ziet een 
energieneutraal De Bilt in 2030 als 
een utopie. Ze vindt dat de weeg-
schaal wat duurzaamheid betreft 
doorslaat en de realiteit uit het oog 
wordt verloren. ‘Duurzaamheid sti-

muleren maar vooral niet subsidië-
ren.’ Nico Jansen (CU) heeft duur-
zaamheid hoog in het vaandel staan 
en vindt dat het begrip heel breed 
moet worden gedragen. ‘Soms is 
even wachten beter dan nu inves-
teren.’ Christiaan van Nispen tot 
Sevenaer (VVD) wil nu aan de slag 
om de samenleving en de economie 
duurzaam te maken en te houden.

Partners
Wethouder Anne Brommersma is 
blij dat de grote meerderheid het 
programma ondersteunt. ‘We gaan 

deze agenda niet alleen als ge-
meente uitvoeren. We hebben daar 
partners in de samenleving voor 
nodig. We kunnen benoemen op 
welke manier we mensen gaan sti-
muleren en faciliteren. Geen resul-
taatverplichting, maar een inspan-
ningsverplichting.’ Wachten tot er 
nieuwe technieken zijn is geen op-
tie voor de wethouder. Het deel van 
de motie van de SGP waarin eerst 
onderzoek wordt gevraagd ontraadt 
zij. De motie wordt verworpen en 
krijgt alleen steun van SGP, CU en 
Bilts Belang. 

Beide door Anne de Boer ingediende moties werden aangenomen. 

Mens De Bilt ontvangt geld 
van Oranje Fonds 

door Walter Eijndhoven

Al vele jaren wordt door vrijwilligers Nederlandse taal gegeven aan een groep allochtonen en 
nieuwkomers in Servicecentrum De Bilt aan de Prof. Dr. De Beijeweg 1 in De Bilt. Het Oranje 

Fonds stelt nu 1200 euro beschikbaar voor de aanschaf van leer- en werkboeken, 
praatplaten, voicerecorders en koptelefoons. 

Bij Stichting Mens wordt al vele 
jaren taallessen gegeven aan een 
groep allochtonen die graag wil 
reïntegreren in de Nederlandse sa-
menleving. Ongeveer tien jaar ge-
leden begon de eerste groep bij het 
ROC in Zeist, in samenwerking 
met de gemeente. Mattie Havelaar, 

vrijwilligster van het eerste uur: 
‘In die tijd zijn wij begonnen met 
het geven van alfabetiserings-, en 
inburgeringscursussen. Na verloop 
van tijd echter was, door bezui-
nigingen, geen ruimte meer voor 
ons bij het ROC en moesten wij 
iets anders zoeken. Uiteindelijk 

konden wij een zaaltje krijgen bij 
‘t Hoekie’, in De Bilt’. Stichting 
Mens is hier toen begonnen met 
haar beginnerscursussen. Havelaar: 
‘Het zat ons echter niet mee en ook 
hier moesten wij weer weg. Na veel 
omzwervingen zijn wij uiteindelijk 
in Servicecentrum De Bilt terecht-
gekomen”. 

Taalles
Iedere dinsdag en donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur wordt door 
een groep enthousiaste vrijwil-
ligers taalles verzorgd. Havelaar: 
‘De groep allochtonen, bestaande 
uit 22 nationaliteiten, wordt steeds 
groter. Gemiddeld krijgen nu 20 
tot 25 mensen Nederlandse taal bij 
ons. Helaas hebben wij een tekort 
aan menskracht, dus zijn wij druk 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 
met taalgevoel en ervaring in het 
lesgeven aan groepen’. 

Mattie Havelaar, vrijwilligster van 
het eerste uur.

Opfriscursus voor 
automobilisten 

Om de kennis en toepassing van verkeersregels te testen organiseerde 
VVN Afdeling De Bilt voor deelnemers vanaf 50 jaar op maandag 30 
maart in Dijckstate Maartensdijk een zogenaamde opfriscursus. ‘s Mor-
gens werden 18 deelnemers verwelkomd, ‘s middags 16. De jongste 
deelnemer was 63 jaar, de oudste 93 jaar. De volgende Broemrit is op 
26 oktober in De Bilt. [MD] 

Wethouder Madeleine Bakker reikte tussen de middag de eerste serie 
certificaten uit. 

Burgemeester Arjen Gerritsen deed dit aan het einde van de dag.

Muziek in 
Schutsmantel

Zondag 5 april geeft het ensemble Duo Marijke Groenendaal en Jacob 
Engel een concert in zorgcentrum Schutsmantel, onderdeel van Waran-
de. Het ensemble Duo Marijke Groenendaal en Jacob Engel brengt een 
gevarieerd klassiek programma met werken van o.a. Brahms, Schubert 
en Moessorgski. Het programma duurt één uur, zonder pauze. Toegang 
is gratis. Het concert begint om 15.00 uur in Schutsmantel aan de Gre-
goriuslaan 35 te Bilthoven. 

Half april verschijnt het eerste num-
mer van het Bilts Ondernemers-
Nieuws. Dit gratis magazine ver-
schijnt 4 keer per jaar in een oplage 
van 2.000 exemplaren. Wilt u het 
magazine ook ontvangen mail dan 
uw bedrijfsnaam en adres naar 
info@variopers.nl of neem contact 
op met Cor Groenen of Saskia van 
Driel (0346 211992).



 

 

Voor verschillende locaties zijn wij 
op zoek naar: 

Verzorgende in de wijk
Verzorgende IG/SPW 
Woonbegeleiders 

Meer info op www.accoladezorggroep.nl
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl
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GEKKE 
ideeën!

wenst u een
hele fijne pasen
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Dorresteinweg 72b Soest
Tel. 035 - 6012883

www.vaarderhoogt.nl

Aanbieding geldig 
t/m dinsdag 7 april

Prima tijd om uw tuin weer lekker 
op kleur te brengen.  Wij helpen u 
met onze violen. 
Hele doos vol met 20 stuks 
van 7,95

voor slechts ....................... 4,95

Uw kinderen en kleinkinderen, 
neem ze ALLEMAAL maar mee. 

Paaszaterdag én 2e Paasdag samen 
knutselen 

bij Henk de 
Houthakker.

2e Paasdag open 
van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 5 april zijn we gesloten om, 
net als u, Pasen te vieren bij onze 
gezinnen thuis.

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….
‘Omgaan met dementie’
Steunpunt Mantelzorg organiseert  cursus voor man-
telzorgers van mensen met dementie. Deze cursus wil 
inzicht bieden in de belevingswereld van de dementer-
ende en in de verandering die dit in de relatie teweeg-
brengt. Meer informatie en/of aanmelden?
Mail: c.vrijsen@mensdebilt.nl of 030-7271556.
Kosten cursus: € 45 p.p. Er zijn kosten aan verbonden.

Meedoen en Samen 

Beachvolleybaltoernooi
6 juni organiseren de buurtsportcoaches van MENS 
De Bilt het eerste beachvolleybal toernooi ism beach-
volleybal vereniging Irene. Iedereen boven de 18 jaar 
kan meedoen. Schrijf je in met een team van buren, 
collega’s, vrienden, familie, sportvereniging, scholen. 
Kosten per team €20. Meer informatie en/of inschrijven: 
m.rijdes@mensdebilt.nl

Heeft u andere vragen? Loop binnen bij Servicecentrum 
De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein, 0346-214161

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

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

Deze week zijn we aanwezig!

Blessed by
Comfort

15 % Paaskorting
op 2, 3 & 4 april
Dit is geen grap!

Out� ts Boots Accessories

HARTIGE PAASHAAS IN BLADERDEEG
Gemarineerd in een kno� ookpeperkruidenolie. In een jasje van
roomboter bladerdeeg. 20 min. op 175°C in de oven. 100 gram 1,95

VERSE FRENCHED RACKS
Een paas-specialiteit voor de kenners, puur natuur en dat
proeft u! Aan één stuk of koteletjes. 100 gram 3,25

VERSE ZUIGLAMSBOUT
Met een beentje. Een traditioneel stuk lamsvlees op tafel, met
vleugje kno� ook. Ca. 5 kwartier braden op 150°C. 100 gram 1,65

VERSE LAMSHAASJES
Malse delicatesse. Kort rosé bakken. Smelt op de tong, thuis
uit eten op topniveau! Alleen zout & peper toevoegen. 100 gram 3,75

HET PAASHAMMETJE
Zelf te braden voor een warme ham op tafel. Kno� ook, whisky,
Provençaals of naturel. Op elk gewicht te verkrijgen. 100 gram 1,45

PAASGEBRAAD
Een specialiteit met o.a. rosbief, spek & kruiden. Al jaren een
topper! Ca. 25 min. braden op 150 °C. 100 gram 1,98

TIP: Gezellig tafelen met Pasen. Fondue-, gourmet- of steengrillschotel

PAAS GOURMET SCHOTEL EXCL.

Gewoon de allerlekkerste...... per persoon ca. 6,25 
PAAS STEENGRIL SCHOTEL

Traditioneel en net even anders...... per persoon ca. 5,75

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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 
maandag 30 maart t/m zaterdag 4 april 2015. Zetfouten voorbehouden.

Repair Café bij WVT

Zaterdag 28 maart was er weer Repair Café bij 
WVT aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. Lokale 
reparatiedeskundigen stonden weer klaar om 
kapotte spullen te repareren. Tussen de bedrijven 
door was er een moment de groeiende groep 
vrijwilligers eens voor het voetlicht te plaatsen. 
Het volgende Repair Café Bilthoven vindt plaats 
op zaterdag 30 mei bij de WVT, Talinglaan 10 in 
Bilthoven. Meer informatie op www.vvsowvt.nl en 
www.beng2030.nl.

[foto Henk van de Bunt] 
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advertentie

Struikmargriet
Argyranthemum 
frutescens. 
Potmaat 18 cm. Per stuk

van 6,99Dvoor 

3,99
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 14. Geldig van 02-04 t/m 08-04. OP=OP

2e paasdag open van 10.00 tot 17.00 uur.

Dubbele Tour de France in Utrecht
Utrecht krijgt een levensgroot Tourbeeld cadeau van de wereldberoemde beeldhouwer Jits 

Bakker. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de in juni vorig jaar overleden kunstenaar 
in vervulling. ‘De Tourrenners’ wordt onthuld tijdens de start van de Tour de France 2015 in 

Utrecht en zal een blijvende herinnering vormen aan het bijzondere sportevenement.

