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

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

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

Uw lokale
drukwerkspecialist

van  vlag 

 dr
uk

werk van A tot Z  V 

Chaotische commissievergadering 
over zwembad

door Guus Geebel

Na ruim vier uur debatteren kwam commissievoorzitter Hanneke de Zwart tot de conclusie 
dat het agendapunt Zwembad Brandenburg een bespreekpunt in de gemeenteraad van 26 
januari wordt. Verschillende fracties hadden op een maand uitstel aangedrongen om in die 

tijd een werkconferentie over dit onderwerp te houden. In de komende raad kan dat 
bij het vaststellen van de agenda alsnog worden besloten.

Het voorstel van B en W waarover 
de gezamenlijke raadscommissies 
debatteerden, betreft het vaststel-
len van de configuratie en het be-
schikbaar stellen van een investe-
ringskrediet voor nieuwbouw van 
het zwembad Brandenburg. Daar-
bij gaat het college uit van een 
nieuw zwembad van 25 bij 15,4 
meter, binnen het financiële kader 
van € 366.419. Tevens om voor de 
nieuwbouw van het zwembad een 
investeringskrediet beschikbaar te 

stellen van € 5.419.400. De raad 
besloot in de vergadering van 25 
juni 2015 het huidige zwembad 
Brandenburg in Bilthoven te ver-

vangen. Het nieuwe bad moest 
geschikt zijn als instructiebad en 
toegankelijk zijn, ook voor speci-
ale doelgroepen.

De oppositiepartijen dringen aan op een time out, uitstel en een werkconferentie.

Draagvlak
Zes insprekers uitten hun bezwa-
ren tegen het voorstel van het col-
lege. Zij vinden dat draagvlak ont-
breekt. Simone Witteman schoof 
als banenzwemmer aan bij het 
gebruikersoverleg. Het voorstel 
om uit financieel oogpunt voor 
het kleine bad te kiezen noemt zij 
om verschillende redenen onbe-
grijpelijk. Johan L’Honoré Naber 
vertegenwoordigt ‘Ouder en Kind 
zwemmen’, een groep die zich 
inzet voor de allerkleinsten. Een 
bad van 25 bij 15,4 meter vindt 
hij niet passend. Het biedt geen 
kansen en lijkt niet rendabel te 
exploiteren, wat wel het uitgangs-
punt was. ‘Met de keuze van een 
35 bij 25 meterbad ontstaat een 
zwembad dat is afgestemd op alle 
gebruikersgroepen en op deze 
tijd.’ Annelies Brielsman spreekt 
in namens Fifty-fit, een doelgroep 
die gericht is op het bewegen van 
spieren en gewrichten in het wa-
ter. Zij noemt het voorgestelde 
bad te klein voor haar doelgroep.

Gebruikers
Lea van der Poort vertegenwoor-
digt de groepen FIBRO-swim. 
Het is een activiteit in extra ver-
warmd water voor mensen met 
gewrichtsaandoeningen en hart 
en longproblemen. ‘In het nieuwe 
bad zouden we een ruimte krijgen 
van twee banen. Rechts begrensd 
door de klapwand en links door 
de stenen rand van het zwembad. 
We komen dan in een pijpenla en 
moeten daar oefeningen doen met 
armen en benen.’ Robert Have-
kotte is voorzitter van BZC Bran-
denburg en initiatiefnemer van 
Stichting Water. 

‘Laten we uit de schuttersputjes 
komen en zoeken naar de beste 
oplossing. Iets waar we allemaal 
trots op kunnen zijn. Binnen de 
financiële kaders en zonder dat 
we weer alles uit gaan stellen.’ 

Voorzitter Ineke Stienstra van de 
Biltse Sportfederatie (BSF) komt 
na een helder betoog tot de vol-
gende conclusie: ‘Alles overwe-
gende willen wij dan ook de ge-
meente adviseren scenario 3, het 
zwembad van 35 bij 25 meter, in 
de gemeente De Bilt te gaan rea-
liseren in een stichtingsvorm be-
heerd door de Stichting Water.’

Debat
De commissieleden komen ver-
volgens uitvoerig aan het woord. 
Krischan Hagedoorn: ‘De PvdA 
is bereid voor een goede zwem-
voorziening meer te betalen en 
wil de kaders voor het plan ver-
ruimen. Michiel van Weele (D66) 
zegt dat niet aan alle wensen van 
de gebruikers tegemoet kan wor-
den gekomen. Nico Jansen (CU) 
gaat voor een groter bad en wil 
eigen inwoners erbij betrekken. 
Kees Lelivelt (VVD) wil alles uit 
de kast halen om aan de gebrui-
kers tegemoet te komen. Werner 
de Groot (CDA) heeft vragen over 
de openingstijden. Peter Schla-
milch wil voorkomen dat een bad 
gebouwd wordt dat niemand wil. 
Menno Boer (SP) wil evenals 
VVD en PvdA ruimer aandacht 
voor de gebruikers. Han IJssen-
nagger (Bilts Belang) overweegt 
een amendement in te dienen over 
een 35 bij 25 meterbad. Wethou-
der Ebbe Rost van Tonningen 
schetst zijn werkwijze en beant-
woordt de gestelde vragen. Dat hij 
niet meerdere opties heeft voorge-
legd ligt aan het feit dat hij serieus 
omgaat met de kaders die door de 
raad zijn opgelegd. Krischan Ha-
gedoorn mist creativiteit binnen 
de kaders. In de commissie wordt 
duidelijk dat de coalitiepartijen 
het raadsvoorstel steunen. De op-
positiepartijen dringen aan op uit-
stel en een werkconferentie.  

Gemeente past plan 
tijdelijke woningen aan
Het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt heeft 

het aangepaste voornemen bekend gemaakt van het plaatsen van 
44 tijdelijke woningen op 5 verschillende locaties in de gemeente.

De druk op de sociale woningmarkt in de regio Utrecht is hoog. De 
gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente De 
Bilt voor regulier woningzoekenden is ruim 9 jaar. Daarnaast heeft de 
gemeente De Bilt een taakstelling om statushouders te huisvesten.

Lees verder op pagina 3

De eerste informatieavond in december werd goed bezocht. 
[foto Henk van de Bunt]

advertentie
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

29/01 • 10.30u - Mevr. ds. Benedikte Bos 
+ ds. Harold Oechies. 

Bevestiging en Intrede ds. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/01 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer

29/01 • 18.30u - Prop. R van der Knijff

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
29/01 • 10.30u - Ont Moeten op Zondag

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

29/01 • 10.00u - De heer
Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw
29/01 • 10.30u - Mevr. J. Noten en de 

heer J. Ham

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
29/01 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

29/01 • 16.30u - Ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

29/01 • 10.00u - Ds. A.F. Troost, 
voorbereiding Heilig Avondmaal

29/01 • 19.00u - Ds. P. van Duijvenboden 

Pr. Gem. Immanuelkerk
29/01 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
29/01 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
29/01 • 10.30u - Eucharistieviering. 

Celebrant pastoor J. Skiba.

V.E.G. De Bilt e.o.
29/01 • 10.30u - Spreker Stefan van Eck

01/02 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

29/01 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser 

Herv. gemeente Blauwkapel 
29/01 • 15.30u Proponent

drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
29/01 • 10.00u en 18.30u -

Ds. R.P. van Rooijen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/01 • 10.30u - Samendienst 
met Ontmoetingskerk en (in en met)

St. Maartenskerk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/01 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer
29/01 • 18.30u - ds. J. Veldhuijzen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
29/01 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
29/01 • 10.30u - Oecumenische viering 

in de St. Maartenskerk met Kapel 
Hollandsche Rading en

St. Maartenskersparochie
29/01 • 17.00u - Ds. J. Hansum

St. Maartenskerk
29/01 • 10.30u - Oecumenische viering 

in de St. Maartenskerk met Kapel 
Hollandsche Rading en Ontmoetingskerk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/01 • 10.00u - dhr. J. Veldtrop
29/01 • 18.30u - ds. E.H. Egberts 

PKN - Herv. Kerk
29/01 • 10.00u - ds. P. Nagel

29/01 • 18.30u - ds. M. van der Zwan

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

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

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 28 januari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 8.00 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 
de container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 28 januari wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of het 
goed gebundelde papier tijdig aan 
de weg te zetten.

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

God kan en wil en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van den dood, 

volkomen uitkomst geven.
PSALM 68:10 (oude berijming)

Verdrietig zijn we en dankbaar dat mijn zorgzame man, 
onze lieve vader, schoonvader en opa

Willem Dijkstra
~ Wim ~

nu zijn rust heeft gevonden.

Vlagtwedde, 2 maart 1926 Maartensdijk, 23 januari 2017

 Luup Dijkstra-Winkelman

  Wim en Agnita
   Dieneke en Sander
   Femke en Maarten
   Tjalf en Christa

  Nel en Bert †
   Annemieke en Maurice
   Bram en Godelieve

  Gert en Marijke
   Laura en Django
   Frank

   achterkleinkinderen

Pa is thuis; bezoek graag in overleg.

We nodigen u uit om afscheid van hem te nemen 
tijdens een herdenkingsdienst op zaterdag 28 januari om 11.00 uur 

in de Protestantse kerk, Laan van Niftarlake 62 te Tienhoven. 

Aansluitend brengen we Pa naar zijn laatste rustplaats 
in het familiegraf op de naastgelegen begraafplaats. 

Daarna is er gelegenheid om elkaar te condoleren 
in Het Olde Regthuys, Laan van Niftarlake 101 te Tienhoven.

Correspondentie: Yarden & Geersing uitvaartzorg
De Hooghlaan 2 B11 - 3723 GS  Bilthoven

Avondspreekuur dierenarts

Dierenkliniek Midden Nederland 
start op de locatie in Maartens-
dijk met een avondspreekuur op 
maandag. Van 18.00 tot 20.30 
uur is er een inloopspreekuur 
waarbij u ook zonder afspraak 
met uw dier langskomen. Houdt 
u niet van wachten, maak dan een 
afspraak. Dat kan gemakkelijk 
telefonisch of via het afspraken-
formulier op de website:
www.dkmidden.nl. 

Vergadering CCLV

Op donderdag 26 januari om 
20.30 uur komt de contactcom-
missie Lage Vuursche in een vrij 
toegankelijke openbare vergade-
ring in dorpshuis de Furs bijeen.  

Amnesty in de
Bilthovense bieb

Zaterdag 28 januari staat Amnes-
ty International van 11.00u tot 
12.30 uur met een stand in de 
bibliotheek van Bilthoven. Daar 
kan men een handtekening zetten 
onder petities waarmee Amnesty 
bij regeringen aandacht vraagt 
voor gevangenen waarvan de 
mensenrechten geschonden wor-
den. Ook is er informatie over 
Amnesty zelf.

Filmvoorstelling in
Centrumkerk

Op vrijdag 27 januari om 19.30 
uur wordt in de Centrumkerk aan 
de Julianalaan 42 te Bilthoven 
een film vertoond met de titel La 
famille Bélier. De film gaat over 
een Frans gezin, waarvan vader, 

moeder en een zoon doof zijn en 
niet kunnen spreken. Alleen de 
dochter is horende en sprekende. 
Haar zweeft een carrière als zan-
geres voor ogen. De vader wil 
zelfs tot burgemeester worden 
gekozen in de verwachting dat 
hij met horen en spreken wel zal 
worden geholpen. De toegang is 
vrij; wel wordt van de bezoekers 
een bijdrage verwacht als tege-
moetkoming in de kosten voor 
consumpties. Informatie: Hans 
Bouma, tel. 030 220 44 96

Middagdienst in
Ontmoetingskerk 

Zondag 29 januari a.s. organi-
seert de PKN-gemeente Maar-
tensdijk en Hollandsche Rading 
om 17.00 uur een middagdienst 
in de Ontmoetingskerk in Maar-
tensdijk. Voorganger is Ds. Jaap 
Hansum uit Lunteren. Hij gaat 
in op het thema ‘Durf anders 
te zijn’. Muzikaal wordt mee-
gewerkt door de band ‘Home’. 
Deze laagdrempelige middag-
dienst wordt afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. De soep 
en de broodjes zijn tegen een 
geringe vergoeding te verkrijgen. 
De zaal vindt men aan de Konin-
gin Julianalaan 26 in Maartens-
dijk; Iedereen is van harte wel-
kom.

Meditatieve winterwandeling 

Zondagochtend 12 februari wordt 
vanuit de OLV-kerk, Gregorius-
laan 8 Bilthoven een meditatieve 
winterwandeling gehouden. De 
wandeling is georganiseerd door 
de werkgroep Laudato Si! en 
staat onder leiding van Joke Lit-
jens. Zij was jarenlang omroep-
pastor bij KRO / RKK en heeft 
nu haar eigen ‘Werkplaats voor 
de ziel’. Vertrek 9.30 uur, aan-
komst (met koffie) omstreeks 
11.30. De (bos)wandeling van 
8 km verloopt deels in stilte en 
deels in duo’s als ‘Emmaüsgan-
gers’. Deelname is gratis.

Wel graag aanmelden via:
secretariaatolvbilthoven@gmail.
com

Zangdienst in Westbroek

Zondag 29 januari is er in de 
avonddienst van de Nederlands 
Gereformeerde Kerk een dienst 
bestaande uit het zingen van psal-
men, gezangen en liederen uit de 
bundel Joh. De Heer- en Toon-
hoogte. De dienst begint om 18.30 
uur en wordt (be-)geleid door Ds. 
E.H. Egberts uit Nijkerk. 

Taizéviering 

Zondag 29 januari om 19.30 uur 
is er in de Immanuëlkerk in De 
Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 49  
een Taizéviering met koor en 
instrumentalisten onder leiding 
van Els Firet. Een viering in 
de sfeer van het Franse klooster 
in Taizé. Er wordt gezongen in 
verschillende talen en er is gele-
genheid om stil te zijn. Iedereen, 
jong of oud, van harte welkom.
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Elk afscheid is het begin van een herinnering...

Ruim een maand later ben ik 
op bezoek bij de echtgenote van 
Louis. Op de tafel staat een naai-
machine en overal liggen stukjes 
stof. Jeans en allerlei kleurige 
lapjes. “Ik maak van zijn broe-
ken en overhemden een paar 
tassen. Ik zou ze nooit zomaar 
weg kunnen doen”, zegt ze en ik 
zie haar ogen glanzen. Op tafel 
ligt een prachtige schoudertas, 
bestaande uit vierkante stukjes 
stof. Ik realiseer me hoe mooi ik 
het vind om op die manier met het
afscheid van Louis om te gaan.

Bijna een jaar geleden mocht 
ik de uitvaart verzorgen van 
Ineke Wentink. Zij maakte het 
mogelijk dat mensen met een 
handicap kunnen zeilen door de 
Stichting Sailability Nederland 
op te richten. Onlangs ontmoette 
ik haar zoon, die me vertelde dat 
haar as inmiddels is verstrooid 
op het meer waar ze zelf regel-
matig het startschot gaf voor een 
zeilwedstrijd. Irene’s drie kinde-
ren hebben de coördinaten van 

Het overlijden van Louis kwam sneller dan verwacht. Hij was al een tijd ziek maar niemand 
van het gezin had er op gerekend dat het zo snel zou gaan. ‘s Avonds laat hebben we hem samen 
met de familie verzorgd en op hun verzoek overgebracht naar het uitvaartcentrum. De dagen 
erna hebben we gesproken over hoe hij zelf zijn uitvaart zou willen vormgeven en samen met de 
gezinsleden is een indrukwekkende afscheidsbijeenkomst georganiseerd. Met zijn lievelingsmuziek, 
met foto’s en video’s uit zijn leven en met prachtige woorden van familie, vrienden en collega’s.

die verstrooiplek op hun arm 
laten tatoeëren. Een bijzondere 
herinnering aan hun moeder.

Er zijn bij een uitvaart - en ook 
daarna - veel mogelijkheden om 
het afscheid bijzonder te maken. 
En er komt veel bij kijken, ook in 
de periode die er op volgt. Ik ben 
er voor u en help u graag met 
mijn ervaring en met suggesties 
die het afscheid persoonlijk en 
tegelijk bijzonder maken. 

Notaris Frans van Beek en ik 
organiseren op zaterdag 25 
februari om 11.00 uur een 
vrijblijvende bijeenkomst over 
erfrecht, executele en over alles 
wat bij het voorbereiden van een 
uitvaart komt kijken. Locatie: 
het notariskantoor van Houwing 
van Beek aan de Soestdijkseweg 
Zuid 267 te Bilthoven. We doen 
ons best er een boeiende bijeen-
komst van te maken. U kunt 
vragen stellen en kennis nemen 
van zaken die met een uitvaart 
te maken hebben en na afloop 

van de bijeenkomst praten we 
met een broodje na. 
Dan kunnen we in gaan op uw 
specifieke situatie en er ligt een 
brochure klaar, waarin u desge-
wenst úw uitvaartwensen kunt 
optekenen voor uw naasten.

Voor meer informatie of 
aanmelding: 
 info@houwingvanbeek.nl  
 of 030-2290811

Komt u...? 
U bent van harte welkom!

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

Schütz Projectkoor 
voert psalmenproject uit

Met het programma Beatus Vir voegt het Bilthovense koor zich in een 
ruim 3000 jaar oude zangtraditie. Het Schütz Projectkoor is een ambiti-
eus kamerkoor dat al 15 jaar actief is in Bilthoven en omstreken. 

Op de zondagen 29 januari, 5 februari en zaterdag 11 maart voert het 
koor dit bijzondere project uit, met psalmen in zettingen van verschil-
lende componisten uit diverse perioden. Het gaat om een unieke sa-
menwerking met de Clarionetten Capel, een klarinet-ensemble dat de 
rol van orkest op zich neemt. Er worden werken gezongen en gespeeld 
van Sweelinck, Schütz, Gabrieli, Mozart, Mosonyi, Howells en Man-
neke. Het zwaartepunt ligt bij een aantal werken van Mendelssohn.

Het Schütz Projectkoor uit Bilthoven is in 2000 opgericht en staat van-
af het begin onder leiding van Pieter Kramers. Er is een vaste kern van 
ongeveer 20 geoefende zangers, per project aangevuld tot een bezetting 
van 25 à 35. Er wordt circa drie maanden aan een programma gewerkt, 
van oktober tot aan de concerten vroeg in het nieuwe jaar. 

De Clarionetten Capel is geleidelijk gegroeid vanuit een kwartet. Sinds 
enkele jaren bestaat de bezetting uit twee es- en vier bes-klarinetten, 
een altklarinet en een bassethoorn, drie basklarinetten en één contra-
basklarinet. Anders dan het gangbare ‘klarinettenkoor’ heeft iedere 
speler zijn eigen stem. Al het repertoire is in eigen beheer voor deze 
unieke bezetting gearrangeerd. Zie verder www.schutzprojectkoor.nl

Gemeente past plan tijdelijke woningen aan
Vervolg van pagina 1

Extra huurwoningen
De tijdelijke sociale huurwoningen 
zijn geschikt voor 1 à 2 persoons-
huishoudens en zijn gelijkvloers. 
De woningen hebben eigen voorzie-
ningen zoals een keuken en badka-
mer en komen voor huurtoeslag in 
aanmerking. De woningen worden 
gebouwd voor een mix van woning-
zoekenden: starters, statushouders 
en spoedzoekers. Met de bouw van 
de tijdelijke woningen wordt uitvoe-
ring gegeven aan het besluit van de 
gemeenteraad om tijdelijke huisves-
ting voor statushouders te realise-
ren. De tijdelijke woningen bieden 
ook mogelijkheden aan starters en 
spoedzoekers. Een starter is iemand 
die voor het eerst zelfstandig een so-
ciale huurwoning gaat huren en niet 
ouder is dan 27 jaar. Spoedzoekers 
zijn woningzoekenden die door om-
standigheden met spoed een betaal-
bare huurwoning nodig hebben, bij-
voorbeeld door een echtscheiding.

Toewijzing
Per locatie is maximaal de helft 
van de tijdelijke woningen bestemd 
voor statushouders. 
SSW doet de toewijzing van wonin-
gen aan starters waarbij voorrang 
gegeven wordt aan woningzoeken-
den uit de gemeente De Bilt. SSW 
maakt een afweging voor de toewij-
zing aan spoedzoekers. De nieuwe 
huurders behouden hun wachttijd 

bij Woningnet. Het bouwen van de 
tijdelijke woningen is één van de 
maatregelen die de gemeente De 
Bilt neemt om te zorgen voor ex-
tra woningen. Er wordt naast het 
bouwen van permanente woningen 
ook gekeken naar ombouwen van 
bijvoorbeeld kantoorpanden naar 
woningen.  

Participatie 
Op 1 december 2016 heeft het col-
lege een voorgenomen besluit ge-
nomen over de beoogde locaties. 
Omwonenden van deze locaties 
zijn diezelfde dag nog per brief als 
eerste op de hoogte gesteld over het 
voornemen en uitgenodigd voor in-
loopavonden in december. 
Belangenorganisaties en bewo-
nersvertegenwoordigers hebben 
ook op 1 december een uitnodiging 
ontvangen voor een persoonlijk ge-
sprek met de coördinerend wethou-
der. Het merendeel heeft van deze 
mogelijkheid gebruikt gemaakt. 

Inloopavonden
De gemeente De Bilt en woonstich-
ting SSW organiseerden 2 inloop-
avonden over de tijdelijke woningen 
op woensdag 14 december en op 
maandag 19 december in  de Ma-
thildezaal van het gemeentehuis. De 
eerste inloopavond, op woensdag 
14 december, werd druk bezocht, 
er waren ongeveer 200 bezoekers, 
waaronder ook raadsleden. Op de 

tweede inloopavond op maandag 
19 december waren ongeveer 90 
bezoekers aanwezig, waaronder ook 
raadsleden en mensen die ook de 
eerste inloopavond hadden bezocht. 
De coördinerend wethouder van de 
gemeente De Bilt en de directeur/be-
stuurder van SSW gingen in gesprek 
met omwonenden. Bezoekers kon-
den een toelichting krijgen en vra-
gen stellen aan de gemeente en SSW 
over onderwerpen als Stedenbouw, 
Locatiekeuze, Ontwerp woningen 
& toewijzing en Communicatie & 
participatie

Reacties 
Op het voornemen van het college 
tot het aanwijzen van 7 locaties zijn 
bijna 200 reacties binnengekomen. 
De gemeente is blij met de grote 
inbreng van ideeën en suggesties 
en de respectvolle wijze waarop 
met elkaar in gesprek is gegaan. 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een samenvat-
ting ontvangen van de reacties, 
die zijn binnengekomen. Op 17 ja-
nuari 2017 heeft het college mede 
op basis hiervan haar voornemen 
aangepast. Na definitieve besluit-
vorming door het college worden 
werksessies georganiseerd met om-
wonenden over de invulling van de 
locaties. Omwonenden kunnen zich 
aanmelden voor deze werksessies, 
zie www.debilt.nl/tijdelijkewonin-
gen voor meer informatie.

Zes tijdelijke woningen staan gepland aan de rand van het Burgemeester 
Fabiuspark in de achtertuin van het administratiekantoor van 
gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. [foto Henk van de Bunt]

advertorial

Poëtisch echtpaar in 
de Woudkapel 

In zijn Nieuwjaarsconcert in de Woudkapel in Bilthoven bracht Stijn 
van der Loo afgelopen zondag niet alleen een romantisch liedjespro-
gramma, maar ook een merkwaardige combinatie van persoonlijke 
anekdoten.
Beelden vanuit zijn woonkamer, een verhaal over een zelf-gemartelde 
muis met een wellicht iets te hoog poep- en plasgehalte, religieuze tek-
sten van Huub Oosterhuis, kortom: te veel om op te noemen. Schrij-
ver, filosoof, psycholoog, pianist, zanger, componist en theatermaker 
Van der Loo had daarnaast ook zijn Engelse echtgenote Claire Porter 
meegenomen, die met haar oprechte uitstraling enkele gevoelige liedjes 
van de jong overleden Eva Cassidy ten gehore bracht. ‘Ze was groots 
door klein te zijn,’ vertelde de zangeres ontroerd. Hoogtepunt was het 
prachtige strijkkwartet dat, weliswaar vanaf een videoscherm, enkele 
liefdesliedjes begeleidde, gezongen door het overduidelijk smoorver-
liefde muzikantenpaar.             (Peter Schlamilch)

Een intieme middag vol verhalen en warme klanken.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN ROMIG JONG 500
GRAM 4.98

Diverse soorten 
varkenshaas

Boerderij kipfilet

Kogelbiefstuk

Heerlijke 
biefstukreepjes

Slavinken

500
GRAM 7.98

500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.98

BOEREN KRUIDENKAAS

CAMEMBERT RUSTIQUE

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 januari 
t/m woensdag 1 februari

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 6.49 

100
GRAM 2.25 3

STUKS 5.-

100
GRAM 9.99

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

MAARTENSDIJKSE 
PEPITAMIX

250
GRAM 2.98

250
GRAM 1.98PINDA’S 

Gezouten of ongezouten

Vers gebrande noten!

SHOARMA

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-kerrie salade
Filet americain
Sellerie salade

Gebraden runderrollade
Beenham
Gegrilde kipfilet 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.49

6 HALEN=
5 BETALEN

3+1 
GRATIS

GEHAKTBROODJES 
MET KAAS

HUISGEMAAKTE 
LASAGNE

1
KILO 6.98

Lekker & makkelijk voor het weekend!

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes 6.-

VLEESWAREN TRIO

HEERLIJKE PARMAHAM
150

GRAM 4.98

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

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

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

DE ALLERBESTE

Perssinaasappels
2 KILO

1.99

VERS GESNEDEN

Roerbakgroente
VAN HET HUIS

400 GRAM 

1.99

VERS GESNEDEN

Ananas
EXTRA ZOET

PER BAKJE 

1.49

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 30/1, dinsdag 31/1 en woensdag 1/2

VERS GESNEDEN

Bietjes
500 GRAM

0.99

HOLLANDSE HANDAPPELS

Elstar
HEEL KILO

0.99

Kapucijnerschotel
100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Babi-Pangang
MET NASI OF BAMI
ZONDER E-NUMMERS

100 GRAM

0.99

HONGAARSE

Rundergoulash
MET GROENTERIJST

100 GRAM 

1.49

Spaghetti
MET SCAMPI'S EN RUCOLA

PER PORTIE 

5.95

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

PUUR EN GEZOND

Alle Salade Bowls
NU 7 SOORTEN

4.95
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Tracébesluit A27/A12 
Ring Utrecht in te zien

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is in december 2016 door minister Schultz van Haegen 
vastgesteld. In dit tracébesluit zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het 

ontwerptracébesluit. Het tracébesluit ligt tot en met 2 maart 2017 ter inzage.

De aanpak van de A27 en de A12 
heeft een dubbele doelstelling: de 
doorstroming en de verkeersveilig-
heid rondom Utrecht verbeteren, en 
de kwaliteit van de leefomgeving 
gelijkwaardig houden en waar mo-
gelijk verbeteren.

Wijzigingen
Tegelijk met het tracébesluit wor-
den de Nota van Antwoord en de 
Nota van Wijziging gepubliceerd. 
De Nota van Antwoord omvat de 
beantwoording van alle 1.376 in-
gediende zienswijzen. De Nota 
van Wijziging beschrijft alle door-
gevoerde wijzigingen tussen het 
ontwerptracébesluit en het tracébe-
sluit. Deze wijzigingen zijn groten-
deels het gevolg van de zienswijzen 
die zijn ingediend op het ontwerp-
tracébesluit. 

Waar
Het tracébesluit en de bijbeho-
rende documenten liggen ter visie 
op verschillende locaties in de re-

gio, zoals het Provinciehuis, het 
Stadskantoor Utrecht en diverse 
gemeentehuizen. Alle stukken zijn 
vanaf 19 januari ook digitaal in te 
zien via www.platformparticipatie.
nl/ringutrecht en www.ikgaverder.
nl/documenten.

Beroep 
Gedurende de periode van 20 janu-
ari tot en met 2 maart 2017 staat 
het tracébesluit open voor beroep 
bij de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Be-
langhebbenden die een zienswijze 
op het ontwerptracébesluit hebben 
ingediend, kunnen een beroep in-
stellen. 