Een schaalmodel van de sculptuur 
werd donderdag 26 maart offici-
eel overhandigd aan burgemeester 
Jan van Zanen van Utrecht in het 
nieuwe stadskantoor door Tibo 
(zoon van de kunstenaar). Jits Bak-
ker heeft 50 jaar lang zijn atelier 
gehad in De Bilt, maar toch is dit 
de eerste keer dat er een beeld van 
de internationaal vermaarde kun-
stenaar wordt geplaatst in het hart 
van Utrecht.

Inspiratiebron
December vorig jaar ontving Jits 
Bakker postuum de Sport and Art 
Award van het IOC, als eerbetoon 
voor het verspreiden van de Olym-
pische waarden en zijn betekenis 
voor de sport. Zo ontwierp hij di-
verse sculpturen die van historisch 
belang zijn voor onder meer de 

sportwereld, waaronder ook de be-
kende en felbegeerde Jaap Eden tro-
fee. Tibo: ‘Het is ontzettend eervol 
dat deze levensgrote sculptuur, ‘De 
Toerrenners’, die mijn vader spe-
ciaal voor de Tour de France heeft 
ontworpen, zo’n prominente locatie 
krijgt binnen de samenleving. Het 
was zijn laatste grote wens om een 
plek te krijgen in zijn geliefde stad. 
Voor mijn vader vormde sport een 
belangrijke inspiratiebron. Hij werd 
gegrepen door de dynamiek en toe-
wijding van topsporters, waarin hij 
zichzelf ook herkende’. 

Museumpark
Jits Bakker kreeg in de loop der 
jaren fameuze opdrachten. Monu-
mentale beelden in wereldsteden, 
op pleinen en tentoonstellingen 
zorgden er voor dat hij wereld-

wijde faam verwierf. Zijn werken 
bevinden zich in vele museale en 
particuliere collecties in tal van 
landen, waaronder monumentale 
beelden in Amerika, Engeland, 
Duitsland, Mexico, Spanje en Por-
tugal. Tibo: ‘Jits ontmoette tijdens 
zijn leven veel wereldleiders en 
prominenten, ook ons Koningshuis 
bezit diverse werken van hem. 
Sinds 1999 bevindt zich op het 
landgoed Beerschoten in De Bilt 
het Provinciaal JitsArt Museum, 
met een permanente verzameling 
van zijn monumentale beelden. 
Het museumpark is eigendom van 
de provincie Utrecht. Een groot 
deel van zijn levenswerk is onder-
gebracht in de Stichting Jits Bak-
ker Collectie, die zijn intellectu-
ele oeuvre beheert en toegankelijk 
maakt voor het publiek’.

Burgemeester Jan van Zanen is vol bewondering over de sculptuur, die hij uit handen van Tibo ontvangt.
(foto Reyn Schuurman)

Opening Barbecue seizoen 2015
door Henk van de Bunt

Het traditionele barbecue seizoen lag – afhankelijk van de medewerking van de weergoden– 
tussen april en september. Tegenwoordig is het door de vernieuwde barbecue technieken en de 
“buitenkeukens” steeds meer aan het vervagen. Maar wanneer het weer ‘minder slecht’ wordt, 
kruipt het bloed waar het niet gaan kan en krijgt iedereen het voorjaar en de zomer in zijn bol. 

Dat geeft de slager weer volop mogelijkheden om iedereen met
de allerlaatste barbecue noviteiten kennis te laten maken.

‘Het aanbod is breed en ook bij het 
vlees voor op de barbecue geldt 
dat alles door de slager zelf gepro-
duceerd is. We hebben een aantal 
barbecuepakketten samengesteld, 
maar de klant kan dat ook zelf 
doen’, aldus Bas van Loo van de 
Biltse kwaliteitsslagerij. ‘We wil-
len uiteraard daar ook goede voor-
lichting bij geven, want dat hoort 
bij goede kwaliteit’, aldus van Loo. 

Bootsma
Op 3 en 4 april komt de Euro-
pees Kampioen barbecueën, Peter 
Bootsma, naar De Bilt. Net terug 
uit Italië gaat hij dan live in De Bilt 

een demonstratie geven bij Kwali-
teitsslagerij van Loo. ‘Vier jaar ge-
leden werd ik erdoor aangestoken’, 
zegt Peter Bootsma met een glim-
lach. ‘Sindsdien is barbecueën mijn 
grootste passie. 

Zoals de doorsnee Nederlander 
ging ik eigenlijk altijd voor gemak, 
standaard vleessoorten van de sla-
ger of de supermarkt, een dikke, 
vette gas BBQ en de bekende saus-
jes en stokbrood. Maar er is zoveel 
meer over te vertellen en dat wil ik 
graag delen met anderen.’ De Lis-
serbroeker doet mee aan wedstrij-
den, in binnen- en buitenland. 

Technieken
Met o.a. Pulled porc, Brisket, Pi-
canha en de befaamde yakitori saté 
is er een hoop te leren en er zal 
vooral ook veel culinairs te proe-
ven. Met 3 green eggs erbij is deze 
demonstratie een walhalla voor de 
barbecue-liefhebber en een unieke 
mogelijkheid om de allerlaatste tech-
nieken te aanschouwen en te leren. 
 
Iedereen is van harte welkom op 
deze barbecuedemonstratie en 
proeverij van 10.00 tot 14.00 uur 
op 3 en 4 april bij Kwaliteitsslage-
rij van Loo, Hessenweg 183 in De 
Bilt.

Jaap van Willigenburg en Bas van Loo, échte barbecue specialisten!

Nieuwe subsidieronde 
Ondernemersfonds De Bilt

Van 2 tot 23 april kan er weer bij het Ondernemersfonds De Bilt subsi-
die worden aangevraagd voor generieke projecten ter bevordering van 
de lokale economie in de gemeente De Bilt.

Sinds de start van het ondernemersfonds in 2013 zijn meerdere projec-
ten ingediend die in aanmerking zijn gekomen voor een subsidie. Zo 
zijn in 2014 de aanvragen Platform Duurzaam de bilt.nu, onderzoek 
naar mobiele telefonische bereikbaarheid Berg en Bosch terrein en het 
idee van het Horecacollectief tot organisatie en invulling van de Ko-
ningsdag goedgekeurd.

Het Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds De Bilt subsidieert generieke projecten die aan-
toonbaar economisch effect sorteren op de lokale economie en die voor 
een collectief van ondernemers van belang zijn. Het fonds is door de 
Biltse Ondernemers Federatie(BOF) opgericht in 2012 in nauwe sa-
menwerking met de gemeente De Bilt. Hierbij heeft de gemeente De 
Bilt voor een periode van 3 jaar € 50.000,-- per jaar ter beschikking 
gesteld ter bevordering van de lokale economie.

Het bestuur van het Ondernemersfonds beoordeelt de ingediende pro-
jecten en ziet toe op de verdeling van de gelden ten behoeve van de 
financiering van de generieke activiteiten in de zes kernen van de ge-
meente De Bilt. Voor meer informatie en aanvraagformulier: www.on-
dernemersfondsdebilt.nl

(Hans Zwarts, voorzitter)



Nieuw wedstrijdtenue FC De Bilt
FC de Bilt speelt met ingang van 
komend seizoen in een nieuw 
wedstrijdtenue. Leden en vrijwil-
ligers van de fusieclub konden 
de afgelopen maanden stemmen 
op drie speciaal voor de club ont-
wikkelde ontwerpen. Zaterdag 21 
maart werd het winnende tenue in 
een bomvolle kantine aan de leden 
gepresenteerd.

‘Er is maar één club in Nederland 
met dit shirt en dat zijn wij’. De 
trots is van het gezicht van Ri-

chard Visser af te lezen. De 27-ja-
rige voetballer speelt al zijn hele 
leven bij FC de Bilt en maakte 
deel uit van de kledingcommis-
sie die door de club was aange-
steld om een nieuw wedstrijdte-
nue voor de club te kiezen. ‘Eerst 
hebben we een keuze gemaakt uit 
de verschillende kledingmerken. 
Deze kwam daarbij dankzij de 
hoogwaardige kwaliteit en gun-
stige prijs als winnaar uit de bus. 
Daarna hebben we in samenwer-
king met dit kledingmerk drie ver-

schillende tenues ontworpen en 
de leden hieruit laten kiezen. Er 
werden maar liefst 426 stemmen 
uitgebracht en het winnende shirt 
had slechts enkele stemmen meer 
dan nummer twee’. 

Spieren
FC de Bilt-voorzitter Danny van 
Dijk maakte bekend dat de club 
met ingang van volgend seizoen 
de stichting Spieren voor Spieren 
ondersteunt: ‘Onze club is maat-
schappelijk zeer betrokken en 
door een goed doel te omarmen 
kunnen wij dat nog meer tonen. 
Tegelijk met de keuze voor een 
nieuw tenue konden onze leden 
kiezen uit twee verschillende goe-
de doelen: Right to Play en Spie-
ren voor Spieren. De keuze viel 
op laatstgenoemde. Wij gaan al-
lerlei activiteiten organiseren om 
geld op te halen voor de stichting, 
zoals de verkoop van polsbandjes, 
collectes en verlotingen. Daar-
naast komt de naam Spieren voor 
Spieren op de achterkant van ons 
nieuwe shirt te staan. Van eerste 
elftalspeler tot jongste pupil, na de 
zomer loopt iedereen in een fon-
kelnieuw tenue met Spieren voor 
Spieren op de rug. Dat is goed 
voor de uitstraling van FC de Bilt 
en goed voor de naamsbekend-
heid van Spieren voor Spieren’. 

(Yvonne Hoogerwerf)
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Het nieuwe wedstrijdtenue werd door jeugdleden in een bomvolle 
kantine op een speciaal daarvoor in elkaar getimmerde catwalk 
gepresenteerd. 

Beleef het 
Beukenburgerpad met gids

Op 11 april organiseert Landschap Erfgoed Utrecht een wandeling onder 
leiding van een vrijwillige gids op het Klompenpad Beukenburgerpad. Ont-
dek het mooie buitengebied van Groenekan. Wandelen op de grens van de 
Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied. Genieten van het slagenland-
schap en historische landgoederen met prachtige lanen. Samen met een gids 
beleeft u het Beukenburgerpad op een andere manier en hoort u de verhalen 
van het gebied. Dus klompen aan, rugzak op en gaan. (Angela Driessen)

De wandeling start om 13.30 uur bij Tankstation de Haan, Nieuwe 
Weteringenseweg 1 Groenekan. Aan het einde van de wandeling kunt u onder 
het genot van een drankje napraten bij landwinkel De Groenekan. Aanmelden 
kan via www.landschaperfgoedutrecht.nl
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Lage Vuursche tegen de komst
van nieuw theehuis

door Rob Klaassen

Onder grote belangstelling werden vrijdag 27 maart in Dorpshuis De Furs in Lage Vuursche de 
resultaten bekend gemaakt van de enquête, die de Contactcommissie Lage Vuursche (CCLV) 

had gehouden. De enquête betrof het plan om op het weiland ten zuiden van
Lage Vuursche op de hoek van de Embrachementsweg, Vuursesteeg

en Maartensdijkseweg een theehuis te realiseren. 

Een theehuis, dat 200 m2 groot 
wordt, met een terras van 1500 m2 
en een parkeerterrein, dat goed is 
voor 300 auto’s. Dit voornemen 
vloeit voort uit een convenant, dat 
de eigenaar van landgoed Pijnen-
burg, de heer Insinger, heeft ge-
sloten met de gemeente Baarn en 
de provincie Utrecht. Hem wordt 
daarin toegestaan om nieuwe kos-
tendragers te vinden om zo de te-
korten te bestrijden van de exploita-
tie van het landgoed. De gemeente 

Baarn heeft dit nieuwe theehuis in 
een voorontwerp bestemmingsplan 
opgenomen. De CCLV gaat over 
dit voorontwerp bestemmingsplan 
advies uitbrengen aan de gemeente 
Baarn, gebaseerd op de hierop be-
trekking hebbende enquête. 

Dank
Alvorens deze resultaten te presen-
teren heeft de voorzitter Tjerk Boot 
er behoefte aan de aanwezigen er 
op te wijzen in welke prachtige 

omgeving wij allen wonen. Een 
omgeving die mede dank zij de 
inspanningen van heel veel jaren 
van de familie Insinger zo fraai is 
gebleven. De vraag, welke aan de 
inwoners van Lage Vuursche was 
voorgelegd, was er slechts één; 
‘bent u voor of tegen de komst van 
dit nieuwe theehuis ten zuiden van 
Lage Vuursche’? Ook kon men op 
het enquêteformulier de keuze mo-
tiveren. Er werden 94 ingevulde 
formulieren ontvangen. 35% van 
de mensen heeft de enquête in-
gevuld. Een goede respons. 13% 
blijkt voor de komst van dit nieuwe 
theehuis zijn, 80% is ertegen en 7% 
heeft er geen mening over.

Voorstanders 
Bij de voorstanders geeft vrijwel 
iedereen als reden aan het nood-
zakelijk te vinden dat er nieuwe 
kostendragers komen. Sommigen 
noemen het een voordeel dat het 
theehuis daar op die plek komt. 
Het brengt namelijk de mensen in 
nauw contact met de natuur, die ze 
dan van heel dichtbij kunnen bele-
ven. Van de tegenstanders noemt 

ruim de helft de aantasting van een 
uniek stuk natuur, dat men graag zo 
wil houden. Er zijn reeën te zien, 
een prachtige entree van het dorp 
wordt aangetast en het betreft een 
gebied met hoge landschappelijke 
waarde. 

Ongeveer een derde van de respon-
denten zegt, dat Lage Vuursche nu 
al genoeg horeca heeft. Ook noemt 
een derde de gevaarlijke verkeers-
situatie als reden om hiertegen te 
zijn: ‘Het zijn nu al gevaarlijke 
wegen en er moet daarom niet nog 
eens extra verkeer bij komen’. Ook 
is men van mening dat een transfe-
rium niet zal gaan werken, omdat 
de 1500 meter afstand tot het dorp 
te groot is.

Sluipverkeer en maquette.
Tot slot wordt er aandacht gevraagd 
voor het sluipverkeer, dat geduren-
de de spits voor overlast zorgt. Dit 
is vooral het geval als er zich op de 
A27 problemen voordoen. Aan het 
eind van de avond zorgt de heer In-
singer nog voor een bijzonderheid 
voor de aanwezigen: ‘Een cadeau-
tje, dat niet mag worden meege-
nomen, maar alleen mag worden 
bekeken’. Nadat hij een doos had 
uitgepakt, bleek deze een ma-
quette te bevatten van het nieuwe 
theehuis en de omgeving daarvan.  
 
De heer Insinger benadrukte hierbij 
dat iedereen nu goed kan zien, hoe 
gering de impact van het theehuis 
op de omgeving is. Onmiddellijk 
kwam hierop kritiek, omdat het ter-

ras van het theehuis op de maquette 
ontbrak. Voorzitter Tjerk Boot zegt 
aan het einde van de bijeenkomst 
toe op korte termijn de resultaten 
van de enquête als reactie op het 
voorontwerp bestemmingsplan aan 
de gemeente Baarn te doen toeko-
men. De verwachting is dat het wel 
tot het eind van het jaar kan gaan 
duren voordat de gemeente Baarn 
met ontwerpbestemmingsplan zal 
komen.

Maquette van het nieuwe theehuis. 
Bij z’n vinger in donkergroen het 
theehuis. Links in lichtgroen de 
geplande parkeerplaats waarop 
in wit ook nog ca. 12 auto’s staan 
uitgebeeld. Het terras ontbreekt 
op de maquette. Rechtsonder het 
kruispunt aan het eind van de 
Maartensdijkseweg met rechts 
het oude tolhuis en links de 
Vuursesteeg.

Grote belangstelling voor de bijeenkomst in Dorpshuis De Furs in Lage 
Vuursche.

Bilthoven en De Bilt in oorlogstijd
door Guus Geebel

Op dinsdag 7 april overhandigt Bernard Schut aan burgemeester Arjen Gerritsen in de 
Bilthovense Boekhandel het eerste exemplaar van zijn boek Verhalen hoe de oorlog is 

verdwenen, Bilthoven en De Bilt tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Bernard Schut is geboren in De 
Haag, waar hij de eerste veertien 
jaar van zijn leven doorbracht. Toen 
de oorlog uitbrak was hij twee en 
zijn eerste herinnering betreft ook 
het uitbreken van de oorlog. ‘Ik 
weet nog precies dat ik uit bed ge-
haald werd en op de arm van mijn 
oudere broer naar de woonkamer 
werd gebracht. Daar waren de gor-
dijnen dichtgetrokken. Op een of 
andere manier ben ik altijd gefas-
cineerd gebleven door de Tweede 
Wereldoorlog. Ik heb er regelmatig 
over gelezen, en ook geschreven. 
Mijn jonge jaren in Den Haag heb-
ben daar zeker mee te maken.’

Hoofdkwartier
Het idee om een boek over de oor-
logstijd in Bilthoven en De Bilt te 
schrijven ontstond in 2013. ‘Ik zit 
sinds enkele jaren in de redactie 
van De Biltse Grift, het blad van de 
Historische Kring d’Oude School. 
We vonden dat we zeventig jaar 
na de bevrijding iets zouden moe-
ten doen met de oorlog. Ik stelde 
voor dat ik zou onderzoeken of er 
informatie over te vinden is.’ Ber-
nard Schut ging voortvarend aan de 
slag en vond een enorme hoeveel-
heid documentatie. ‘Veel meer dan 
in mijn boek staat en ik kan er nog 
jaren mee door. Ik hoop dat dit boek 
leidt tot nieuwe informatie. Biltho-
ven staat voorop in het boek omdat 
de meeste informanten uit Biltho-
ven komen. Daar gebeurde ook het 

meeste omdat hier in Villa Zonne-
heuvel het hoofdkwartier was van 
het Duitse 88ste Legerkorps, onder 
bevelvoering van generaal Rein-
hard. Ook op andere punten in Bilt-
hoven waren Duitsers gelegerd.’ 
Grote delen waren ‘Sperrgebiet’ 
waar je alleen met een toegangsbe-
wijs in mocht. Overigens woonden 
daar ook gewoon Nederlanders. 

Heterogeen
‘Het boek samenstellen was ont-
zettend veel werk, maar verschrik-
kelijk interessant.’ Bernard Schut 
beschrijft de verschillende verzets-
groepen die in de gemeente actief 
waren. Communisten hadden een 
belangrijke rol bij het verzet in Ne-
derland, maar het lukte Schut niet 
communisten te vinden die in de ge-
meente actief waren geweest. Wel 
heeft hij contact gehad met Max 
van den Berg, een oude CPN-man 
uit Amsterdam. ‘Van hem kreeg ik 
allerlei informatie, maar niet over 
Bilthoven. Van den Berg komt nog 
volop uit voor zijn communistische 
opvattingen. Onlangs verscheen 
van hem het boek Tegenwicht. Ber-
nard Schut beschrijft in zijn boek de 
heterogene samenstelling van Bilt-
hoven. In de Overboslaan woonden 
mensen met verschillende opvattin-
gen dwars door elkaar heen. Joden, 
NSB’ers, landverraders, onderdui-
kers en verzetsmensen. Die moeten 
alles van elkaar geweten hebben. 
De verrader Van der Waals woonde 

er, Zus Boerma, een van de belang-
rijke mensen in het verzet, maar 
ook de broer van Van Geelkerken. 
‘Toch heeft het niet geleid tot zulke 
spanningen dat mensen daar ver-
raden zijn.’ Schut noemt dat heel 
merkwaardig.

Collaboratie 
Collaboratie bestond in verschil-
lende vormen. ‘Ik heb geprobeerd 
het begrip te definiëren. Je had 
NSB’ers waar dat duidelijk was, 
maar er waren ook meisjes die ver-
liefd werden op Duitse soldaten. 
Ook waren er NSB’ers die na de 
Duitse inval afstand namen. Die 
vallen in mijn definitie niet onder 
collaborateur. In het verhaal over 
Oostfrontstrijders heb ik gebruik 
gemaakt van het boek van Arman-
do. Daaruit heb ik foute gedichten 
overgenomen waaruit blijkt dat 
mensen vaak om hun ideeën naar 
het Oostfront gingen. 

Dwangarbeiders hebben verschrik-
kelijke dingen meegemaakt, want 
ze gingen naar gebieden die platge-
bombardeerd werden. Mensen die 
niet gecollaboreerd hebben maar 
ook niet in het verzet hebben ge-
zeten worden vaak grijze mensen 
genoemd.’ Bernard Schut noemt 
dat flauwe kul. ‘Je kunt niet zo ge-
makkelijk categoriseren dat men-
sen niets gedaan hebben.’ Er werd 
verder ook honger geleden in Bilt-
hoven. 