Doorstroming
Om ervoor te zorgen dat het ver-
keer vlot en veilig kan doorstro-
men wordt met het project A27/
A12 Ring Utrecht de capaciteit van 
de A27 en A12 vergroot door het 
toevoegen van extra rijstroken. Het 
ontweven van verkeersstromen op 

de A27 tussen de knooppunten Lu-
netten en Rijnsweerd is daarnaast 
een belangrijk onderdeel van het 
project. Ook de verbindingsboog 
van de A28 naar de A27, de ‘Var-
kensbocht’ verdwijnt. Het project 
levert een bijdrage aan het oplossen 
van 5 knelpunten uit de File Top 50.

Groen
Op de A27 bij landgoed Amel-
isweerd wordt over een deel van 
de verbrede bak een Groene Ver-
binding aangelegd, waarmee de 
verbinding tussen de stad en het 
landgoed Amelisweerd verbetert. 
Stil asfalt en nieuwe/hogere ge-
luidsschermen zorgen ervoor dat 
de geluidsbelasting op veel plekken 
afneemt ten opzichte van de hui-
dige situatie. De werkzaamheden 
vinden plaats tussen 2018 en 2026. 
Met het project is ruim 1,1 miljard 
euro gemoeid.  

Maatregelenpakket
In het tracébesluit zijn geluids-

Wisselende reacties op tijdelijke 
huurwoningen

door Henk van de Bunt 

Het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt heeft op 17 januari 2017 opnieuw 
gesproken over het plaatsen van tijdelijke woningen. Het nieuwe voornemen is dat er 44 

tijdelijke woningen op 5 verschillende locaties in de gemeente komen en maximaal 10 jaar 
blijven staan. De beoogde locaties aan de Charles Weddepohllaan in Hollandsche Rading 

(2 woningen) en aan de Sint Laurensweg in De Bilt (4 woningen) zijn niet meer opgenomen.

D66 reageert bij monde van Dolf 
Smolenaers: ‘D66 gaat nu zorg-
vuldig alle input van omwonen-
den en het nieuwe collegevoorstel 
wegen. Het is jammer dat het plan 
nu minder woonruimte biedt, want 
D66 staat voor het bieden van een 
thuis voor vluchtelingen. Maar het 
is goed dat is geluisterd en gehan-
deld’. Coalitiegenoot Beter de Bilt 
volgt het traject tijdelijke huisves-
ting kritisch en is verheugd dat ge-
luisterd is naar kritiek waardoor lo-
caties zijn afgevallen. Pim van den 
Veerdonk: ‘Wij vinden het positief, 
dat het College meer tijd neemt 
voor een besluit en hopen dat de al-
ternatieven worden beoordeeld op 

een wijze die recht doet aan de in-
spanningen van burgers’. Anne de 
Boer namens GroenLinks: ‘Goed 
dat het Bilts College zo snel de 
breed gedragen wens om tijdelijke 
sociale woningen te plaatsen heeft 
opgepakt en uitgewerkt. Spoed-
zoekers, statushouders en starters 
worden daarmee geholpen. Op- 
en aanmerkingen over de locaties 
zijn serieus genomen. Jammer dat 
er toch wat minder geplaatst kun-
nen worden. GroenLinks wil graag 
sneller structurele oplossingen.’ 
Het CDA vindt de uitkomst van 
de heroverweging goed. Ook het 
besluit om de gemeenteraad langer 
tijd te geven steunt het CDA. Frac-

tievoorzitter Werner de Groot: ‘Dit 
laat eens te meer de zorgvuldigheid 
zien in deze door de raad zelf aan 
het college opgelegde opdracht’. 

Voorhangprocedure
De VVD De Bilt keurt nog steeds 
de gevolgde ‘voorhangprocedure’ 
af. Kees Lelivelt (fractievoorzitter) 
verwoordt het aldus: ‘Of nu door het 
college wel voor draagvlak van 44 
tijdelijke woningen is gezorgd? Dit 
voornemen is in elk geval wederom 
nog niet met de raadsleden afge-
stemd. 10 jaar blijft lang’. De PvdA 
is warm voorstander van tijdelijke 
huisvesting (zo goed mogelijk ge-
spreid over de kernen). Krischan 
Hagedoorn: ‘De periode is echter 
veel te lang. Er zijn mogelijkheden 
om korter te plaatsen, bijvoorbeeld 
5 jaar. Daarnaast moet permanente 
bouw sterk versneld worden’. Ge-
meenteraadslid Peter Schlamilch 
verwoordt het standpunt van zijn 
beweging Forza De Bilt: ‘Goed dat 
er twee locaties zijn afgevallen, nu 
de rest nog. Voor woningzoekenden 
in onze gemeente moeten structu-
rele oplossingen komen, geen hap 
snap-beleid en paniekvoetbal. De 
groenstroken in onze wijken zijn 
geen bouwplaatsen, maar waarde-
volle speel- en recreatieplekken 
waar de gemeente af moet blijven’.

Vijf jaar
Menno Boer namens de SP: ‘Be-
zuinigen of luisteren? Het is wel 
heel toevallig dat de twee kleinste 
(en dus duurste!) locaties ineens 

chermen opgenomen die nodig 
zijn om aan de wettelijke eisen 
voor geluid te voldoen. Daarnaast 
heeft de minister 15 miljoen euro 
ter beschikking gesteld voor ex-
tra leefbaarheids- en inpassings-
maatregelen: de ‘bovenwettelijke’ 
maatregelen. De regio heeft de 
minister geadviseerd over de in-
vulling van dit pakket. Het betreft 
met name maatregelen om de ge-
luidbelasting terug te brengen en 
er wordt geld ter beschikking ge-
steld aan een nieuwe fietsverbin-
ding tussen Rijnsweerd en De Uit-
hof. De definitieve invulling van 
deze bovenwettelijke maatregelen 
is te vinden op www.provincie-
utrecht.nl/bwmringutrecht. Kijk 
voor meer informatie en een film 
over het project op www.rijkswa-
terstaat.nl/ringutrecht.

Bij het voormalig Biltsch Meertje wil het College 6 tijdelijke woningen 
plaatsen. De OLV-kerk en de Theresia-basisschool vormen een prachtige 
achtergrond.

Op dit terrein aan de Berlagelaan (Bilthoven) tegenover het 
Kromhoutkwartier naast de fietstunnel naar de Noorderkroon staan 12 
tijdelijke woningen gepland.

zijn afgevallen. Na jaren van niets 
doen aan woningbouw, kan het nu 
wel, maar halfhartig. Weer wordt 
er niet geluisterd, maar een slap 
excuus gegeven’. Voor de Chris-
tenUnie is tijdelijk maximaal vijf 
jaar. Nico Jansen: ‘Genoeg tijd om 
redelijk te bewonen huizen te bou-
wen. Woningen dicht op elkaar, nog 
kleiner dan een vakantiewoning, is 
geen basis om – jammer genoeg 
ook nog zonder werk - dag en nacht 
te vertoeven’. Ook de SGP is voor 
vijf jaar: ‘Ineens vallen er twee lo-
caties af, vanwege beperkte ruimte. 
Veel onrust was voorkomen, wan-

neer het College dat eerder had 
bedacht. Hoe geschikt zijn de hui-
dige voorgestelde locaties? De SGP 
ziet meer en betere mogelijkheden. 
Bouw de woningen voor maximaal 
5 jaar, ook op bouwlocaties’, aldus 
Johan Slootweg. Han IJssennagger 
namens Bilt Belang: ‘Wij vinden 
het jammer, dat het college we-
derom aan de oorzaak van het ge-
brek aan woningen voorbij gaat: er 
worden veel te weinig locaties ter 
beschikking gesteld om structureel 
het tekort aan woningen op te los-
sen. 80% van de gemeente is onbe-
bouwd: ruimte genoeg.’

Poep opruimen
Hondenoverlast dient beter te worden bestreden. Gemeenteraads-
lid Peter Schlamilch heeft een voorstel ingediend om hondenbezit-
ters te verplichten een deugdelijk opruimmiddel bij zich te dragen 
als zij de hond uitlaten.

‘Het bezit van een hond geeft veel inwoners dagelijks veel plezier, 
en daar is ook helemaal niets mis mee,’ zegt Schlamilch. ‘De meeste 
hondenbezitters gedragen zich voorbeeldig en ruimen de rommel van 
hun hond ook weer op, maar er zijn ook heel veel klachten, meestal 
i.v.m. uitwerpselen of loslopen.’ Honden in De Bilt mogen hun be-
hoefte niet doen in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom, 
met uitzondering van de losloopgebieden en de hondentoiletten en 
hondenbezitters zijn verplicht de uitwerpselen van hun hond in de 
openbare ruimte op te ruimen.

Ergernissen
‘Hondenpoep is één van de grootste ergernissen in de samenleving 
en veel gemeenten hebben goede ervaringen met de regel dat inwo-
ners die hun hond uitlaten een opruimmiddel bij zich moeten heb-
ben, omdat dat dit het daadwerkelijke opruimgedrag stimuleert en 
het vastgestelde beleid beter handhaafbaar maakt,’ zegt Schlamilch. 
‘Ongelukjes’ kunnen op deze manier direct worden opgeruimd door 
de eigenaar. Schlamilch verzoekt het college daarom de APV zoda-

nig aan te passen dat het straf-
baar wordt geen adequaat op-
ruimmiddel bij zich te hebben.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

4 KAISERBROODJES

€ 1,-

SKITAARTJE!

€ 11,95

met Zwitserse room,
kersen en meringue schuim

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

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 installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

Ruim twee 
centimeter te 

breed! Niet erg 
handig van je!

Wie 
meet het op?

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correct

inmeten en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Opmeten is lastiger
dan u denkt! 
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

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

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

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

AdCura Begrafenisverzorging
Dorpsweg 20 Maartensdijk 0346 210700 info@adcura.nl
Bij AdCura Uitvaartzorg staan úw wensen centraal.
Persoonlijke benadering, dat is wat wij belangrijk vinden. [lees meer]

Brasserie Vink
Biltsestraatweg 102 Utrecht 030-2760925 info@brasserie-vink.nl
In onze klassiek Frans georiënteerde keuken werken wij met verse
ingrediënten van het seizoen, die zoveel mogelijk uit de buurt komen en 
vaak biologisch zijn. [lees meer]

Fysio Fitness Visscher
Ruigenhoeksedijk 21 Groenekan 0346-212412 info@ffvisscher.nl
Bij Fysio Fitness Visscher kunt u onder begeleiding van gespecialiseerde
fysiotherapeuten en deskundige fitness-instructeurs verantwoord
bewegen [lees meer]

Bike Totaal
Nootweg 37 Loosdrecht 035-5827018 info@bikeshop-loosdrecht.nl
Bike Totaal komt naar u toe! Wij repareren aan huis én onderweg en zijn 
vaak al binnen 30 min. klaar. Ook in onze winkel in Loosdrecht profiteert 
u van maximale service. [lees meer]

Coach Company
Vuursche Dreef 184 Hollandsche Rading
035-5772911 info@coachcompany.nl
Executive coaching en lifecoaching voor (top)managers! [lees meer]

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

Hubo Bilthoven
Koperwieklaan 1 Bilthoven 030-6628480 info@hubobilthoven.nl
Nu de renovatie voltooid is, kunt u in de winkel van ruim 700 m² terecht
voor een gevarieerd en uitgebreid assortiment van materialen en
doe-hetzelf artikelen. [lees meer]

UITVAARTZORG
ADCURA

WWW. ADCURA.NL

biltsehelpdesk.nl

I Can Help

brasserie
ink
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Is De Bilt een verlengde oprit A27
door Walter Eijndhoven

Bewoners langs de route Dorpsstraat- Burgemeester De Withstraat- Blauwkapelseweg in De Bilt 
hebben dagelijks te maken met sluipverkeer dat de files op de A27/ A28 probeert te ontwijken. Het 
gevolg is een dagelijks verkeersinfarct, waar direct omwonenden zich in steeds ernstiger mate aan 

storen. De gemeente onderkent dit probleem, maar maatregelen bleven tot dusver uit.

‘Als bewoner van de Blauwka-
pelseweg zou ik graag de verkeer-
sproblemen opgelost zien door 
onze gemeente’. Aan het woord 
is Sander Thonissen uit De Bilt. 
Hij vervolgt: ‘Iedere avond is 
het weer raak, al die auto’s die de 
route Dorpsstraat-Burgemeester de 
Withstraat - Blauwkapelseweg rij-
den om de files op de A27/ A28 te 
vermijden. Niet alleen mijn gezin 
heeft er last van, maar nog 169 an-
dere huishoudens langs de route ba-
len ervan dat de gemeente gewoon 
niets aan dit probleem doet’. Echter, 
ook buiten de spits kiezen steeds 
meer automobilisten van/naar Zeist 
voor de route door De Bilt voor de 
aansluiting met de A27. De proble-

men worden steeds groter. Thonis-
sen: ‘Dat klopt, de problemen die 
deze verkeersdruk veroorzaakt zijn 
helder: verstopping van de wegen, 
waardoor bewoners, bussen en 
hulpdiensten vast komen te staan 
in het verkeer. Toenemende lucht-
verontreiniging, vooral het aandeel 
fijnstof wordt steeds groter langs 
de route. Daarnaast wordt het ook 
steeds gevaarlijker voor fietsers’. 

Sluiproute
De sluiproute bestaat uit drie stra-
ten, met ieder weer hun specifieke 
verkeersproblemen, zoals de geva-
ren voor fietsers in de Dorpsstraat 
en de overlast van asociaal gedrag 
in de verkeerssluis in de Blauw-

kapelseweg. Thonissen: ‘Die ver-
keerssluis bij mij voor de deur is 
een ramp. Jaren geleden werd die 
sluis aangelegd voor de toenmalige 
aantallen auto’s. Maar dat aantal is 
enorm toegenomen. In 2005/ 2006 
volgden ongeveer 5.000 auto’s deze 
route. Na een nieuwe telling in 2012 
was het aantal auto’s reeds toege-
nomen tot 12.000. Elke dag weer. 
Negen jaar geleden constateerden 
wij, door middel van kentekenre-
gistratie, dat 40% van de auto’s niet 
eens uit deze buurt kwam, maar 
van elders. Maar ja, dat is alweer 
negen jaar geleden. En automobi-
listen worden steeds agressiever in 
het verkeer. Zij proberen nog even 
snel door die verkeerssluis te glip-
pen, met vaak scheldpartijen als 
gevolg’. 