Aangrijpend
Omdat hier het hoofdkwartier van 
het 88ste Legerkorps was vonden 
rond het station en Villa Zonneheu-
vel regelmatig bombardementen 
plaats. ‘Niemand wil bevestigen dat 
het hier een soort Rotterdam was. 
Ik heb wel foto’s van gebouwen die 
in puin lagen, zoals Het Nieuwe 
Lyceum.’ Aangrijpend is het ver-
haal over de eind 2014 overleden 
verzetsheld Velo Bierman. ‘Hij 
heeft een lange weg gemaakt van 
Scheveningen, Vught, Amersfoort, 
Natzweiler, Dachau en Gröditz. 
Van daaruit werden de kampen met 
dodenmarsen geëvacueerd omdat 
de Russen eraan kwamen. Bierman 
werd door de Russen bevrijd en 
na lange omzwervingen kwam hij 
weer in Nederland.’ Bernard Schut 
heeft een gesprek met hem gehad 

Hij had twee dagboekjes bewaard, 
onder andere over de tijd in Nat-
zweiler. Daarin stond ook de naam 
van Pim Boellaard, de bekendste 
Bilthovense verzetsman. ‘Ik heb 
geprobeerd de boekjes zoveel mo-
gelijk samen te vatten.’ 

Bevrijding
Na de oorlog waren er enorme 
feesten, maar voor teruggekeerde 
concentratiekampgevangenen en 
dwangarbeiders was de ontvangst 
vaak ontluisterend. Veel mensen 
zaten met een kater na de euforie 
van de Bevrijding. Al gauw bleek 
dat de oude verhoudingen en struc-
turen niet veranderd waren. Ver-
halen hoe de oorlog is verdwenen, 
Bilthoven en De Bilt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog telt 232 pa-
gina’s en heeft 80 illustraties. 

Bernard Schut heeft een selectie gemaakt uit de documentatie die hij heeft 
verzameld. Hij houdt zich aanbevolen voor aanvullingen en kritiek.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

100 500

Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 april 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

250100

Jumbo 
Croissants
per blikje
van

€1,49

Grillworst
100 gram

Tulpen
2 bossen

Houtgerookte
Noorse
Zalm� let 
pak 150 gram
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Meetkundeselfies op de Grote 
Rekendag

Woensdag 25 maart deed Basisschool Rietakker in De Bilt mee aan de Grote Rekendag. De 
Grote Rekendag is voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen. 

Rekenen staat hoog op de agenda: 
er wordt hard gewerkt om de re-
kenresultaten verder te verbeteren. 
Maar de kinderen vinden het vak 
niet altijd leuk. De Grote Rekendag 
maakt rekenen leuk. De kinderen 
ontdekken hoe nuttig het kan zijn 
om goed te kunnen rekenen. Dat 
motiveert, ook later in het jaar.

Thema
Het thema van deze dag was meet-
kunde en kunst. De titel van de 
Grote Rekendag ‘Meetkunde uit de 
kunst in de klas’ toont dat deze wis-
kundige thematiek uitgewerkt is op 
een manier die dicht bij de kinderen 
ligt. In de klassen werd in circuit-
vorm gewerkt aan verschillende 
rekenactiviteiten op dit gebied. Aan 
het einde van de ochtend konden de 
ouders en kinderen in de verschil-
lende klassen kijken wat er deze 
ochtend gedaan was.

Selfie
Als huiswerk voorafgaande aan 
deze dag was de kinderen gevraagd 

om een meetkundeselfie te maken. 
Een meetkundeselfie, is een selfie 
waar iets mis is met de meetkunde, 
bijvoorbeeld als het op selfie lijkt 
alsof je de maan vastpakt of op het 

dak van de school zit. Op de Grote 
Rekendag mochten de kinderen een 
winnaar van een andere klas kie-
zen. (Maaike Top en Geertje 
van Genderen) 

Eet smakelijk…

Pasen bij Beerschoten
Op 1e en 2e paasdag rijdt de groen-
koets en er is een speurtocht. 1e 
Paasdag kun je vanaf 12.00 uur 
broodjes bakken in de vuurkorf, 
totdat ze op zijn. Het infocentrum 
Beerschoten, De Holle Bilt 6 in 
De Bilt is op beide dagen open van 
11.00 tot 16.30 uur. 

Beide paasdagen  is er een wan-
delexcursie. De wandeling start 
vanuit Paviljoen Beerschoten, ge-
legen aan de Holle Bilt 6 te De 
Bilt en duurt ongeveer 1,5 uur. De 
vertrektijd is om 14.00 uur Vooraf 
aanmelden is niet nodig en deel-
name is gratis.

Broodjes bakken in de Vuurkorf.

Excursies (Park) 
Vliegbasis Soesterberg

In het Paasweekend organiseren gidsen van Utrechts Landschap di-
verse excursies over Park Vliegbasis Soesterberg: de kunstexcursie en 
excursie militaire historie op zaterdag 4 april en de natuurexcursie op 
zondag 5 april.

De kunstexcursie start om 10.30 uur en leidt langs een aantal kunstob-
jecten uit Collectie De Basis. Sommige objecten zijn verbonden met de 
geschiedenis van de voormalige vliegbasis, zoals de tijd van de Duitse 
bezetter of de periode van de Koude Oorlog. Andere objecten geven de 
natuurontwikkeling een plaats.
De fietsexcursie militaire historie leidt langs bunkers, een kerosineop-
slagplaats, shelters en over de start- en landingsbaan. U volgt de gidsen 
over delen van het terrein die niet vrij toegankelijk zijn en betreedt één 
of meer historische objecten. Regelmatig wordt afgestapt om de sporen 
te beleven uit de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog periode te 
ervaren toen ‘Soesterberg’ dienst deed als NAVO-basis. Deze excursie 
start om 13.00 uur en het is mogelijk een deel ervan mee te fietsen.

De natuurexcursie is een gecombineerde wandel- en fietsexcursie over 
een deel van de voormalige vliegbasis. U maakt kennis met de positieve 
gevolgen voor de natuur door het militair beheer en leert het belang 
kennen van het gebied als verbindende schakel tussen natuurgebieden.
Het seizoen en de stand van de natuur zijn sterk bepalend voor de wan-
dellocatie. Deze kan zich bevinden in een deel van het Park dat niet vrij 
toegankelijk is. Starttijd van deze ca. 2 uur durende excursie is 10.30 
uur. Reserveren via www.utrechtslandschap.nl is noodzakelijk. 

Matthäus Passion in de OLV-kerk
Zaterdagavond gaf het Dudok Koor en Orkest met zes (inter-)nationaal bekende solisten een 
uitvoering van de Matthäus in de OLV-kerk in Bilthoven. Deze monumentale kerk met zijn 

prachtige interieur was met ruim 400 bezoekers tot de laatste plaats bezet.

De kerk vormde een passend decor 
voor deze monumentale muziek 
van J.S. Bach. Het koor en orkest, 
afkomstig uit Hilversum, met ook 
meerdere Biltse leden, streeft er-
naar het gedachtegoed van de be-
kende architect in haar uitvoeringen 
te laten doorklinken. Dudok verge-
leek immers ontwerpen met com-
poneren; hij beschouwde architec-
tuur als muziek in steen. Daarmee 
was de combinatie van deze muziek 
en de kerk dan ook treffend. Koor, 
orkest en solisten vormden een 
prachtige eenheid, waarbij koralen, 
recitatieven en aria’s elkaar vloei-
end opvolgden. Prachtig gezongen 
en instrumentaal begeleid was het 
Erbarme Dich. Deze hartverscheu-
rende aria, die het menselijk lijden 
vertolkt, beroerde menigeen. Het 
applaus aan het slot van deze avond 
was lang en uitbundig. 

(Frans Poot) Het publiek werd met de klanken van het openingskoor direct geïnspireerd.

Expositie in 
Opstandingskerk

Tot en met zondag 26 april wordt in de Opstandingskerk te Biltho-
ven de Kruisweg geëxposeerd. De Kruisweg is onderdeel van de totale 
traditie van het Christelijke Paasfeest en omvat een serie van veertien 
staties, die de lijdensweg van Jezus in beeld brengen. 

Schilderijen van de veertien staties zijn gemaakt door de schildergroep 
de Vrome Kwasten te Bilthoven. Tevens wordt een zogenaamde Paas-
statie geëxposeerd: deze beeldt uit hoe Jezus uit de doden verrijst. Ver-
der hebben enkele gemeenteleden van de Opstandingskerk werken in 
diverse technieken gemaakt, onder meer quiltwerk en vlechttechniek. 

Daarnaast worden zeven kruiswegstaties uit een serie van veertien ge-
exposeerd van de hand van mw. Daniël Scheurink (1994), die werk-
zaam is in Ateliers De Wijde Doelen te Utrecht, een atelier voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Daniël heeft een fascinatie voor de 
figuur van Jezus Christus gekregen door de film Jesus Christ Superstar. 

Op zondag 19 april is Daniël Scheurink vanaf 11.30 uur in de Opstan-
dingskerk aanwezig om een toelichting bij haar werk te geven. De ge-
exposeerde werken zijn iedere vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur en op 
zondag tussen 11.30 en 13.00 uur in de Opstandingskerk te bezichtigen; 
Eerste Brandenburgerweg 34 te Bilthoven

Geslaagd concert 
Kunst en Genoegen

Muziekvereniging Kunst en Genoegen organiseerde zaterdag 28 maart 
een voorjaarsconcert in de Maartensdijkse Vierstee met zowel orkest 
als slagwerkgroep. Dit jaar was het thema van de avond ‘Film & Musi-
cal’ en werden er stukken gespeeld  uit bekende films. [HvdB]

In aanwezigheid van o.a. de wethouders Madeleine Bakker en Hans 
Mieras werden zo’n 150 toeschouwers getrakteerd op een sterk optreden 
van het orkest en opzwepende nummers van de slagwerkgroep. 
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Parkinson-café Bilthoven

In verband met 2e Paasdag 
wordt de bijeenkomst deze keer 
gehouden op maandag 13 april. 
Het thema van deze middag is: 
“Gelukkig met Parkinson. Kan 
dat?” Speciaal voor Parkinson 
cafés presenteert Wim Koning op 
een vlotte en interactieve manier 
hoe parkinsonpatiënten en hun 
partners tijd kunnen maken voor 
het verhogen van hun ‘geluks-
niveau’. Het maakt mensen posi-
tiever en is volgens deskundigen 
wel net zo belangrijk als medicij-
nen. Mensen met de ziekte van 
Parkinson, naasten en belangstel-
lenden zijn van harte welkom in 
de Koperzaal van Zorgcentrum 
De Koperwiek, Koperwieklaan 
3 in Bilthoven. De bijeenkomst 
begint om 14.30 uur en de zaal 
is open vanaf 14.00 uur. De toe-
gang  is gratis, maar een bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. Info 
bij Ankie van Dam, tel. 0346-
211814 of via e-mail b.van.
dam@hetnet.nl.