Verkeerscirculatieplan
De gemeente heeft met de invoe-
ring van het verkeerscirculatieplan 
een poging gedaan de verkeerssitu-
atie in De Bilt te analyseren. Tot nu 
toe zijn de plannen nog steeds niet 
uitgevoerd, ondanks dat de komen-
de jaren nog veel meer verkeer te 
verwachten valt. Minister Schultz 
van Hagen van Infrastructuur en 
Milieu verbreedt binnenkort de 
A27 en het Knooppunt Rijnsweerd 
wordt herontwikkeld. De werk-
zaamheden duren tot 2026, als er 
niets tussenkomt. De Uithof groeit 
de komende jaren sterk, tot een 
gebied waar ruim 100.000 mensen 
werken, wonen en studeren. Ook 
de Ringweg rond Utrecht-Noord 
wordt opgewaardeerd. Voor verkeer 
dat vanaf de A28 naar de A2 rijdt, is 
de Noord-ring aantrekkelijker dan 

Biltse Buddy
Asielzoekers in De Bilt krijgen een inwoner als ‘buddy’. Die moet 

de asielzoeker helpen zijn weg te vinden in de gemeente en kan 
statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, helpen 

met integreren. Er hebben zich al veel kandidaten gemeld.

‘Ik ben net gestopt met werken en wilde graag mensen helpen met 
hun ingang in de samenleving’, zegt Ad Jurriaanse. Jurriaanse be-
geleidt Jamal Alhannan, een vluchteling die oorspronkelijk uit Syrië 
afkomstig is. ‘De plaats waar ik woonde in de omgeving van Aleppo 
is helemaal kapotgeschoten’, zegt Jamal. ‘We weten niet hoe ons huis 
erbij staat en of het er nog is’. Hij kwam via Saoedi-Arabië in Neder-
land terecht en bracht zijn jarenlange ervaring als leidinggevende in 
een bouwbedrijf mee.

Ad praat regelmatig met hem. De gesprekken gaan niet alleen over 
de kansen op werk, maar ook over de schoolgaande kinderen. Jamal 
informeert wat de beste aanpak is om ervoor te zorgen dat zijn kinde-
ren op een goede opleiding terecht komen. ‘Ik vind het fijn om Jamal 
daarmee te kunnen helpen. Hij is zo enorm gemotiveerd. Ik merk ook 
dat bedrijven daarop aanhaken. Hij kan met zijn internationale erva-
ring veel bedrijven helpen, als ze zoeken naar opdrachtgevers over 
de grens’.

Vrijwilligers
Het buddyproject waar Ad en Jamal onderdeel van uitmaken heet ‘We 
Match’ en drijft op de inzet van vrijwilligers. ‘Langzaamaan begon 
het te lopen’, zegt coördinator Willeke Colenbrander. ‘In de eerste 
week van januari kwamen er ineens tientallen mensen die mee wilden 
doen als buddy’. De buddies en asielzoekers krijgen de komende tijd 
veel ondersteuning. Zo zijn er theaterworkshops voor de statushou-
ders en is er ruimte voor individuele coaching door een professional. 
Grote en kleine bedrijven in de regio willen meewerken aan het pro-
ject en staan open voor stages en sollicitaties. 

Repair Cafe bij WVT
Zaterdag 28 januari is er Repair Cafe bij de WVT in Bilthoven. Je kunt hier kapotte spullen 

komen repareren met hulp van lokale reparatiedeskundigen.

Zij helpen bij het repareren van 
kleding, elektrische apparaten, 
computers, fietsen, houtwerk en 
speelgoed. Ben je zelf kleding aan 
het maken of vermaken en kun je 
wel wat hulp of tips gebruiken? 
Ook daarvoor kun je er terecht. 

Voor de kinderen is er een knut-
seltafel waar zij sieraden e.a. kun-
nen maken van recyclemateriaal. 
De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage is welkom. 
Talinglaan 10 in Bilthoven, Tijd: 
11.00-15:00 Het Repair Café 

wordt georganiseerd door Transi-
tion Town samen met Wijkvereni-
ging WVT. 

Meer informatie op:
repaircafebilthoven.wordpress.
com/

Thonissen: ‘Automobilisten proberen nog even snel door die verkeerssluis 
te glippen, met vaak scheldpartijen als gevolg’.

Sander Thonissen is al het verkeer voor zijn deur zat.

Kapotte spullen krijgen een tweede leven in het Repair Cafe.

de Zuid-ring. Met als gevolg dat 
ook dit verkeer hun route rijdt door 
de Dorpsstraat, Burgemeester de 
Withstraat en de Blauwkapelseweg.

Spuugzat
Thonissen: ‘De omwonenden zijn 
het inmiddels spuugzat en willen 
graag met de gemeente om tafel 
over een versnelde aanpak van de 
verkeersproblematiek. Op dit mo-
ment is de gemeente voornemens 
om het kruispunt Soestdijkseweg-
Zuid/ Dorpsstraat aan te passen. 
Wat ons betreft een mooie kans 
om éénrichtingsverkeer in te stel-
len aan het begin van de Dorps-
straat, dit in combinatie met ande-
re maatregelen elders in de kern. 
Naast het éénrichtingsverkeer 

aan het begin van de Dorpsstraat, 
komt er ook éénrichtingsverkeer 
aan het begin van de Blauwka-
pelseweg, het dorp in. Volgens 
omwonenden is dit een effectieve 
manier om sluipverkeer te weren, 
zoals ook de gemeente wil’.
In 2014 kwam de gemeente eigen-
lijk al met de oplossing op de prop-
pen, namelijk om de Dr. Asserweg 
door te trekken en zo te verbinden 
met de Biltse Rading. Thonissen: 
‘Helaas heeft de gemeente nog 
niets gedaan en zitten wij al jaren 
met een groot verkeersprobleem. 
Wij hopen dat de gemeente het 
kruispunt Soestdijkseweg-Zuid/ 
Dorpsstraat aangrijpt om ook gelijk 
andere verkeersbeperkende maatre-
regelen door te voeren.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl

advertentie
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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.

300

350

299

2e
 halve

prijs

Chocomel

3 pakken
1 liter

Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 januari 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Hand- of
Pers-
sinaasappels
net 3 kilo

Gehakt
Cordon bleu
pak 4 stuks 

Gehaktballen
pak 6 stuks

Hamburgers
pak 7 stuks

Boerenkool
of Andijvie
Bijv. Boerenkool
nu 2 zakken
a 300 gram

€ 1,75
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Gezellig bowlen
Op 7 oktober van het jaar 1987 heeft een gezelschap van omstreeks 
25 personen een bowlingclub opgericht en zij noemden het ‘Senio-
renBowlingSociëteit’. Het bowlingcentrum was gelegen in het win-
kelcentrum ‘De Kwinkelier’ te Bilthoven. Nadien werd onderdak 
gevonden in de kelder van het voormalige zwembad De Geyser in 
Zeist. 

Uiteindelijk werd een nieuw onderkomen gevonden bij de Mitbanen 
van Hotel Mitland inUtrecht. Elke donderdagochtend van 10.00 tot 
12.30 uur is alles voor SeBoSo gereserveerd: gratis parkeren, deu-
ren geopend, koffie, thee of fris gereed en van 10.30 tot 12.30 uur 
bowlen. Ga gerust eens een keer kennismaken. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Voor meer informatie: secretaris J. van den Berg, tel. 
030 6955206. of 06 19808007.

SeBoSo bowlt iedere donderdag aan de rand van De Bilt.

Leren omgaan met digitale overheid
door Guus Geebel

Vanaf 2018 willen de overheid en daaraan gelieerde organisaties dat burgers steeds meer 
digitaal gaan doen. De openbare bibliotheken hebben subsidie gekregen om daarvoor gratis 

cursussen aan te bieden. De Idea bibliotheek in Bilthoven is inmiddels aan een pilot begonnen.

Lout Bracke vertelt dat het voor-
nemen om de blauwe envelop af 
te schaffen vorig jaar voor veel 
tumult heeft gezorgd. ‘De over-
heid wil vanaf 2018 alle diensten 
digitaal aanbieden en wil daarom 
zoveel mogelijk mensen aan de Di-
giD hebben. ‘Dat is je digitale pas-
poort.’ Lout Bracke is docent van 
de pilot die op dit moment loopt. 
Het programma is ontwikkeld door 
Digisterker. Lout geeft de lessen sa-
men met docent in opleiding Jenny. 
De doelstelling is meer bekendheid 
geven aan digitale overheidsin-
formatie en -dienstverlening, met 
aandacht voor die mensen die nog 
minder digivaardig zijn. De cursus 
is gratis, het lesboek moet betaald 
worden. 

Motivatie
Tijdens de les vertellen enkele deel-
nemers aan de pilot wat hun moti-
vatie is om de cursus te volgen. Zij 
volgen de cursus ‘Omgaan met de 
digitale overheid’, die bestemd is 
voor mensen die al wat compute-
rervaring hebben. Riekie zegt een 
haat-liefdeverhouding met com-
puters te hebben. ‘Ik ben via mijn 
werk wel altijd gedwongen om met 
computers te werken. Ik doe mee 
om die haat wat te laten verminde-
ren en de liefde te laten toenemen.’ 
Dorine noemt de cursusboeken van 
Seniorweb altijd heel duidelijk. Zij 
volgt de cursus om haar weerzin 
tegen de digitale overheid te over-
winnen. Zij noemt de verplichting 
die wordt opgelegd verschrikkelijk 

en heeft moeite om volledige stuk-
ken tekst vanaf de computer te le-
zen.

DigiD
Mediacoach Carla Heerschop van 
Idea: ‘Bibliotheken geven aan ie-
dereen de mogelijkheid om gratis 
op een veilige manier gebruik te 
maken van een computer voor Di-
giD- toepassingen. Wij bieden twee 
verschillende cursussen aan. Voor 
de mensen met enige digitale vaar-
digheid hebben we de cursus ‘Om-
gaan met de digitale overheid’, dat 
is een cursus van vier wekelijkse 
dagdelen van twee uur, die we sa-
men doen met Digisterker. Mensen 
die echt nog niet digivaardig zijn 
bieden we de cursus Klik & Tik 
aan. Die cursus wordt gegeven in 
tien wekelijkse dagdelen van twee 
uur. 

Cursussen
De volgende cursus ‘Omgaan met 
de digitale overheid’ begint 7 fe-
bruari en wordt daarna het hele jaar 
door gratis aangeboden. Afhanke-
lijk van het aantal aanmeldingen 
starten we telkens weer een cursus 
met maximaal zes mensen. Belang-
stellenden kunnen zich daarvoor 
het hele jaar door inschrijven. Aan-
melden via: www.ideacultuur.nl/
digisterker. De Klik & Tik cursus 
begint donderdag 2 februari ook 
voor maximaal zes deelnemers. 
‘We doen de cursussen met docen-
ten van Seniorweb in Het Lichtruim 
en bij voldoende belangstelling ook 
in Maartensdijk. De cursussen zijn 
gratis, de lesboeken moeten wel 
betaald worden. De docenten zijn 
allemaal vrijwilligers. Telefonische 
informatie: 030 2299003.Carla Heerschop is mediacoach bij RegioCultuurCentrum Idea.

Met de bus naar 
Tivoli

Concertzaal TivoliVredenburg Utrecht breidt dit voorjaar haar 
service naar senioren die minder mobiel zijn uit. Zij kunnen 

met een speciale bus naar de mooiste klassieke concerten. 

‘Wij krijgen steeds vaker te horen dat oudere mensen graag naar 
onze concerten komen, maar opzien tegen de reis. Het rijden in het 
donker en in de drukke binnenstad is voor steeds meer senioren een 
probleem’, aldus Marianne Koenders van TivoliVredenburg. ‘Voor 
dit vervoersprobleem hebben we een oplossing bedacht: Uit & Thuis. 
Wij combineren de mooiste concerten met het gemak van vervoer.’

Extra Opstapplekken
Uit & Thuis is bedoeld voor klassieke-muziekliefhebbers die niet 
meer zo makkelijk zelfstandig een concert bezoeken. Zij kunnen op 
de bus stappen in verschillende plaatsen, en worden zo voor de deur 
van de concertzaal afgezet. Na afloop brengt de bus de bezoekers 
weer naar de opstapplaats in hun woonplaats. Deze service wordt 
binnenkort uitgebreid met extra opstapplekken in Hilversum, Loos-
drecht, Maartensdijk, Groenekan en Breukelen. 

Het eerstvolgende concert met deze extra service is op zondag 5 
februari om 15.00 uur. Het Orchestre des Champs-Elysées o.l.v. Phi-
lippe Herreweghe speelt dan de Achtste en Negende Symfonie van 
Beethoven. Voor meer informatie: www.uwuitenthuis.nl 

Tivoli maakt een uitje nog toegankelijker met de speciale Uit & 
Thuis bus voor senioren. 

Van Ewijckdagen
door Henk van de Bunt

Deze week is bestuurslid Rienk Miedema van het Van Ewijck van De Bilt Fonds samen met 
Ignace de Jong, die de muzikale omlijsting verzorgt, weer op pad geweest om in totaal zo’n 

kleine duizend attenties rond te brengen. Maandagmiddag viel de eer te beurt aan De Biltse Hof. 

Toen de laatste ambachtsheer van 
Oostbroek en De Bilt, Sippo Johan 
van Ewijck, in 1979 overleed, bleek 
hij testamentair een aantal wensen 
te hebben vastgelegd. Eén van die 
wensen was, dat er elk jaar op zijn 
geboortedag, 26 november, een at-
tentie moest worden uitgereikt aan 
bewoners van verzorgingshuizen in 
De Bilt. Aan deze wens wordt sinds 
1980 gehoor gegeven en hiertoe 
werd de Stichting Van Ewijck van 
de Bilt Fonds in het leven geroepen. 
Vanwege organisatorische omstan-
digheden wordt deze gedenkdag 
ook wel eens over de jaarwisseling 
heen getild. 

Allemaal
Aanvankelijk ontvingen alleen 
de bewoners van verzorgingshuis 
Weltevreden in De Bilt een atten-
tie, maar inmiddels worden alle 
verzorgings- en verpleeghuizen in 
de gemeente De Bilt bezocht. Het 
is hartverwarmend om te zien hoe 
betrokken Ignace en Rienk met hun 

liedjes de senioren een gezellige 
ochtend of middag bezorgen. De 
koffie en heerlijke gebakjes maken 
het tot een goede ontspanning; on-
getwijfeld zoals de naamgevers het 
voor ogen moeten hebben gehad. 

De presentatoren reizen al heel lang 
langs verzorging- en bejaardenhui-
zen en promoten de Stichting door 
middel van muziek. Zij speelden op 
de synthesizer en zingen samen met 
de bewoners. 

Ignace en Rienk bezorgen senioren in De Biltse Hof een gezellige middag.
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Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

26 - 29 januari Jumping Amsterdam

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

Geen uitverkoop?
Dan 10% korting

op de wintercollectie
van 2016.

BETERLOPENWINKEL
Laan van Wateringseveld 738,7

*Aanbieding loopt van 3 januari t/m 15 januari 2017. Actie geldt voor uitverkoopparen.
*U betaalt het duurste paar, het tweede paar ontvangt u voor 1 euro.

Koopt u één paar ontvangt u 30% korting. *Alle acties niet in combinatie met andere acties.
Andere merken in de uitverkoop; MBT, Solidus,  Hartjes, Footnotes, Hassia, Schneider, Manz, Rockport en Van Lier.

De beuk in de prijzen
Ieder tweede paar 1 euro!*

Herenschoenen: 
Maat 39- 50 

Wijdte D t/m M.

Damesschoenen: 
Maat 35-44 Wijdte D t/m M.

Geen uitverkoop?
Dan 10% korting

op de wintercollectie
van 2016.

Damesschoenen:
Maat 35-44

Herenschoenen:
Maat 39- 50

De beuk in de prijzen
Ieder tweede paar 1 euro!*

op de wintercollectie
van 2016.

Damesschoenen:
Maat 35-44

Wijdte D t/m M.

Herenschoenen:
Maat 39- 50

Wijdte D t/m M.

BETERLOPENWINKEL
Laan van Wateringseveld 73
2548 BK  Den Haag
070 - 309 9058
www.denhaag-beterlopenwinkel.nl

8,7
360 recensies

Gratis voetencheck op 3D scan!

*Aanbieding loopt van 3 januari t/m 15 januari 2017. Actie geldt voor uitverkoopparen.
*U betaalt het duurste paar, het tweede paar ontvangt u voor 1 euro.

Koopt u één paar ontvangt u 30% korting. *Alle acties niet in combinatie met andere acties.
Andere merken in de uitverkoop; MBT, Solidus,  Hartjes, Footnotes, Hassia, Schneider, Manz, Rockport en Van Lier.

*Aanbieding loopt tot 5 februari 2017  
Actie geldt voor uitverkoopparen. 

*U betaalt het duurste paar, het tweede paar 
ontvangt u voor 1 euro. Koopt u één paar 

ontvangt u 30% korting. 
 

*Alle acties niet in combinatie met andere 
acties. Andere merken in de uitverkoop; 

MBT, Solidus, Hartjes, Footnotes, Hassia, 
Schneider, Manz, Rockport en Van Lier.

op de wintercollectie
van 2016.

Damesschoenen:
Maat 35-44

Wijdte D t/m M.

Herenschoenen:
Maat 39- 50

Wijdte D t/m M.

BETERLOPENWINKEL
Splinterlaan 158
2352 SM  Leiderdorp
071 - 542 27 65
www.beterlopenwinkel.nl

8,6
655 recensies

Gratis voetencheck op 3D scan!

*Aanbieding loopt van 23 januari t/m 28 januari 2017. Actie geldt voor uitverkoopparen.
*U betaalt het duurste paar, het tweede paar ontvangt u voor 1 euro.

Koopt u één paar ontvangt u 30% korting. *Alle acties niet in combinatie met andere acties.
Andere merken in de uitverkoop; MBT, Solidus,  Hartjes, Footnotes, Hassia, Schneider, Manz, Rockport en Van Lier.

VAN FINNAMIC

Wilt u dit ook ervaren?
Bezoek dan de gezellige

FINNCOMFORT DAG

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel8,9
440 recensies

Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

Al vijf jaar op 
rij de beste

De Finnamic schoen is de
“persoonlijke trainer”

Hij is goed voor uw enkels,
knieën en ruggewervel.

Stap voor stap bouwt u
conditie en kracht op,

doordat de bol gevormde
zool u steeds stimuleert.

Maandag 13 juni
van 10.00-16.30

Winnaar leukste winkel verkiezing AD 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

MINI ÉÉN-PERSOONS-KIPROLLADE

Lekkere kleine gekruide rollades van ca. 150 gram per 

stuk; braadtijd ca. 10 tot 12 min.
100 gram 1,00

LAMS RIBKOTELETJES

Iets doorregen en gemarineerd met een 

kruidenboterolie melange; ca. 4 tot 6 min.
100 gram 2,25

THAISE KIPWOKBLOKJES

Met o.a. malse gemarineerde kipfilet, stukjes paprika & 

courgette; lekker met rijst, pasta
500 gram 6,75

VARKENS PROCUREURLAPJES

Van Duroc d'olives; kort te bakken of lang sudderen, 

ook heerlijk voor saté of pulled porc!!
100 gram 0,99

CHORIZO VERSE WORST

Naar Spaans recept; heerlijk pittig gekruid, ook lekker 

door pasta heen te gebruiken!!
100 gram 0,98

VARKENSFILET CHUMICHURRI

Malse magere varkensfilet met kruiden, kort rosé te 

bakken, kan ook aan reepjes op een broodje
100 gram 1,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 23 januari t/m zaterdag 28 januari. Zetfouten voorbehouden.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Emmalaan 39
3581 HP Utrecht
030 256 88 11
lageweg@molenbeek.nl
www.molenbeek.nl

TE HUUR - MAERTENSPLEIN 98
 TE MAARTENSDIJK

Ca. 55 m² bedrijfsruimte
(+ dakterras ca. 44 m²) 
Huurprijs € 650,- p.m.
(vrij van BTW) in zorg-
en dienstencentrum
Dijckstate.

Geschikt voor
activiteiten gericht op:
sociale, maatschappelijke
educatieve en medische 
dienstverlening.
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Locoburgemeester opent 
uitvaartwinkel

door Guus Geebel

Locoburgemeester Hans Mieras onthulde woensdag 18 januari samen met PCB-directeur 
David van de Waal en gastvrouw Wildine Oosterom het touchscreen op het raam van de PCB 

Uitvaartwinkel. Daarmee werd de winkel aan het Uilenpad in Bilthoven officieel geopend.

De onthulling was onderdeel van 
een receptie voor genodigden in de 
nieuwe winkel. In haar openings-
woord benadrukt bestuursvoorzit-
ter Trudie Oosterheert dat PCB 
een coöperatie zonder winstoog-
merk is. ‘We zijn geen grote speler 
in het spel, maar voor ons is heel 
erg belangrijk dat we de lokale be-
trokkenheid hebben.’ David van 
de Waal: ’Uit onderzoek blijkt dat 
als mensen goede keuzes maken 
de rouw veel beter op gang komt. 
Door midden in de samenleving 
aanwezig te zijn kunnen mensen 
ook na een overlijden nog eens 

langs komen. Dat werkt mee aan 
het verwerken van een verlies.’

Hospice Demeter
PCB wil iets teruggeven aan de sa-
menleving en koos ervoor dat als 
mensen iets ter gelegenheid van 
de opening willen geven dit ten 
goede komt aan Academisch Hos-
pice Demeter in De Bilt. Mariëlle 
Pickkers, coördinator vrijwilligers 
van Demeter, vertelt dat het hos-
pice deze zomer tien jaar bestaat. 
Demeter biedt plaats aan zeven pa-
tiënten waar 125 vrijwilligers op 
werken. Daarnaast 30 verpleeg- en 

zorgkundigen. Een klein team be-
taalde krachten voert het manage-
ment. ‘Samen proberen we het 
voor de patiënten zo aangenaam 
mogelijk te maken.’ Het hospice 
heeft contact met alle uitvaarton-
dernemingen in de regio waaron-
der PCB. Mariëlle Pickkers is erg 
blij met de donaties voor Demeter.

Slimme plek
Wethouder Hans Mieras heet PCB 
welkom in het centrum van Bilt-
hoven. ‘Wij zijn daar erg blij mee 
en wat mij betreft zitten daar twee 
kanten aan. Een persoonlijke in-

Locoburgemeester Hans Mieras met David van de Waal en Wildine Oosterom bij het touchscreen. 

Viltwerk in Ruimte voor Kunst
In de kleine, maar o zo charmante expositieruimte Ruimte voor Kunst (Dorpsstraat 42 De Bilt) 
opende de Hilversumse kunstenares Elsie Le Coq haar expositie van kleurrijke viltontwerpen.

Het is toegepaste kunst: een prach-
tige, romantische kledingcollectie, 
geïnspireerd op de jaren twintig, 
met hoedjes, kragen en (trouw)
jurken, ragfijn gevilt op zijde. Spre-
kende, volle en warme kleuren van 
een materiaal dat niet alleen exclu-
sief is, maar tegelijkertijd heerlijk 
natuurlijk aanvoelt. 

‘Het spelen met kleur, het combine-

ren met zijde, vlas of kant maakt dat 
ieder stuk uniek is in zijn eenvoud, 
wacht op de juiste man of vrouw 
om de persoonlijkheid te benadruk-
ken, om iemand iets eigens te ge-
ven,’ aldus de kunstenares. Ruimte 
voor Kunst wil juist die kunst pre-
senteren die een toegepaste functie 
heeft: sinds 2013 organiseert de ga-
lerie elk jaar 10 verkoopexposities 
van toegepaste kunst, waarmee ze 

zich wil onderscheiden van andere 
galeries. Naast de exposities zijn 
er ook huiskamerconcerten te be-
luisteren en kan er een kopje koffie 
of thee gedronken worden met wat 
lekkers. Zaterdagmiddag 28 januari 
is er een workshop vilten in Ruimte 
voor Kunst: info elsievilt@gmail.
com.                  (Peter Schlamilch)

Elsie en haar veelzijdige viltkunst.

Eten met korting
bij Amis

“Amis” is Frans voor vrienden.  En dat wil Amis graag met je 
worden en met je zijn. Gezellig onder het genot van een drankje 

en een lekker hapje met elkaar eten. 

Een borrel met garnituur. Een wijntje met kleine gerechtjes. En als je 
meer trek hebt, serveren ze meer gerechtjes. Niets is onmogelijk, alles 
kan.  Bij Amis stap je in een warme en stijlvolle huiskamersfeer en 
geniet je van een heerlijke lunch of diner. Of kies je voor de heerlijke 
specialiteiten om samen te delen met je Amis onder het genot van een 
glas wijn of Utrechts bier. De medewerkers van Amis halen alles uit de 
kast om je comfortabel te laten genieten van culinaire gerechten. Buiten 
de kaart om serveren zij altijd wisselende seizoensgerechten. Amis is 
één van de deelnemers aan het kortingsbonnenboekje dat de bezorgers 
als eindejaarsgroet huis-aan-huis verspreid hebben en tegen inlevering 
van de bon ontvang je maar liefst € 10,- korting op de rekening (vanaf € 
50,- en geldig t/m 1 maart). U vindt restaurant Amis op de Dorpsstraat 
81-83 in De Bilt.

Bij Amis weten ze je op culinair gebied altijd te verrassen.

valshoek, waarom ik de een mooi 
initiatief vind, en een professio-
nele. Mijn persoonlijke gedachte-
gang op weg hiernaartoe was dat 
we de gewoonte hebben om onge-
makkelijke dingen weg te stoppen. 
Tot voor kort was het niet vanzelf-
sprekend dat je in een winkelcen-
trum met thema’s als afscheid en 
dood geconfronteerd werd.’ Mier-
as noemt de formule die PCB heeft 
gekozen een verrijking van het 
leefklimaat. ‘We zijn blij met zo’n 

prachtige winkel op deze plek. 
Dit is de slimste plek die je kunt 
kiezen. De Julianalaan is af en 
al vol. Maar het is echt waar, De 
Kwinkelier gaat nu echt helemaal 
opgeknapt worden. In het uiterste 
hoekje van de parkeergarage zijn 
al werkzaamheden begonnen. We 
willen De Kwinkelier beter ver-
binden met de Julianalaan, waar-
door het Uilenpad een cruciale 
doorgang wordt. Dus je zit hier 
perfect.’

Fractiespreekuur CDA
Met ingang van 2017 is de CDA-Gemeenteraadsfractie De Bilt-
Maartensdijk met een fractiespreekuur gestart. Het fractiespreek-
uur wordt elke tweede dinsdag van de maand tussen 20.00 en 21.00 
uur gehouden in café Joos, Hessenweg 1 in De Bilt. 

Raadslid Martijn Koren: ‘In 2014 heeft het CDA in de coalitiebespre-
kingen met succes gepleit voor een wethouderspreekuur. Het wethou-
derspreekuur is een groot succes en geeft inwoners van deze gemeente 
een mooie kans om direct in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. 
Het is voor de CDA-gemeenteraadsfractie De Bilt-Maartensdijk dan 
ook een logische stap om te starten met een fractiespreekuur’. 

Laagdrempelig
Koren vervolgt: ‘Wij willen inwoners de gelegenheid geven om met 
het CDA in gesprek te gaan over zaken die hen  bezighouden. De frac-
tie wil op deze manier een laagdrempelige manier creëren om zaken 
bespreekbaar te maken. Alle onderwerpen kunnen  opgevoerd worden; 
dit hoeft zich niet te beperken tot actuele zaken. Om het simpel en toe-
gankelijk te maken hebben wij er voor gekozen om het fractiespreekuur 
op een vast moment en een vaste plek te houden’. 
Het eerstkomende fractiespreekuur is op dinsdag 14 februari; aanmel-
den is niet nodig. 
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Mededeling Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 8 december 2016 het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vastgesteld.  
In dit tracébesluit zijn diverse optimalisaties doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Het tracébesluit ligt van 19 januari 
tot en met 2 maart 2017 ter inzage. Het tracébesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant van 19 januari 2017. 