Lentefeest 

Lentefeest in de TheeTuin, Spoor-
laan 11 in Bilthoven. Ga gezellig 
langs op zaterdag 4 april van 
10.00 tot 16.00 uur en geniet van 
o.a. Jolanda’ s gezellige kraam, 
Atelier Wol en Zijde, en uiteraard 
de Brocante-winkel. Er is weer 
lekkere jam en er zijn andere lek-
kernijen. Er zijn paas-specials en 
dan is er natuurlijk ook nog de 
tuin, waar alles om draait met z’n 
mooie lenteexplosie. 

Lezing bij Groei & Bloei

Op dinsdag 7 april 2015 om 20.00 
uur organiseert de afdeling Groei 
en Bloei De Bilt, Bilthoven e.o. 
een lezing over Claude Monet, 
zijn leven, zijn werk en zijn tui-
nen. De lezing wordt gehouden in 
De Koperwiek, Koperwieklaan 3 
Bilthoven (graag de zij-ingang 
gebruiken) Entree voor leden is 
gratis, niet-leden betalen 3 euro. 

Vrouwen van Nu 
in Groenekan

Woensdag 8 april is er een gezel-
lige avond bij de Vrouwen van 
Nu, afdeling Groenekan. De heer 
Aantjes laat zijn gehoor dan diep 
nadenken over spreekwoorden 
en gezegden: ‘Volkswijsheid 
die een weerspiegeling is van 
de Nederlandsche geschiedenis. 
Aanvang 20.00 uur in Dorpshuis 
‘De Groene Daan’ Grothelaan 
3 in Groenekan. Toegang voor 
leden gratis.

Voorjaarsconcert 
Sparks of Joy

Orkest SDG Tienhoven en het 
Gospelkoor Sparks of Joy uit 
Westbroek geven een gezamen-
lijk voorjaarconcert op zaterdag 
11 april om 20.00 uur in De 
Stinzenhal, Broekdijk Oost 28 
in Breukelen. Als soliste en pre-
sentatrice treedt op de zangeres 
José Bosschers. Kaarten zijn te 
bestellen via kaartverkoop@sdg-
tienhoven.nl en voor meer infor-
matie zie www.sdgtienhoven.nl 
of www.sparksofjoy.nl 

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com.  Maximaal 4 keer de aanbieding per klant. 
Per combinatie kan de prijs verschillen. * U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Acties zijn geldig van woensdag 1 t/m dinsdag 7 april 2015

9.49949
per krat

Per liter 1.32

Heineken krat 
Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
Per krat
13.79

 Varkensfi letrollade 
Kilo
van: 10.98
voor: 5.49

 50%
 korting

Ola Viennetta   
Alle pakken van 650 ml
2 pakken
van: 4.38 - 4.70
voor: 2.19 - 2.35 1+1

GRATIS*

1+1
GRATIS*

 Zalmfi let met huid 
2 bakjes van 270 gram
van: 11.98
voor: 5.99

 Artikelen vindt u in de diepvries

Altijd de 
laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!



Complimenten aan Odysseus
Het was slecht weer op zaterdag 28 
maart en de scheidsrechter stond 
in een file, waardoor de wedstrijd 
na half vier begon. Het sportcom-
plex Olympos aan de Uppsalalaan 
in Utrecht is mooi, maar voor een 
eerste voetbalelftal is het wel behel-
pen op zo’n achterafveld. Odysseus 
strijdt om rechtstreekse degradatie 
te voorkomen en FC De Bilt doet 
mee om de vierde plaats op de rang-
lijst. Kortom allemaal elementen 
om te denken dat het een mooie pot 
kan worden. Helaas pakte dit heel 
anders uit. 

Het leek nog een aardig begin toen 
Erwin Korthals na tien minuten 
een vrije bal dermate gevaarlijk 
inschoot dat de keeper de bal niet 
kon klemmen. Met de alerte Tom 
Karst in de buurt, is dat ook in dit 
geval een doelpunt en Tom tekende 

zijn 18e doelpunt van dit seizoen 
aan. Het eerste half uur had FC De 
Bilt ondanks het slechte spel de 
wedstrijd onder controle en gingen 
de schoten van Erwin Korthals en 
Bobby Reyerse rakelings langs het 
doel van de studentenkeeper. Er 
leek geen vuiltje aan de lucht, maar 
na een half uur was het toch een 
voorhoedespeler van Odysseus die 
na een handige combinatie alleen 
voor Ricardo kwam en de bal intik-
te en zichzelf vervelend blesseerde. 
Dit doelpunt gaf de studenten blijk-
baar het vertrouwen in een goed re-
sultaat, want zij gingen steeds beter 
combineren en FC De Bilt werd 
steeds slordiger. Het was goed dat 
Gerrit Plomp na 45 minuten de 
kans kreeg om zijn spelers wakker 
te schudden. Het zag er naar uit dat 
het in de tweede helft voor FC De 
Bilt wel goed zou komen en zeker 

toen John Hityahubessy in de 70e 
minuut mee naar voren trok en een 
geweldige aanval opzette. Het leek 
er zelfs op dat hij de bal in het net 
zou schieten, maar helaas voor hem 
belandde zijn inzet op de paal. De 
bal kwam terug en Tom stond weer 
op de goede plek en schoot de bal 
onberispelijk in. Vlak voor tijd zet-
te Odysseus nog een keer goed aan, 
de handige middenvelders brachten 
de bal goed bij hun energieke aan-
vallers en het leek even een soort 
schiettent voor het doel van Ricar-
do. Aan het einde van deze lange 
aanval lag de bal op de penaltystip. 
Dit buitenkansje was een prooi 
voor de handige nummer 10 die de 
bal vakkundig in het doel schoot. 

De prima leidende scheidsrechter 
trok niet veel extra tijd bij en de 
wedstrijd eindigde dus in 2-2. 

Vuursche sportvereniging
DéVu 50 jaar

Een halve eeuw geleden kwamen er een paar Vuursche dames bij elkaar voor een kopje koffie. 
Al pratend kwamen zij tot de conclusie dat zij in Lage Vuursche een sportvereniging misten.

En daarom besloten de dames tot de oprichting van ‘volleybalvereniging DéVu’.
De oprichtingsdatum werd 15 april 1965.

Er werd gestart met twee dames-
teams. En die deden het goed: al 
gauw werd er competitie gespeeld 
en met succes. In 1975 werd de 
vereniging uitgebreid met een gym-
club, en werd de naam gewijzigd in 
‘sportvereniging DéVu’. En ook de 
gymafdeling floreerde. Waren de 

leden aanvankelijk Vuurschenaren; 
al snel werden ook leden aange-
trokken uit Soest, Baarn en andere 
plaatsen in de omgeving.

Nu
Op dit moment kent DéVu nog 
steeds één recreanten-volleybal-

team (heren en één dame) onder 
de bezielende leiding van Hendrik-
Jan de Boer en er wordt op maan-
dag- en woensdagavond in de Furs 
poweryoga-les gegeven door Gusta 
Klaver. Er is voor beide sporten 
nog een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar. Met veel ups en een paar 

kleine downs heeft s.v. DéVu zich 
dus al 50 jaar staande gehouden. En 
dat wordt gevierd!

Op vrijdag 17 april is er voor alle 
leden en oud-leden, trainers en oud-
trainers, sponsoren en oud-sponso-
ren en voor alle Vuurschenaren en 
andere belangstellenden een recep-
tie in Dorpshuis De Furs van 16.00 
tot 18.30 uur. Wilt u de receptie 
bijwonen? Meld u dan bij voorkeur 

even aan via jubileumdevu@gmail.
com. Maar ook zonder aanmel-
ding is iedereen van harte welkom. 
Kent u oud-leden, oud-trainers of 
oud-sponsoren? Geef dit bericht 
dan aan hen door, of mail hun con-
tactgegevens naar jubileumdevu@
gmail.com.En wilt u meesporten? 
Op www.defurs.nl kunt u onder het 
kopje DéVu meer informatie vin-
den.

(Helen Stolk)

Op dit moment kent DéVu nog steeds één recreanten-volleybalteam (heren en één dame).

Irene MA 1 blijft aan kop 
Het meisjes 1 team van Irene Volleybal is weer een stap dichter bij de titel. Na vorige week 

thuis van VELO te hebben gewonnen speelden de Bilthovense meiden deze zaterdag uit tegen 
dezelfde tegenstander. Ook deze keer was het geen gemakkelijke wedstrijd tegen

het technisch sterke team uit Wateringen.

Irene ging sterk van start en wist de 
eerste set overtuigend naar zich toe 
te trekken. De tweede set had VELO 
het beste van het spel, terwijl Irene 
wat onnodige fouten maakte. Vanaf 
de derde set was het alles Irene wat 
de klok sloeg en zowel deze als de 
vierde set ging overtuigend naar 
het team uit Bilthoven. Met de set-
standen: 14-25, 25-20,10-25,18-25 

(1-3) ging Irene met de wedstrijd-
punten naar huis.

Rivaal
Irene MA1 is nog voor drie prijzen 
in de running. De meisjes kunnen 
11 april de titel binnenhalen in de 
topklasse-competitie van Nevobo 
regio West. Daarmee bereikt het 
team dan ook de ‘final four’, de 

kampioenen van de vier regio’s, die 
strijden om het Nederlands kampi-
oenschap tot 18 jaar. Donderdag 2 
april kan het team een grote stap 
zetten in de richting van nog een 
andere prijs, dan spelen de meis-
jes om 19.00 uur in de Kees Boeke 
sporthal te Bilthoven de halve fina-
le van het regionale bekertoernooi 
tegen aartsrivaal Taurus uit Houten.

Verjaardagstoernooi 
SV Irene 

Donderdag 26 maart vierde de donderdag badmintongroep van 
Irene de verjaardag van leidster Carolien Agterberg: het jaarlijkse 
verjaardagtoernooi. Dit jaar moesten de teams net zo veel punten 
behalen als de leeftijd van Carolien of een veelvoud daarvan. Er was 
één team dat exact 112 punten behaalde en daarmee een prijs won. 
De overige deelnemers werden beloond met een heerlijke beschikbaar 
gestelde brunch. (John Nagtegaal)

Geslaagde lentedrive 
Ter ere van George van Dam, de initiator van het bridge bij de Vereni-
ging voor Samenlevingsopbouw WVT in Bilthoven werd vrijdag 27 
,aarteen bridgedrive georganiseerd. Er was voldoende belangstelling 
om het niet bij deze ene keer te laten.