Achtergrondinformatie
De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk en belangrijk  
voor de bereikbaarheid van de regio. Tegelijk is de Ring een belasting voor de mensen die  
in de omgeving van de weg wonen, werken en recreëren. Op de Ring komt veel doorgaand 
en regionaal verkeer samen, wat dagelijks leidt tot files, geluidoverlast, luchtverontreiniging 
en sluipverkeer. Zonder maatregelen zullen de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit  
van de leefbaarheid van de omgeving in de toekomst afnemen. 

Dubbele doelstelling
De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en  
de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren, en de kwaliteit van de leefomgeving  
gelijkwaardig houden en, waar mogelijk, verbeteren.

Het tracébesluit 
In het tracébesluit staan de wijzigingen aan de A27 en de A12 en het eerste deel van de A28  
bij Utrecht in detail beschreven en wordt aangegeven welke maatregelen worden getroffen.  
De capaciteit van de A27 en de A12 wordt vergroot door het toevoegen van extra rijstroken 
om ervoor te zorgen dat het verkeer vlot en veilig kan doorstromen. Daarnaast is het ontweven  
van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd een belang
rijk onderdeel van het project. 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit
Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 heeft het Ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht  
ter inzage gelegen. Eenieder kon daarop een zienswijze indienen. Bij de vaststelling van  
het tracébesluit is een aantal optimalisaties uitgevoerd. Zo zijn diverse watercompensatie
maat regelen in het peilgebied van de Kromme Rijn verplaatst naar een nieuw te realiseren 
nevengeul en naar enkele percelen met natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Rijn.  
Ook worden de veiligheidsschermen bij Amelisweerd en de Oostbroekselaan met akoestische 
werking uitgevoerd en is er een extra geluidsscherm toegevoegd ter hoogte van het Zwarte 
Woud in Lunetten. Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht in het aantal en de omvang van  
de benodigde werkterreinen. 

In de Nota van Wijziging bij het tracébesluit zijn alle doorgevoerde wijzigingen opgenomen.

De procedure
Voor de verbreding van een rijksweg moet op basis van de Tracéwet en de Algemene wet
bestuursrecht een wettelijke procedure worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure
is dat u van 10 mei tot met 20 juni 2016 uw zienswijze (reactie) hebt kunnen indienen  
op het ontwerptracébesluit. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op  
het ontwerptracébesluit kunnen tegen het nu vastgestelde tracébesluit beroep instellen.  

Op dit tracébesluit is de Crisis en herstelwet van toepassing. Deze wet beoogt besluitvormings
procedures van infrastructurele projecten en bouwprojecten te versnellen en te vereenvoudigen. 

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend,  
kunnen van 20 januari tot en met 2 maart 2017 beroep instellen tegen het tracébesluit door 
het indienen van een beroepschrift. Ditzelfde geldt ook voor belanghebbenden aan wie  
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerptracébesluit 
naar voren hebben gebracht. Een beroepschrift kan ingediend worden bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Op het tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis en herstelwet van toepassing. 
Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen  
het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt nietontvankelijk verklaard indien  
de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop 
van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. In het beroep
schrift moet u vermelden dat de Crisis en herstelwet van toepassing is en dat het beroep
schrift gericht is tegen: ‘Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht’. Informatie over de precieze eisen 
waaraan een beroepschrift moet voldoen, vindt u op www.raadvanstate.nl.

Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuurs
rechtspraak via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Waar kunt u het tracébesluit inzien?
U kunt het tracébesluit, inclusief bijlagen van 19 januari tot en met 2 maart 2017 tijdens reguliere  
openingstijden inzien op de volgende locaties:

 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 16 in Den Haag;
 het provinciehuis van de Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht;
 het kantoor van Rijkswaterstaat MiddenNederland, Griffioenlaan 2 in Utrecht;
 het Stadskantoor van de gemeente Utrecht, Stadsplateau 1 in Utrecht;
 het gemeentehuis van Bunnik, Singelpark 1 in Odijk;
 het gemeentehuis van Houten, Onderdoor 25 in Houten;
 het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten;
 het gemeentehuis van Zeist, Het Rond 1 in Zeist;
 het gemeentehuis van Nieuwegein, Stadsplein 1 in Nieuwegein;
 het gemeentehuis van De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

De stukken zijn ook digitaal te vinden op: www.platformparticipatie.nl/ringutrecht.

Bovenwettelijk maatregelenpakket
In het tracébesluit zijn geluidsschermen opgenomen die nodig zijn om aan de wettelijke  
eisen voor geluid te voldoen. Om de impact op de leefbaarheid in de omgeving zoveel  
mogelijk te beperken, heeft de minister daarnaast 15 miljoen euro ter beschikking gesteld 
voor extra leefbaarheidsmaatregelen: de ‘bovenwettelijke’ maatregelen. 
Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 zijn omwonenden hierover geconsulteerd. Provincie Utrecht 
en de betrokken gemeenten hebben de minister vervolgens geadviseerd over de invulling 
van het bovenwettelijk maatregelenpakket. De minister heeft met dit advies ingestemd.  
Op www.provincieutrecht.nl/bwmringutrecht is meer informatie te vinden over het boven
wettelijk maatregelenpakket en wordt toegelicht wat er met de reacties op de consultatie  
is gedaan. 

De bovenwettelijke maatregelen maken geen deel uit van het tracébesluit. 

Meer informatie
Op www.platformparticipatie.nl/ringutrecht staan alle actuele informatie en documentatie 
over het project. Ook op www.ikgaverder.nl/documenten vindt u alle relevante documentatie. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de informatielijn 
van Rijkswaterstaat 0800 8002 (gratis) of mailen naar: ring.utrecht@rws.nl.
Met vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie van het ministerie  
van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 89 99 of via www.platformparticipatie.nl/ 
ringutrecht. 

Rijksoverheid
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Heroverweging bij tijdelijke
sociale huurwoningen 

door Henk van de Bunt

Het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt heeft op 17 januari 2017 opnieuw 
gesproken over het plaatsen van tijdelijke woningen. Het nieuwe voornemen is dat er

44 tijdelijke woningen op 5 verschillende locaties in de gemeente komen en
maximaal 10 jaar blijven staan.

De beoogde locaties aan de 
Charles Weddepohllaan in Hol-
landsche Rading (2 woningen) en 
aan de Sint Laurensweg in De Bilt 
(4 woningen) zijn niet meer opge-
nomen. Op 1 december 2016 nam 
het college een voorgenomen be-
sluit tot het aanwijzen van 7 loca-

ties voor 50 tijdelijke woningen. 
Hierop zijn bijna 200 reacties bin-
nengekomen en daarnaast hebben 
omwonenden en belangenorgani-
saties gereageerd.

Impact
De gemeente is zich ervan bewust, 

dat een wijziging in de directe 
woonomgeving impact heeft op 
inwoners en nabij gelegen organi-
saties. Dat inwoners en belangen-
organisaties bezorgd of afwijzend 
hebben gereageerd op het voorne-
men van het realiseren van tijde-
lijke woningen in hun omgeving, 

is begrijpelijk en invoelbaar. De 
gemeente is blij met de grote in-
breng van ideeën en alternatieven 
en de respectvolle wijze waarop 
met elkaar in gesprek is gegaan. 

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft tijdens 
haar vergadering van 22 decem-
ber wensen en bedenkingen kun-
nen uiten op het voornemen van 
het College. Het college heeft 
het nieuwe voorgenomen besluit 
genomen mede op basis van de 
ontvangen reacties van omwonen-
den, belangenorganisaties en van 
de gemeenteraad. Ook wordt op 
grond van deze reacties de defi-
nitieve besluitvorming uitgesteld 
tot na de raadsvergadering van 23 
februari 2017.

Locaties
Het college heeft in haar her-
overweging de locaties Charles 
Weddepohllaan in Hollandsche 
Rading (2 woningen) en de Sint 
Laurensweg in De Bilt (4 wo-
ningen) laten afvallen, vanwege 
knelpunten door de beperkte 

ruimte. Er zijn door omwonen-
den en belangenorganisaties veel 
alternatieve locaties voorgesteld. 
Na onderzoek door de gemeente 
is hier geen nieuwe locatie uitge-
komen. De 44 woningen komen 
op de volgende 5 voorgenomen 
locaties: Voormalige bibliotheek 
aan de Alfred Nobellaan, De Bilt 
(12), Berlagelaan, Bilthoven (12), 
Biltsche Meertje, Bilthoven (6), 
Burgemeester Fabiuspark, Biltho-
ven (6) en Zonneplein, Bilthoven 
(8 woningen) 

Bestuurlijke besluitvorming
Op dinsdag 24 januari stond een 
extra vergadering van de raads-
commissie gepland over dit on-
derwerp. De definitieve besluit-
vorming van het college vindt 
niet eerder plaats dan na de raads-
vergadering van 23 februari 2017. 
De gemeenteraad heeft tot dan de 
gelegenheid om haar wensen en 
bedenkingen te uiten op het resul-
taat van de heroverweging van het 
college. De agenda’s en bijbeho-
rende stukken zijn te vinden op
www.raadsinformatie.debilt.nl. 

De gemeente organiseerde samen met SSW in december inloopavonden waarop omwonenden van de locaties 
toelichting op de plannen kregen en vragen konden stellen. In januari worden werksessies georganiseerd met 
omwonenden over de invulling van de locaties. De woningen worden naar verwachting halverwege 2017 
opgeleverd.

Op deze speelplaats aan het Zonneplein in Bilthoven, achter het 
Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente (Planetenbaan 635) zullen 
8 tijdelijke woningen verrijzen.

Burgemeester bezoekt 
Stal van Brenk

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 8 oktober vorig jaar organiseerde MENS De Bilt de Vrijwilligersbanenmarkt. Ruim 
dertig organisaties meldden zich. Ieder jaar zijn burgemeester en wethouders weer van de 

partij op deze happening en wordt geloot wie waar heengaat. Burgemeester Verkerk werd dat 
vrijwilligerswerk voor Stichting Ariane de Ranitz. 

Verkerk vindt het werk van Stich-
ting Ariane de Ranitz zo belang-
rijk dat hij graag een dagdeel wil 
besteden om vrijwilligerswerk bij 

de Stichting onder de aandacht te 
brengen. Ben Prins, bestuurslid van 
de Stichting: ‘Deze beelden bij Stal 
van Brenk worden dan weer ingezet 

voor de werving van nieuwe vrij-
willigers bij Ariane de Ranitz. De 
Stichting biedt paardrijlessen aan 
voor mensen met een beperking: 

Bewoners van woonwijk De Leijen
zullen wat langer om moeten rijen
de tunnelopening liep eerst flink uit
gelukkig klinkt nu een ander geluid
zo gaat dat soms bij grote karweien

Guus Geebel Limerick

op een plezierige, verantwoorde en 
veilige wijze. Iedereen is welkom, 
van jong tot oud en de beperking 
kan variëren van moeite met bewe-
gen tot problemen met begrijpen, 
gedrag of combinaties hiervan. De 
lesgroepen zijn klein, er is een op-
stapperron aanwezig, zodat je mak-
kelijker op het paard kunt stappen 
en er zijn aangepaste materialen’. 
Een grote groep vrijwilligers onder-
steunt de ruiters, daar waar nodig. 

Hulp nodig
Op maandag, dinsdag en woensdag 
worden de lessen gegeven op Ma-
nege Stal van Brenk in Groenekan. 
Vrijwilligers zijn dan hard nodig, 
zodat iedere ruiter kan genieten van 
een rit op een paard. Vrijwilligers 

hoeven niet alleen mee te lopen, 
naast het paard en de ruiter, maar 
helpen ook bij het op- en afzadelen 
en het poetsen van de paarden. Het 
is handig als je ervaring hebt met 
paarden, maar niet strict noodzake-
lijk. Prins: ‘De meeste vrijwilligers 
lopen één of twee lesuren (van 45 
minuten) mee. Meestal krijgt een 
vrijwilliger een vaste ruiter toege-
wezen. Het is namelijk belangrijk 
om samen een vertrouwensband op 
te bouwen, zodat je elkaar uiteinde-
lijk door en door kent. Natuurlijk 
kun je altijd van ruiter veranderen 
als het niet klikt tussen vrijwilliger 
en ruiter’. Burgemeester Verkerk 
hoopt dan ook dat velen zich als 
vrijwilliger zullen opgeven bij de 
Stichting. Voor vragen of opmer-
kingen kunt u altijd contact opne-
men met de voorzitter Ineke van 
Weele (06 41399273) of per e-mail: 
info@arianederanitz.nl.

Burgemeester verkerk naast de 
tillift bij stal van Brenk.
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Spaar
keuken

hulpjes!

voorSpaar
hulpjes!GRATIS

 Exclusief bij Hoogvliet
Van 25 januari tot en met 21 maart 2017 spaart u exclusief bij Hoogvliet voor Zyliss 
keukenhulpjes. Bij iedere € 10,00 aan boodschappen ontvangt u een Zyliss spaarzegel.
En koopt u één van onze speciale weekaanbiedingen? Dan ontvangt u extra Zyliss 
spaarzegels! Bij een volle spaarkaart krijgt u één van de messen of een snijplank helemaal 
gratis! Of betaal een klein bedrag bij en kies voor een rasp, schaar of knofl ookpers.

 Varkenshaas
500 gram
7.99

Heineken Premium pilsner
Pak met 6 blikken van 0.33 liter
5.09
Voor deze aanbieding geldt: 
maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

4.994.994.994.
500 gram

Per kilo 9.98

2.992.992.992.
pak 6 

blikken

Per liter 1.51

Knorr Wereldgerechten 
of Bertolli maaltijdpakket
Alle soorten
2 pakken
van: 4.08 - 5.44
voor: 2.04 - 2.72

1+1
GRATIS*

Unox stevige soep in blik
Alle blikken van 800 ml
van: 2.90 - 3.38
voor: 1.45 - 1.69

1+1
GRATIS*

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.
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Film Groenhorst College 
over Bilts Hoogkruis

door Walter Eijndhoven

Achttien leerlingen van het Groenhorst College in Maartensdijk vertoonden op vrijdagavond 
20 januari en zaterdagochtend 21 januari hun eerste film tijdens de Open Dagen van hun 

school. Zonder ook maar enige ervaring in editen, regisseren en schrijven van het script gingen 
allen enthousiast aan de slag, met een mooie film als resultaat.

Eén van de onderwerpen die de 
Filmclub van de school behandelt 
is de geschiedenis van het Bilts 
Hoogkruis. Vragen als: wat is dat 
Bilts Hoogkruis eigenlijk en wat is 
de geschiedenis hiervan kwamen 
aan de orde tijdens een master-
class, gegeven door Gert Landman 
van Stichting Bilts Hoogkruis. 
Begeleidster Monique Neppelen-
burg: ‘Voordat die masterclass 
kon beginnen moest ik wel acht-
tien leerlingen zover krijgen om 
mee te doen. Maud uit klas 2B van 
het Groenhorst College kwam ei-
genlijk voor bijles Engels. Aan het 
begin van de bijles heb ik haar di-
rect gevraagd of zij misschien iets 

voelde voor een masterclass van 
Gert Landman’. Maud vult aan: 
‘Ik had er meteen zin in en wilde 
wel een rol spelen in die film. Dat 
leek mij helemaal te gek’. Neppe-
lenburg vervolgt: ‘Niet iedereen 
was direct zo enthousiast als Maud 
hoor, maar na enig zoeken had ik 
dan toch achttien leerlingen: ac-
teurs/ actrices, filmers, editers en 
scriptschrijvers’. Tijdens de mas-
terclass liet Landman alle plaatjes 
zien die er op het Hoogkruis staan 
in het Van Boetzelaerpark in De 
Bilt. In ieder geval moest er een 
scène in van een ridder, die naar 
Ierland ging en daar visioenen 
had, in een stikdonkere grot. Op 

deze plaats verschenen mensen 
aan hem, die hij ooit vermoord 
had. Daarop besloot hij zijn leven 
te beteren en mensen niet meer te 
doden, maar te helpen en stichtte 
klooster Oostbroek. Neppelen-
broek: ‘Wij wilden ook een scène 
met gravende monniken, die het 
landschap van gemeente De Bilt 
hebben gevormd: lange, smalle 
stroken weiland met sloten ertus-
senin die het water afvoeren naar 
een wetering en die weer naar de 
Vecht of de Kromme Rijn’. Na-
tuurlijk moest ook de scène van 
keizerin Mathilde in de film wor-
den verwerkt. Zij vond dat de 
kloosterlingen van Oostbroek zo 

TZ verstevigt koppositie
Na de eerste nederlaag tegen Oost Arnhem, werd er vorige week weer gewonnen door TZ tegen 

KVZ. In een zware wedstrijd werd de winst in de slotfase toch nog binnengehaald. 

Afgelopen zaterdag moest deze 
winstpartij een goed vervolg krij-
gen tegen De Meervogels. Deze 
ploeg staat in de middenmoot, maar 
produceert wel veel treffers. In 
de eerste wedstrijd zochten beide 
ploegen met 17 - 17 de kleedkamer 
op, waarna TZ in de tweede helft de 
wedstrijd naar zich toe trok en uit-
eindelijk met 26 - 35 won.

Afgelopen zaterdag pakte TZ ge-
lijk het initiatief in de wedstrijd. In 
vijf minuten tijd liep de thuisploeg 
uit naar 6 - 1. Verkeerde keuzes in 

de verdediging van TZ resulteerde 
in onnodige vrije ballen en vrije 
schotkansen voor De Meervogels 
waardoor ze weer aan konden ha-
ken. Het werd echter duidelijk dat 
de thuisploeg bezig was met een 
goede eerste helft want na 8 – 7 liep 
de voorsprong weer op naar 13 - 7. 
Beide ploegen scoorden daarna nog 
5 keer waardoor er een 18 - 12 rust-
stand op het bord stond. 
In de rust werd duidelijk dat Luke 
van Kouterik last van een bles-
sure had en na het nog 3 minuten 
geprobeerd te hebben, moest hij 

vervangen worden door Matthias 
van Beest. Dit zorgde ervoor dat 
het even zoeken was naar de juiste 
looplijnen in dat vak en daarmee 
uiteindelijk ook de juiste schot-
kansen. Het andere vak was echter 
niet te stoppen in de aanval en elke 
keer als Meervogels dacht er echt 
een wedstrijd van te kunnen ma-
ken werd er weer gescoord. Randy 
Bruintjes speelde een sterke wed-
strijd, maar ook de dames Rianne 
Kruit en Milenka Meering wisten 
wel om te gaan met de kansen die 
zij kregen. Tel daarbij op dat Mat-
thias van Beest drie belangrijke 
doelpunten voor zijn rekening nam 
en de overwinning ging met 30 - 26 
terecht naar de Maartensdijkers.

De overwinning had na de goede 
eerste helft misschien nog wel rui-
mer uit moeten vallen. Het uitblij-
ven van goals in de beginfase van 
de tweede helft zorgde ervoor dat 
het een wedstrijd bleef. Maar TZ 
was toch echt de betere ploeg. Aan-
dachtspunt zal wel de ‘gemakkelij-
ke’ tegengoals moeten zijn. Doordat 
De Meeuwen eerder die avond ver-
loren had bij KCR verstevigde de 
ploeg van Iwan Hazendonk de kop-
positie. De voorsprong bedraagt nu 
vier punten op SKF en De Meeu-
wen. De laatste genoemde ploeg is 
volgende week de tegenstander.

goed bezig waren, dat zij alle land 
tussen Oostbroek en Lage Vuur-
sche aan de Laurensabdij schonk. 
Na deze masterclass werden alle 
rollen verdeeld en konden de 
voorbereidingen beginnen.

Achtertuin
Natuurlijk is zo’n film niet zomaar 
gemaakt. Het was vele uurtjes 
zweten, voor de leerlingen én de 
crew. In de snijdende kou werd 
naar de Voordorpsedijk afgereisd 
om met zelfgeschreven script en 
draaiboek te gaan filmen hoe de 
gemeente De Bilt is ontstaan. Jo-
chem, één van de leerlingen van 
de Maartensdijkse school: ‘Bijna 
alle scènes van de film zijn ge-
schoten in de achtertuin van mijn 
opa. Hij heeft drie hectare grond, 
ruimte genoeg dus’. Gelukkig kre-
gen alle acteurs/ actrices goede 
ondersteuning van cineast Peter 
Kelderman (programmamaker 
van onder andere Tegenlicht en De 
Hokjesman) en regisseur Frank 
Steenbeek (producer bij Fox TV). 
Gert Landman was zelf aanwezig 

tijdens het filmen en kreeg ook 
een rol toebedeeld. Hij mocht de 
rol van bisschop spelen.

Editten
Alleen, met filmen ben je er nog 
niet. Twee dagen lang moest alles 
worden ge-edit om van alle shots 
een lopende film te maken. Dat is 
dan ook goed gelukt. Sanne van 
der Zee, één van de begeleidsters 
en media-coach is zeer tevreden 
over de film. Zij vertelt: ‘Die jon-
gelui van tegenwoordig hebben dat 
filmen en editten zo snel door. Het 
lijk wel gesneden koek voor hen. 
Gelukkig kon ik met al mijn erva-
ring hen nog wel iets bijbrengen’. 
Kevin, uit klas 2A heeft inmid-
dels zijn roeping gevonden, hij wil 
een opleiding MBO Cameraman 
gaan doen. Arty Lammert, lerares 
beeldende vorming: ‘Het is mooi 
te zien hoe talenten tijdens zo’n 
project tot bloei komen. Tijdens de 
gewone lessen, kom je niet achter 
verborgen talenten, zoals dat van 
Kevin’. In mei volgt een nieuw 
project bij het Groenhorst College.

Een deel van de cast (v.l.n.r.): Maud (klas 2B), Eveline (klas 2A), Kevin (klas 2A) en Jochem (klas 2A).

Sponsors voor Gambia
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 21 januari organiseerde Sjoerd Vliek uit Bilthoven een diner, 
waarmee hij geld hoopt in te zamelen om, samen met zijn klas, vrijwil-
ligerswerk te gaan doen in Gambia, een land in West-Afrika. De Plus 
uit Bilthoven, sponsorde alvast een deel van het diner. Nu de rest nog.
Ongeveer 1.500 euro moet hij hebben voor zijn reis naar Gambia, voor 
reiskosten, inentingen en ander materiaal. De teller stond half decem-
ber pas op 900 euro. Nog even te gaan, dus. Sjoerd Vliek: ‘Ja, dat is nog 
een aardig bedrag, maar wij zijn de hele dag aan het bellen met bedrij-
ven en particulieren met de vraag of zij ons willen sponsoren. En wij 
willen daar ook graag iets voor terugdoen. Wij doen mee aan een esta-
fetteloop van 210 kilometer om het IJsselmeer en afgelopen zaterdag-
avond organiseerden wij een militair benefiet-diner’. Sjoerd Vliek doet 
zijn opleiding op het Veiligheid & Defensie College in Nieuwegein. 
Hier leren zij alles over respect, discipline en doorzettingsvermogen. 
Vaardigheden die zij goed kunnen gebruiken in Gambia. 

Tropisch
Sjoerd: ‘In Gambia willen wij helpen met het inrichten van scholen en 
het uitdelen van lesmateriaal. In West-Afrika werkt onze groep onder 
heel andere omstandigheden dan in Nederland. Het is een tropisch land, 
met een slechte infrastructuur en een arme bevolking. Om daartegen 
bestand te zijn sporten wij veel, zo’n twee uur per dag. Als wij daarheen 
gaan, zijn wij in ieder geval topfit’. 

Onrustig
De laatste maanden was het erg onrustig in Gambia, een land dat vooral 
bekend is onder natuurliefhebbers, vanwege haar enorme vogelrijkdom. 
De voormalig president weigerde op te stappen na zijn verkiezingsne-
derlaag en een volksopstand was aanstaande. Legers van omringende 
landen stonden klaar om in te grijpen. Gelukkig kwam het niet zover. 
Sjoerd Vliek: ‘Ja, dat was even een spannende situatie. Gelukkig is al-
les daar nu onder controle en kunnen wij in maart vertrekken voor een 
periode van drieënhalve week’. Wie Sjoerd en zijn medeleerlingen wil 
sponsoren kan hun Fb-pagina “Go for Africa VeVa” bezoeken. 

Joep Gerritsen (bij de korf) is klaar om te scoren.   (foto Wilma de Heer)
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Praat ook mee én lees meer op gelovendoejeindekerk.nl  

 GELOVEN 
 DOE JE 
 IN DE KERK? 

 VERWONDEREN  
 OOK. 

DE BILT/BILTHOVEN - Zoals 
de meeste mensen weten is het  
familiebedrijf Tap Uitvaartzorg 
drie jaar geleden onderdeel  
geworden van coöperatie DELA. 
Toch is het nog niet voor iedereen 
duidelijk wat deze overname in 
de praktijk betekent. Kan ik nog 
bij Tap terecht om mijn uitvaart-
wensen vast te leggen? Ik hoef 
toch niet verzekerd te zijn om de 
uitvaart door Tap DELA te laten  
regelen? Sandra Schellekens,  
directeur Uitvaartverzorging bij 
coöperatie DELA, geeft antwoord 
op enkele veel gestelde vragen. 

Wat kan Tap DELA voor u betekenen?

Sandra Schellekens | directeur Uitvaartverzorging coöperatie DELA

Kan ik bij Tap DELA terecht  
om vooraf mijn uitvaartwensen te 
bespreken?
‘Al sinds jaar en dag helpt Tap men-
sen met het in kaart brengen van 
hun persoonlijke uitvaartwensen.  
Ook na de overname hechten wij 
onverminderd veel waarde aan 
deze persoonlijke  begeleiding 
vooraf. Zo komen wij nog steeds 
thuis langs om de uitvaartwensen 
door te spreken en vast te leggen. 
Weet iemand dat het einde nadert?  
Dan kan een uitvaartverzorger 
langs komen om het afscheid  
hele maal door te nemen. Als het 

moment daar is streven we ernaar 
dat dezelfde uitvaartverzorger ook 
de uitvaart daadwerkelijk regelt. Zo 
hebben nabestaanden één vast aan-
spreekpunt. Dat is wel zo prettig.’

Voorheen organiseerde Tap regel-
matig themabijeenkomsten. Doet 
Tap DELA dat nog steeds?
‘Jazeker. Al de nodige jaren orga-
niseert Tap samen met notaris- 
kantoren, themabijeenkomsten 
over uitvaart en erfrecht. Onze 
uitvaartverzorgers en een notaris 
geven tijdens deze bijeenkomsten 
antwoord op veelvoorkomende 
vragen rondom een afscheid en 
thema’s als erven en schenken. 
Ook afgelopen jaar vonden weer 
bijeenkomsten plaats in Zeist, 
Utrecht, Doorn en Bilthoven. De 
opkomst was wederom groot en 
we ontvingen veel enthousiaste en 
dankbare reacties.’

Tap stond bekend om haar  
persoonlijke dienstverlening. Hoe 
is dat nu? 
‘Bij Tap DELA staat de uitvaart in 
het teken van iemands leven. Van 
de tekst op de rouwkaart tot de  
invulling van de dienst: ieder detail 
geven we op een persoonlijke ma-

nier vorm. Zodat het afscheid bij  
iemands leven past en nabestaanden  
op hun eigen manier afscheid kun-
nen nemen.  We laten de regie van 
een uitvaart dan ook graag zoveel 
mogelijk in de handen van mensen 
zelf en doen er alles aan om per-
soonlijke wensen te realiseren. Dat 
deden we vroeger al en dat doen we 
nu nog steeds. Zo verzorgden we 
in Bilthoven onlangs een uitvaart 
waarbij alle kinderen uit de buurt 
een steen hadden beschilderd. Ze 
zaten met deze stenen vooraan bij 
de kist en legden deze later rond 
het graf. Heel ontroerend was dat.’

Helpt Tap DELA de nabestaanden 
ook na de uitvaart nog?
‘Ja, na elke uitvaart bieden we 
kosteloos nabestaandenzorg. Dus 
ook aan niet-leden die door ons de 
uitvaart laten verzorgen. Want een 
goed afscheid is heel belangrijk, 
maar is pas het begin van alles wat 
geregeld moet worden na een over-
lijden. En in zo’n verdrietige tijd is 
dat soms best zwaar. Daarom helpt 
een professionele consulent nabe-
staanden bij allerlei lastige vragen. 
Denk aan vragen als: ‘Kan ik in  
geval van schulden, de nalatenschap 
weigeren?’ en ‘welke abonnementen 

(advertorial)

moeten worden opgezegd?’  Zo 
staan ze er niet ineens alleen voor.’