V.l.n.r. organisator Erik Polders, de winnaressen Jannie van Loo en 
Ineke van Haaren (70,03%) en mede-organisator Nico Verhaar. [foto 
Henk van de Bunt]

Tweemaal Zes
versterkt technische staf

Tweemaal Zes heeft een opvolger voor de 
vertrekkende Serge Valk. Vanaf volgend 
seizoen zal Arjen van Ginkel het tweede 
team van de Maartensdijkse hoofdklasser 
onder zijn hoede nemen. Van Ginkel is een 
echte verenigingsman en heeft ruime erva-
ring als oefenmeester. Ondanks interesse 
van diverse clubs koos hij voor z’n eigen 
vereniging, waar hij zal gaan samenwerken 
met hoofdtrainer Eric Geijtenbeek. 

Arjen van Ginkel
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Nootjes
Te koop aangeboden

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

Boek van Marjolein Bastin, 
levend landschap met prachti-
ge tekeningen € 10,-. Nieuwe 
sterke rugzakken € 5,-. Tel 
0346-211738

Black&Decker boorma-
chine met zaagblad in koffer 
€ 20,-. Ophangkastje voor in 
de voortent € 5,-. Tel. 0346-
820494

Hoogslaper grenen trap-
je links. Stahoogte 1,36 
meter met bijpassend 
2-deurs kast voor eronder. 
L2,05xB1xH1,75 meter. Zelf 
uit elkaar halen € 30,-. Tel. 
0346-213075 na 18.00 uur

Voor de klusser: behanglijm 
voor vliesbehang € 10,-. Tel. 
0346-214668

RVS waterkoker 1,8 liter, 
nieuw in doos € 12,50. Tel. 
0346-212352

Power bank voor alle mer-
ken gsm's € 11,-. Tel. 0346-
212352

Blauwe opvouwbare cam-
pingkast hang/leg i.z.g.s. 
€ 50,-. Tel. 06-13543147

Houten kindertafel met twee 
stoeltjes. Hoogte tafel: 54 
cm, blad: 75x50 cm. Z.g.a..n. 
€ 30,-. Tel. 030-2202486

BOODSCHAPPEN-
TROLLEY'S bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Commode, wit met versierde 
laatjes € 25,-. Miele wasdro-
ger € 25,-. Tel. 030-2202486

Nette, grijze warme winterjas, 
C&A, afritsbare capuchon, 
met rits en drukkerssluiting. 
Eén seizoen soms gedragen, 
maat L-XL € 17,50. Tel. 
06-16276013 

Balans gymschoenen van 
Human Nature (ANWB) kleur 
zwart, z.g.a.n. Tijdens het 
lopen stimuleer je de bloeds-
omloop in de benen, maat 39 
€ 17,50. Tel. 06-16276013

IJsmachine met kookboekjes 
voor ijs recepten. De koel-
element in de vriezer en vol-
gende dag ijs maken € 15,-. 
Tel. 06-16276013

Veel leesplezier! 50 Biggles 
boeken € 25,-. Tel. 030-
2292338

Gaaf donkerblauw Alcantara 
pakje maat 42 €50,-. Tel. 
06-25466708

7 eenruiters 4 met en 3 zonder 
glas € 55,-. Tel. 030-2203075

CASTELIJN & BEERENS 
luxe portemonnees en akte-
tassen bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Twee Persische vloerkleedjes, 
afm. 60x100cm en 60x120cm 
i.z.g.s. € 20,- per stuk. Tel. 
020-2258916

Midi (kleine ronde) 
HOOIBALEN à €30,-. Tel. 
06-54751296

Ledikantje matras 120x60 
cm z.g.a.n. € 20,-. Tel. 
06-50602672

Houten poppenwieg van Hello 
Kitty, donkerroze met toebe-
horen, handgemaakt z.g.a.n. 
€ 35,-. Tel. 06-50602672

Grote zak smyrnawol en 
kleine zak kelimwol, samen 
€ 35,-. Tel. 030-2292929

Wip weegschaal incl. schaal 
en gewichten € 20,-. Tel. 
06-55702207

Mooi computertafeltje van 
lichtgrijs metaal, 5 bladen, 2 
uitschuifbaar, in hoogte ver-
stelbaar en verrijdbaar. H 75 
cm, B 65 cm en D 53 cm 
€20,-. Tel. 030-2292791

Campingtoilet merk Enders, 
kleur wit i.z.g.st. € 47,50. Tel. 
06-50602672

Te koop gevraagd
KLM jen. huisjes. Boerenbont 
serviesgoederen, oud email-
le keukengerij. Tel. 030-
2627348 Wellicht tot ziens

Fietsen/ brommers
2 ELEKTRISCHE fietsen 
€ 600,- per stuk. Tel. 0346-
213321

GESTOLEN: rode mountain-
bike van het merk Giant en 
zwarte Cortina dames trans-
portfiets met bruin zadel en 
bruine handvatten en voor-
zien van zwart krat. Indien 
gevonden graag bellen met 
06-22572786

Gazelle herenfiets € 35,-. Tel. 
030-2205248

Step € 7.50. Kinderfiets 
12” wielen € 12.50. 
Kinderfiets 16” wielen 
€ 15,-. Mountainbike 20”wie-
len €20,-. Gazelle jongens 
fiets 22”wielen € 25,-. Tel. 
06-55702207

Personeel aangeboen
Moet je cijfer voor Frans, 
Duits of Engels een 
paar puntjes hoger? Met 
BIJLESDEBILTgaat dat luk-
ken, ervaren docente helpt je 
erbij! Ga naar www.bijles-
debilt.nl

LUXAFLEX, repara-
tie en zonwering. Tel. 
06-26604779. Voor klusjes in 
en om huis. Tel. 06-17896843 
(Groenekanseweg)

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804 
of 030- 2716800

H U I S H O U D E L I J K E 
hulp heeft nog wat uurtjes 
over! Voor meer info, tel. 
06-30596446

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

Zoekt u nog een goede schil-
der, jaren ervaring, zowel bin-
nen als buitenschilderwerk, 5 
jaar garantie, redelijke prijs. 
Tel. 030-2540327
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏ Cursussen (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 ontvangt 
u een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes 
max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon 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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112
•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren.
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

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

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

Kelderlekkage: Info@SITvochtwering.nl Vrijblijvende 
inspectie en offerte

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

Tuinservice van Vliet voor al uw voorkomende tuin-snoei-
zaag-rooi-straat (ver)(in)plantwerkzaamheden. Te koop vele 
soorten klein en groot fruitbomen/struiken,beukenhaag 60 
cm. à o,85 t/m 250 hoog à € 7.50. Mestkorrels cultera 25 kg 
a € 20,-. Kalk 10 kg à € 5,-. Bemeste tuinaarde 5 zk. à € 10,-. 
Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296

Baanonderhoud TennisClubVoordaan (TCV) in 
Groenekan. TCV is op zoek naar een vrijwilliger die weke-
lijks enkele taken kan vervullen rondom het baanonderhoud 
van de 4 tennisbanen in een bosrijke omgeving (denk aan: 
gravelbanen rollen/mos- en bladvrij houden, bijhouden ter-
ras etc), gelegen aan de Lindenlaan. In ruil voor deze werk-
zaamheden biedt TCV een gratis lidmaatschap en een kleine 
vergoeding. DUS: heeft u tijd en vindt u het prettig om in 
een rustige omgeving buitenwerkzaamheden te verrichten….
dan willen wij u vragen een mailtje te sturen naar info@ten-
nisclubvoordaan.nl

Cursussen/ trainingen 
2 mei Kruidenmiddag in het Hof van Barlo – Groenekan. 
Een leuke & leerzame middag, waarbij je op pad gaat met 
Kruidenheks Yvonne Vrijhof, zij kan je van alles vertellen 
over de inheemse kruiden. Je gaat op zoek naar kruiden en 
jezelf met de energie van kruiden verbinden. Je maakt van de 
kruiden die je hebt gezocht een oertinctuur en wilde kruiden-
thee. Middag duurt van 14 tot 17.30 uur. Info & aanmelden 
www.heksenkruid.info of bel 06-22163389.

Radio Town Jazz Band is zondagmiddag 12 april 14.30 
uur te gast bij Jazz Club Zeist in het Torenlaan Theater. 
Fetze Pijlman die met een kleine advertentie 15 jaar geleden 
in de Gooi en Eemlander in no time 6 topmuzikanten had 
verzameld om originele jazz muziek te maken in de style van 
Louis Armstrong, Chris Barber en vele andere componisten. 
De bezetting van de band uit Hilversum is: Peter Hyen – cor-
net, Joop van Tol – clarinet, Henny Fakkeldij – trombone, 
Henk Hoedemaker – piano, Frits Grevink –contrabas, Fetze 
Pijlman – banjo en bandleader, Peter Valdepoort – drum. De 
zaal aan de Torenlaan 38 te Zeist is 12 april open vanaf 14.00 
uur, waar toegangskaarten à € 12,50 p.p. zijn te verkrijgen, of 
reserveren via onze website www.jazzclubzeist.nl.

•	Kon.	Wilhelminaweg	461

•	Groenekan

•	0346	-	21	12	15

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

Diversen
Te huur GARAGEBOX 
opslagruimte centrum 
Bilthoven € 110,- p/m. 
Informatie na 17.00 uur. 
Tel. 035-6560764 of 
06-24760212. 

S t e u n  u w 
ORANJEVERENIGING! 
Kom langs bij Kapper Hans! 

GARAGEVERKOOP 11+12 
april Burg. Huidenkoperweg 
26, Westbroek. Met limonade 
en lekkers van 10.00 tot 17.00 
uur.

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

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

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion

Op je "paasbest" gekapt bij 
BETTY'S CORNER Elke 
woensdag en vrijdag in 
Maartensdijk bij "Kapper 
Hans". Bel voor een afspraak: 
06-33722022

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

Bloembollen & polder dagtocht. U kunt ook nog mee op 
de 28e april met een prachtige dagtocht. Goed verzorgd met 
reisleiding – koffie en gebak – heerlijke lunch voor €. 37,50 
pp. Opstapplaatsen in Westbroek – Maartensdijk – De Bilt. 
Bel voor meer informatie even met de familie Broekhuizen 
tel. 0346-212288. Email hmbroekhuizen@kpnmail.nl

Hypnose, simpel en direct, wat kan je ermee? Kinderen - 
Eetstoornissen - Gedrag - Zelfvertrouwen - Innerlijke 
rust - Nieuwe energie - Motivatie - Focus/concentratie 
- Somberheid - Innerlijke conflicten - Twijfels - Loslaten 
- Patronen - Belemmeringen - Burn-out - Slaapproblemen 
- Ontspanning HypnoToGo.nl met praktijk in Groenekan, is 
gespecialiseerd in directe hypnose. BATC gediplomeerd, aan-
gesloten bij HVNL en International Hypnotherapist Register. 
Tel: 0619786520 / info@hypnotogo.nl

Zie pag. 10 voor de Mens De Bilt, cursussen

Klaverjassen bij SVM

Vrijdag 3 april kunt u weer klaver-
jassen bij SVM. In de kantine aan de 
Dierenriem 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.

Westbroek ontmoet

Het vijfde seizoen ‘Westbroek Ont-
moet’ wordt op 7 april afgesloten 
met een gedenkwaardig thema: Het 
brandweercorps van Westbroek 
bestaat al 125 jaar en is hiermee 
wellicht het oudste corps van Neder-
land. Martin Groot, kommandant 
van Brandweer Westbroek, vertelt 
over deze bijzondere geschiedenis. 

Burgemeester Arjen Gerritsen ver-
zorgt de aftrap. Van 14.30 tot 16.30 
uur is iedereen welkom in het Dorps-
huis. De kosten zijn 3 euro, inclusief 
koffie of thee. Wanneer u wél wilt 
komen, maar niet weet hoe, kunt 
u vervoer regelen via de familie 
Kalisvaart, tel: 0346-281181. Ook 
wanneer u niet in Westbroek woont, 
bent u van harte welkom.

Soefi bijeenkomst 

Woensdag 8 april kan je in de Woud-
kapel te Bilthoven om 20.00 uur 
kalligraferen in arabisch schrift. Het 
schrijven (in het arabisch) van hei-
lige namen, klanken, gebeden of 
mantra’s kan een weg naar binnen 
zijn, naar stilte. Je hoeft hiervoor 
geen ervaring met kalligrafie of ken-
nis van het Arabisch te hebben. 

0
3

0 2 5 4 0 5 0 0

Dierenarts 

Tolakkerweg 157, Maartensdijk - www.dkmidden.nl

030 254 05 00
24/7 bereikbaar



 De Vierklank 19 1 april 2015

SVM blijft op schema
SVM liet in de uitwedstrijd tegen het laag geplaatste EDO uit Utrecht direct merken, waar 

het voor gekomen was: drie punten meenemen naar Maartensdijk. Kansen creëren kunnen de 
Maartensdijkers wel, maar deze (eveneens) verzilveren blijkt een stuk moeilijker te zijn.

Meerdere spelers bevonden zich in 
ideale scoringspositie, maar scho-
ten naast of de EDO- goalie redde 
bekwaam. Daarentegen had de 
SVM verdediging af en toe moeite 
met de lange bal op de boomlange 
en kopsterke spits van de tegen-
stander. Deze kopte na een kwartier 
spelen de bal goed door en zette 
volkomen onverwachts de 1-0 op 
het scorebord.

SVM behield het overzicht; Tom 
Jansen werd in het strafschop ge-
bied onreglementair ‘neergelegd’; 
Tom benutte dit buitenkansje zelf 
(1-1). Het hard werkende EDO 
bleef gevaarlijk. Goalie Stijn Orsel 
voorkwam een nieuwe voorsprong 
van de gastheren. Na de rust zorgde 
Tom Jansen zelf voor de 1-2. Rond 
de 65 minuut scoorde Mike de Kok 
de bevrijdende 1-3. De laatste 20 
minuten zorgden Wessel Schul-
ler, Diederik Hafkemeijer en Mike 

Boshuis voor de 1-6. SVM blijft 
daardoor medekoploper en gaat 
waarschijnlijk samen met Bunnik 
‘73 uitmaken wie kampioen wordt.
De komende twee weken is SVM 

vrij. Op 11 april gaan de Maartens-
dijkers op bezoek bij de Utrechtse 
middenmoter Hercules. De eerst-
volgende thuiswedstrijd is pas op 
18 april tegen het Zeister FZO. 

Zelfs rechtervleugelverdediger Alexander Mclean (SVM) kon vaak voor 
gevaar in de EDO-verdediging zorg dragen. (foto Nanne de Vries)

DOS wint simpel van GKV
DOS hervatte zaterdag de veldcompetitie met een reguliere 10-15 

overwinning in Den Haag tegen GKV.

In Den Haag leek het of de tijd 
jaren stil had gestaan. Op een na-
tuurgrasveld midden in het Haagse 
bos werd een korfbalwedstrijd ge-
speeld. Althans dat was de opzet. 
Met een storm die over het veld 
raasde, regenvlagen en een gras-
mat waarop de spelers bij elke actie 
weggleden had de wedstrijd niets 
met korfbal te maken. Die suppor-
ters die de omstandigheden trot-
seerden waren echte diehards.

DOS wist dat dergelijke wedstrijden 
eigenlijk alleen maar verloren  kun-

nen worden, iets wat de koploper 
uit Westbroek wilde voorkomen. 
Qua veldspel waren zij een klasse 
beter dan de thuisploeg, maar zie 
de bal in dit weer maar eens door 
de korf te krijgen. Voor rust lukte 
dit ook niet echt. Zelfs strafworpen 
raakten de korfbalmand niet tijdens 
een windvlaag.
Na een 4-6 ruststand speelde DOS 
in de 2e helft langere aanvallen en 
wist zodoende de voorsprong uit te 
bouwen. Er werden aan het einde 
van de wedstrijd geen onnodige 
risico’s meer genomen en DOS 

boekte uiteindelijk een prima 10-
15 overwinning. Een mooie score 
gelet op de weersomstandigheden.

De DOS spelers waren blij dat hier-
mee voor dit seizoen die ene wed-
strijd op natuurgras goed was afge-
rond zonder blessures. DOS blijft 
door deze overwinning mede koplo-
per samen met Achilles dat ook won. 
Aanstaande zaterdag is Achilles de 
volgende  tegenstander van DOS in 
een rechtstreeks duel. DOS reist dan 
weer af naar de hofstad voor de wed-
strijd die om 15.30 uur begint.

Salvodames richting nacompetitie
De Salvodames zijn er niet in geslaagd om punten te halen in de uitwedstrijd tegen Forza in 

Hoogland. De wedstrijd werd verloren met 0-4. Door dit resultaat komt er steeds meer druk te liggen 
op de laatste twee wedstrijden die bepalend zullen zijn voor het moeten spelen van de nacompetitie.

 
Ook nu kon Salvo weer niet met 
een compleet team aantreden tegen 
het als vijfde geklasseerd Forza. 
Ook spelverdeelster Carien de Rid-
der heeft veel rugproblemen en 
moest tijdens de wedstrijd rust ne-
men. De dames hebben ontzettend 
hard gewerkt en het werd ook echt 
een wedstrijd. Waren de eerste twee 
sets voor Forza met de setcijfers 25-
20 en 25-19, de derde set was een 

heel spannende. Door regelmatig 
te wisselen probeerde de coach het 
spelritme bij Forza te ondermijnen. 
Helaas lukte dat net niet. De set 
ging toch naar Forza met de cijfers 
26-24. Op het allerlaatste moment 
was Salvo niet bij machte om door 
te drukken. Daarna was het gedaan 
met de strijdlust. De doorgevoerde 
wissels hadden niet het gewenste 
effect waardoor er onrust ontstond 

en geen vuist meer gemaakt kon 
worden. Door dit verlies. Salvo de 
laatste twee wedstrijden winnen 
om kans te maken de nacompetitie 
te ontlopen. Zaterdag 11 april om 
15.15 uur komt Oberon naar Maar-
tensdijk. Dit team staat een plaats 
boven Salvo. Een ruime overwin-
ning op deze tegenstander zal wat  
lucht geven. De dames weten wat 
hun te doen staat.

Openingsrit verzet
Daar de openingsrit van 29 maart vanwege het slechte weer afgelast 
was, organiseert de BMV (Biltse Motorrijders Vereniging) op 6 april 
(2e paasdag) alsnog de openingsrit van het seizoen 2015. De motor-
rijders verzamelen om 11.00 uur bij de Biltse Hoek Holle Bilt 1 te De 
Bilt, waar de koffie aangeboden wordt op rekening van de motorclub en 
vanwaar om 11.30 uur de motorrijders begeleid door een voorrijder, in 
2 groepen vertrekken voor hun openingsrit. De openingsrit is een korte 
rit om het seizoen te beginnen; mocht u een motor hebben en nog nooit 
met de motorclub een tocht gereden hebben, schroom niet om een keer 
mee te rijden en de sfeer van de motorclub te proeven. Voor meer info 
zie www.bmvmotor.nl of bel Jan Verheul (tel. 030 2283664).

Irene dames 1 
degradeert

Zaterdag 28 maart speelde Irene Volleybal dames 1 in sporthal Mer-
westein in Nieuwegein tegen koploper NVC dames 1. Irene dames 1, 
die momenteel onderaan staan in de competitie, kon het geen enkele 
set echt spannend maken. Toch haalde Irene in de tweede set nog 20 
punten en gaf zichzelf daardoor een kleine kans op setwinst. Helaas 
kon het team deze lijn niet doorzetten in de derde en vierde set en 
verloren de dames uit Bilthoven met 4 -0. NVC dames 1 staat op 
het punt om kampioen te worden. Voor Irene dames 1 is degradatie 
helaas onafwendbaar.

Maartensdijks talent 
piekt in interland

Tweemaal Zes-korfbalster Renée van Ginkel maakt ook dit seizoen deel 
uit van de Nederlandse ploeg van 16 jaar en jonger. Vorig weekend 
bereikte het team de finale van de World Cup, waar aartsvijand België 
de tegenstander was. Oranje won de Derby der Lage Landen, mede 
dankzij het uitstekende spel van het TZ-talent. Renée van Ginkel was 
met vijf treffers topscoorder in de gewonnen interland. 

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Hart- en Vaat-Beweeggroep heeft ruimte
De Hart en Vaat-Beweeggroep Bilthoven (onderdeel van s.v. Irene) heeft weer ruimte voor 

hartpatiënten, die na de revalidatie willen doorgaan met sporten. Ook diabetes en/of mensen 
met lichamelijke beperkingen zijn van harte welkom. 

De conditie wordt op peil gehouden 
en verbeterd, de lenigheid bevor-
derd en zeker niet als laatste wordt 
er gezellig samen gesport; dit alles 
onder begeleiding van gecertifi-
ceerde sportbegeleiders.

Er is keuze uit verschillende bal-
sporten zoals korfbal, basketbal, 
badminton. Volleybal is bij de 
groep favoriet. Het programma 

bestaat uit fitnessoefeningen (45 
min.) en spel (45 min.); alles met 
aandacht voor een goede en vei-
lige begeleiding van de sporters. 
Elke woensdagavond van 19.00 tot 
20.30 uur wordt er gesport in de 
Kees Boekehal in Bilthoven. Op dit 
moment is de grootte van de groep 
14 leden en is de gemiddelde leef-
tijd 40 plus. De Hart- en Vaat-Be-
weeggroep bestaat al 35 jaar en is 

een mannengroep, maar ook dames 
zijn meer dan welkom. 

Sommige zorgverzekeringen ver-
goeden een deel van de kosten. 
Voor aanmelding of informatie: 
Jan Bol (tel. 030 6958589, email 
bol00401@planet.nl) of Peter Stad-
houder (tel. 030 60656065, email 
p.stadhouder@gmail.com) of Koos 
Schippers (tel. 030 2291910).

advertentie
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Zorgen over het voortbestaan 
van de dierenweide

door Rob Klaassen
Een groot aantal inwoners van Maartensdijk maakt zich ernstig zorgen over de plannen van de 

gemeente om de geldelijke zorg voor de dierenweide aan het Gerard de Wit pad te willen afstoten.
Gemeente De Bilt meldt hierover: 
‘In de meerjarenbegroting 2015-
2018 staat een bezuiniging van 
90.000 euro opgenomen voor de 
onderhouds- en exploitatiekosten 
voor de dierenweide in Maartens-
dijk en die aan de Planetenbaan in 
Bilthoven. Uitgangspunt is dat we 
zoeken naar andere financiële mid-
delen (niet van de gemeente) waar-
door beide kinderboerderijen in 
stand kunnen blijven. Er is dus geen 
sprake van het opheffen van de die-
renweide in Maartensdijk’ .

Omwonenden
We spraken met de omwonen-

den Dick van der Heijden en Hans 
Martens en met de beheerder van 
de dierenweide, Joop Rozier. Joop 
is al 27 jaar de beheerder van deze 
dierenweide. Joop: ‘De gemeente 
heeft het in de meerjarenbegroting 
over een bezuiniging van in totaal 
90.000 euro. Hier in Maartensdijk 
overschrijden de kosten de 10.000 
euro niet. Dit zijn alle kosten. De 
aanschaf van voer, de reparaties 
aan de hekken, het schilderen van 
de gebouwen, een kleine persoon-
lijke tegemoetkoming in de kosten, 
bezoek van een dierenarts, e.d.  De 
gebouwen, daken en het hekwerk 
zijn zo goed van kwaliteit dat deze 

zeker voor de komende 15 jaar nog 
mee kunnen. Ook wil ik de aan-
dacht vestigen op het feit, dat als 
er veel werk te doen is ik nooit een 
vergeefs beroep hoef te doen op de 
vele vrijwilligers. Er zijn altijd heel 
veel mensen bereid de handen uit de 
mouwen te steken. Ik wil heel graag 
doorgaan met de dierenweide. Het is 
echt mijn lust en mijn leven’.

Serieus 
Hans Martens: ‘Waar hebben we 
het hier over? De gemeente zegt dat 
zij de dierenweide niet wil ophef-
fen, maar tegelijkertijd wenst wil zij 
hiervoor niet langer meer te betalen. 
Dit is toch de mensen met een kluitje 
in het riet sturen? Zo communiceer 
je als gemeente toch niet met je in-
woners? Wij, als Maartensdijkers, 
stellen het op prijs serieus te wor-
den genomen door de gemeente. 
Voor het voor een gemeente luttele 
bedrag van 900 euro per maand ga 
je toch niet een voorziening uit een 
dorp weghalen die zoveel plezier 
verschaft aan zoveel mensen?’. 

Sociaal 
Dick van der Heijden: ‘De dieren-
weide is er voor elke generatie hier 
in Maartensdijk. Zowel voor peuters 
met hun ouders, voor de jeugd die 
op lagere school zit, als voor ou-
deren die wonen in Dijckstate. Zij 
beleven allen vrijwel dagelijks veel 
plezier aan deze dierenweide. Echt 
een voorziening voor jong en oud. 
Sluiten hiervan zou voor velen een 
regelrechte ramp zijn. Het zou het 
welzijn van heel veel mensen in 
Maartensdijk enorm aantasten. En 
laten we vooral ook het educatieve 
aspect, respectvol omgaan met die-
ren, niet uit het oog verliezen’. 

Oproep
Hans verwoordt wat leeft: ‘Als 
inwoners van Maartensdijk doen 
wij hierbij een oproep aan de ge-
meenteraad om af te zien van deze 
kleine bezuinigingsmaatregel. Veel 
mensen, zowel jong als oud, zullen 
met deze bezuinigingsmaatregel 
een groot deel van hun dagelijkse 
levensplezier inleveren. Gemeente; 
voor dit kleine bedrag zet je toch 
het voortbestaan van een dieren-

weide niet op het spel? Laat het 
niet zover komen, dat opheffen 
noodzakelijk wordt. De ‘levens-
geluk factor’ van een voorziening 
laat zich niet gemakkelijk in geld 
uitdrukken. We hebben het hier 
over een relatief kleine jaarlijkse 
bijdrage die een groot gevoel van 
welzijn geeft. Een gemeente is er 
toch juist in de eerste plaats voor 
om te zorgen voor het welzijn van 
haar inwoners?’

Joop Rozier: ‘De dierenweide is echt mijn lust en mijn leven’.

125 jaar Brandweer Westbroek 
door Henk van de Bunt

De brandweer in Westbroek vierde zaterdag 28 maart het 125-jarig jubileum. Naast onderlinge 
brandweerwedstrijden waren diverse uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. 

Eén daarvan was LEGO Incidenten 
City, dat in het Dorpshuis stond op-
gesteld. Een bijzondere mini ram-
penstad, dat de grootste brandweer-
incidenten-verzameling van LEGO 

steentjes in de wereld in zich heeft. 
Het stadsoppervlak telt ruim 23m2 
en er zijn meer dan 100.000 steen-
tjes in verwerkt. 

LEGO
Er zijn herkenbare brandweerinci-
denten in LEGO uitgebeeld en het is 
een uniek educatieve- en professio-
nele vorm van brandweervoorlich-

ting. Steeds weer worden 
de laatste herkenbare 
incident-onderwerpen 
ingebracht waarbij de 
brandweer een aandeel 
heeft gehad. Het is het 
nooit hetzelfde en heeft 
het elke keer weer een 
ongekende hoge actua-
liteits- en herkennings-
waarde. Leidend daarbij 
is vooral het Jeugdjour-
naal. 

Aandacht
De Incidenten City is 
jaarlijks op verschillende 
plaatsen in ons land te 
zien. Veel korpsen halen 
de activiteit in huis bij de 
opening van een nieuwe 
kazerne of voor een 
Open Dag. In de Inciden-

Startnotitie Vitaal 
platteland

door Guus Geebel

De raad stelde op 26 maart de Startnotitie platteland, recreatie en toe-
risme vast. Het begrip ‘economisering’ zoals de vierde pijler in de nota 
wordt genoemd leidt tot veel discussie. Een wijzigingsvoorstel hierover 
ingediend door Eveline van der Aa (GroenLinks) wordt overgenomen. 
De naam van de vierde pijler wordt nu gedefinieerd als: ‘toekomstbe-
stendige economische dragers die de eerste drie pijlers van vitaal plat-
teland versterken.’ 

Menno Boer (SP) heeft grote moeite met het woord economisering. 
Hans Los (VVD) ziet het als de mogelijkheid voor boeren een goed be-
drijf op te zetten en neveninkomsten te generen. Johan Slootweg (VVD) 
ziet het als het vergroten van de markt in het buitengebied. Vanetta Smit 
(D66) noemt economisering een middel, geen doel op zich. Krischan 
Hagedoorn (PvdA) ondersteunt het college bij het op zoek gaan naar 
economische dragers voor een vitaal platteland. Daarbij wil hij aan-
dacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij vraagt de 
wethouder om in gesprekken met gegadigde ondernemers de minimale 
participatie van vijf procent onder de aandacht te brengen. 

Toekomstproef
Gitta van Eick (CDA) ziet de nieuwe economische dragers naast agra-
rische bedrijvigheid als een waardevolle aanvulling van het buitenge-
bied, maar niet in plaats van. Waterbedrijf Vitens noemt zij ook een 
goede gesprekspartner. Nico Jansen (CU) noemt in dit verband de 
Stichting behoud Prinsenlaantje. Wethouder Madeleine Bakker heeft 
daar geen bezwaar tegen. Het streven om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te laten participeren heeft het college als ambitie. De wet-
houder wil dit bij gesprekken met gegadigde ondernemers wel onder de 
aandacht brengen, maar niet direct opleggen. De wethouder heeft met 
economiseren bedoeld economische dragers voor het vitaal platteland. 
‘Dat hoeven niet altijd commerciële bedrijven te zijn.’ Zij vat het samen 
als economische dragers die toekomstproef zijn en dus een langdurige 
bijdrage leveren aan de vitaliteit van het platteland.

Wethouder Madeleine Bakker 
wil een platteland met 
toekomstbestendige economische 
dragers. 

In het FC Twente-stadion in Enschede is in 2011 het dak van een tribune ingestort. 
In Incidenten City is dat feilloos nagebouwd.

ten City zijn momenteel 23 inci-
denten verwerkt, variërend van een 
vliegtuigcrash op Schiphol tot een 
bosbrand en van een brand op de 
tribune van een voetbalstadion tot 
een paard dat in de sloot is beland. 
De bouwers zeggen er over: ‘De In-
cidenten City is zo langzamerhand 
een wat uit de hand gelopen hobby, 
maar we bereiken er wel mee dat 
de activiteiten van de brandweer 
onder de aandacht komen van kin-
deren, de brandweerlieden van de 
toekomst’. 

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

1e Paasdag speciale actie.

“Wat schaft de pot?”

Woe.
01-03
Do.

02-03
Vr.

03-03

Gevulde kipfilet met
romige kerriesaus

of
Snoekbaarsfilet met

bieslooksaus
of

Flammkuchen met
asperges en gorgonzolakaas

€ 9,50

Woe.
08-04
Do.

09-04
Vr.

10-04

“Kliekjesdagen”
Diverse vlees-, vis-

en vegetarische gerechten

€ 9,50
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