Ik ben geen lid van DELA. Kan ik 
dan nog wel terecht bij Tap?
‘Natuurlijk. Tap DELA is er nog  
altijd voor iedereen uit De Bilt/Bilt-
hoven en omstreken. Of ze nu wel 
of niet verzekerd zijn. We willen 
dat iedereen de toekomst zo zorge-
loos mogelijk tegemoet kan zien. 
En daarbij helpen we graag met 
raad én met daad.’

Wat wilt u nog graag meegeven 
aan de lezers?
‘Laat u goed informeren over wat 
er allemaal mogelijk is en bepaal 
zelf hoe uw uitvaart eruit gaat 
zien. Leg uw wensen nu al vast, 
dan geeft u uw nabestaanden de 
kans om mooie herinneringen op 
te halen én een allerlaatste nieuwe 
herinnering te maken.’

    
  

  
Kijk voor inspiratie op: 
dela.nl/persoonlijkafscheid of bel ons op 
telefoon nummer 030 210 97 65.
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IJspret bij Bosbergschool
Op initiatief van een aantal ouders in Hollandsche Rading werd het basketbalpleintje aan de 
Adri Piecklaan begin vorige week onder water gezet. Zo ontstond er een prachtig ijsvloertje 

waar de kinderen veilig en naar hartenlust konden genieten. [RK]

Jeugd zorgt voor 
de vogels 

Het Jeugd- en Jongerenwerk Hollandsche Rading organiseerde zater-
dag jl. een gezellige creatieve ochtend voor kinderen van 3 tot 15 jaar. 
Er werd van half elf tot half een van alles voor de vogels gemaakt. 
Vogels,  die nu het koud is,  het wat moeilijk hebben. Zo werden er 
appelhuisjes versierd en beschilderd, popcorn geregen, dennenappels 
met vogelzaad gemaakt, poppetjes met vogelzaad gemaakt. Zo’n ruim 
vijftien kinderen deden er enthousiast aan mee. Na afloop gingen ze nog 
met z’n allen spelen op het ijs. [RK]

In opperste concentratie wordt er voor de vogels gewerkt.

ONS MAVO vaart nieuwe koers
door Walter Eijndhoven

Vanaf komend schooljaar volgen de nieuwe brugklassers geen lessen meer op de ONS 
MAVO, maar zijn zij onderdeel van de Aeres MAVO Bilthoven. Dat betekent voor de nieuwe 
lichting extra mogelijkheden voor hun ontwikkeling. Zo hebben zij de mogelijkheid om een 

topprogramma te volgen en is er extra aandacht voor taal. 

Steeds meer ouders/leerlin-
gen lieten ONS (Oranje Nassau 
School) in Bilthoven links lig-
gen en kozen voor de Werkplaats 
(WP) of Het Nieuwe Lyceum 
(HNL), beide in Bilthoven of 
een school in Zeist, Hilversum 
of Utrecht. Gek was dat niet. Na 
een periode van minder goede 
prestaties kwam ONS onder toe-
zicht van het Ministerie van On-
derwijs. Het onderwijs op school 
moest beter. Toen ging de knop 
om bij het bestuur van de school. 

Janny Rijks werd vorig jaar fe-
bruari aangetrokken als nieuwe 
directeur om de kar te trekken 
en de school uit het slijk te trek-
ken. En dat deed zij met verve. 
Rijks: ‘Natuurlijk is dit niet al-
leen aan mij te danken. Samen 
met de leraren ben ik om de tafel 
gaan zitten om te kijken wat be-
ter kan. Ook met ontevreden ou-
ders en leerlingen is het bestuur 
het gesprek aangegaan. Hiervan 
hebben wij heel veel geleerd en 
zijn diverse veranderingen door-

gevoerd. Daarnaast hebben wij 
contacten gelegd met het lokale 
bedrijfsleven en hen gevraagd 
of zij geïnteresseerd zijn in het 
geven van lessen aan onze leer-
lingen. Dat wilden zij graag, mits 
het geleerde ook daadwerkelijk 
getoetst zou worden’. Als kers 
op de taart is ONS vanaf augus-
tus 2017 officieel onderdeel van 
Aeres, een landelijke kennisin-
stelling van VMBO tot HBO, 
met landelijk ongeveer 10.000 
leerlingen.

Topprogramma’s
Eén van de doorgevoerde veran-
deringen op ONS zijn de toppro-
gramma’s. Rijks: ‘Dat klopt. Als 
een leerling bijvoorbeeld goed 
is in Engels, kan deze bij ons 
versterkt talenonderwijs volgen 
(Cambridge Engels) en daar ook 
examen in doen. Dat staat ook op 
je diploma vermeld. Een ander 
topprogramma gaat over Voeding, 
Gezondheid en Lifestyle. Wij zeg-
gen altijd “je bent wat je eet”, of 
je nu voor vers of kant-en-klaar 
voedsel kiest, de Schijf van Vijf 
of het biologisch keurmerk aan-
houdt. Eten en koken is “hot” te-
genwoordig. Kijk maar naar al die 
kookprogramma’s op televisie. 
Door al die tv-programma’s wordt 
de kijker overvoerd en weten zij 
niet meer wat nu gezond is en wat 
niet. Onze leerlingen krijgen ba-
siskennis over gezonde voeding, 
voedselkwaliteit, voedselveilig-
heid en de voedselketen en kun-
nen vragen beantwoorden als: is 
één glas wijn per dag wel of niet 
gezond en waarom eigenlijk? En: 
welk vlees is het meest duurzaam: 
biologisch, lokaal geproduceerd 
of vlees uit het lab? Allemaal vra-
gen die onze leerlingen aan het 
eind van hun opleiding kunnen 
beantwoorden’.

Leerstijltest
Behalve de topprogramma’s 
waaruit leerlingen kunnen kiezen, 
heeft ONS nog meer meer ver-
anderingen doorgevoerd. Rijks: 
‘Voordat de kinderen in het eerste 
leerjaar starten, krijgen zij, en hun 
ouders, bij ons een leerstijltest. 
Leerlingen komen dan precies 
te weten welke stijl van leren zij 
hebben. En hun ouders ook. Wij 
horen regelmatig dat ouders hun 
kinderen een bepaalde manier van 
studeren willen aanleren, terwijl 

ieder individu z’n eigen manier 
van kennis tot zich nemen heeft. 
Zo kan de één beter leren in de 
avonduren en een ander is meer 
een ochtendmens. Of kan een 
leerling beter leren met muziek 
aan, terwijl een ander hierdoor 
juist wordt afgeleid. Leerlingen 
die iets meer moeite hebben met 
leren, kunnen extra ondersteuning 
krijgen op onze school en krijgen 
huiswerkbegeleiding’. 

HAVO
Ook de leeromgeving van de kin-
deren krijgt een opknapbeurt. Het 
schoolgebouw wordt gemoderni-
seerd en straks zijn de leerlingen 
aan het werk in aparte werkhoe-
ken. Aan de leerlingen zelf wordt 
ook gedacht. Elke brugklasser 
wordt gekoppeld aan een 15-jari-
ge leerling en door de oudere-jaars 
ingeleid in het schoolsysteem 
en op weg geholpen bij vragen. 
Rijks: ‘Veel leerlingen willen na 
de MAVO graag doorstromen 
naar de HAVO. Helaas worden 
zij door HAVO-scholen vaak niet 
geplaatst, omdat het niveau van 
onderwijs niet voldoende op el-
kaar aansluit. Van de leerlingen 
op onze school wil 99% graag 
nog een zevende vak volgen, zo-
dat zij meer kans hebben op door-
stroming naar de HAVO. Geluk-
kig hebben wij goede connecties 
binnen HNL bij de doorstroom 
naar de HAVO. Natuurlijk kunnen 
onze leerlingen binnen Aeres ook 
doorstromen naar MBO en daarna 
zelfs naar het HBO’. 

Open Huis voor eerste klassers
Voor belangstellenden houdt ONS 
vrijdag 27 januari open huis van 
19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 28 
januari van 10.00 tot 13.00 uur.

Janny Rijks (l) hoopt veel nieuwe leerlingen aan te trekken.

Kinderen van groep 1 en 2 op de veilige ijsvloer.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaarboeken Oud Utrecht. Als 
nieuw. 1996. 1999 tot en met 
2003. 2005-2006. €2,-. per 
boek. Tel. 030-2285083.

Schaatsen: zwarte lage noren 
maat 39, merkloos, €10,-. Tel. 
06-16276013

Nieuwstaat knalpaars imita-
tiebontjasje kort model maat 
M-L € 40,-. Grijs wollen pon-
cho gedragen 1 mt € 7,50 Tel. 
06-16 276 013

2 nette houten bistrostoeltjes 
inklapbaar samen €17,50. 
Bamboe ligstoel verstelbaar 
€20,-. Tel. 06-16276013

Viking toerschaatsen (2 paar) 
schoenmaat 38+41 €20,- 
per paar. Samen €35,-. Tel. 
06-53116563

150 Lp’s populaire muziek 
jaren ’70, géén hardrock, 
soul ed. Prijs €35,-. Tel. 030-
2285889

Te koop: stalen lage noren, 
mt. 39, prijs €25,-. Tel. 
06-53441095

Te koop: een hondenföhn, 
nieuw, prijs: €15,-. Tel.06-
53441095

Quinny combi, kinder-wandel 
wagen 3-wielige luchtbanden 
inklap- verstelbare duwstang 
compleet met accessoires 
€50,-. Tel. 06-23459235

Zonnehemel Philips met 
boekje en bril. €30,-. Tel. 
0346-281082

Jongens/tienerbed met nacht-
kastje met blauwe accenten 
samen €20,-. Tel. 0346-
281082

Ik heb 4 kaartjes voor het 
ijsfestival te Amsterdam. 
Duurt tot 5 maart €10,-. P. 
stuk. Tel. 0346-243758

Kinder loopstoeltje met wiel-
tjes en speel plateau €10,-. 
Tel. 0346-243758

FC Utrecht sjaal/das voor de 
verzamelaar is nog netjes. 
€10,-. Tel. 0346-243758

Handig en makkelijk maxi-
cosy is nog netjes en heel 
€12,50. Tel. 0346-243758

Te koop 2 zwarte skibroe-
ken mt 98/104 en 110/116 per 
stuk. €7,50 Tel. 0346-282656

Te koop : little people tractor 
en vliegtuig ,bus ,brandweer, 
safari auto met geluid met 
poppetjes en wat kleine din-
gen. €20,-. Tel. 0346-282656 

Voor de verzamelaar: 2 flippo 
albums compleet! Map 1 zelfs 
11 reserve. €5,- per map. Tel. 
0346-213312

Wit doorzichtig hemeltje met 
piekstok v. ledi kantje. €20,-. 
Tel. 06-29506849

Riverdale vaasje róse met 
krakelee effect. Hoogte 20 
cm limited edition. Vraagpr. 
€7,50. Tel. 06-29506849

Donald duck jaargangen ’97 
tm 2010. Ook verz. banden 
per doos €5,-. (5 dozen) Tel. 
0346-213818

Aiwa microset €30,-. 
Vlakschuurmachine, Bosch 
€25,-. Tel. 06-16671979

Te koop: 3 delig koperen 
haardstel met twee steunen 
echt antiek €40,-. Tel. 0346-
213073

Te koop: Mooi koperen 
tabaksdoos anno 1815 €25,-. 
Tel. 0346-213073

Te koop: pracht blaasbalg 
voorplaat koperen schip. 
€10,-. Tel. 0346-213073

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

HULP gezocht! voor schoon-
maak en andere huisklussen. 
8 tot 16 uur per week voor 
woning in Westbroek. Liefst 
2 personen (of echtpaar) die 
met gevoel werken. Telefoon: 
06.54270488

HUISHOUDELIJKE hulp 
gevraagd (bij voorkeur uit 
omgeving Westbroek) voor 
schoonmaken. 4 uur per 2 
weken. Bij interesse bel 0346-
280377.

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

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.
www.dennenburg-tuinen.nl

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

Meisje (bijna 15 jaar) 
biedt zich aan als OPPAS 
in Maartensdijk. Tel. 
06-37273330

Diversen
Te huur 75m2 
O P S L A G R U I M T E 
Maartensdijk.  Tel. 
06-42386969 (noz) 

BROCANTE in de schuur. 
Zat 28 jan van 10.00 tot 
15.00. dorpsweg 171 M’dijk 
Tel. 06-30731065

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

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

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

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

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

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

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 
beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- en 
graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-
gave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

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

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

Guus Jongen, praktijk voor Zijnsoriëntatie
Meditatie, open avond 27 januari 2017
Een introductie in Zijnsgeoriënteerde meditatie. 
Tijd: 19.30-21.00 uur, deur open 19.15 uur. 
Laatste half uur tijd voor vragen en uitleg. Locatie: 
Soestdijkseweg Zuid 247, Bilthoven (links-achter de kantoor-
villa). Parkeren in de Boslaan. Kosten: gratis. Vooraf inschrij-
ven guanjo@me.com o.v.v. “intro” NB: Draag loszittende 
kleding, neem eventueel zachte sloffen mee. 

Vacature
hovenier
Bel: 0638497558

Vergleden tijd
Bij de start van de Poëzieweek op 
donderdag 26 januari spelen Fred & 
De Samsonites hun voorstelling ‘Ver-
gleden tijd’ in Boekhandel Bouwman 
op de Hessenweg in De Bilt. Het is 
een mix van toegankelijke poëzie, 

voorgedragen door Fred van Dijk 
en Nederlandstalige liedjes van o.a. 
Boudewijn de Groot en Annie M. G. 
Schmidt. Aanvang 20.00 uur. Duur 
45 minuten. Voor reserveren: info@
bouwmanboeken.nl 

Fred & de Samsonite brengen een korte muziektheatervoorstelling over 
herinnering, over wat je meeneemt en niet kwijt wilt.

Goede competitiestart 
Irene MB1

Na de promotie naar de Topklasse is Irene MB1 de 
nieuwe competitie voortvarend begonnen met twee 
zeges. In de Topklasse spelen de 6 sterkste teams van 
de regio west. Om kampioen van de regio te wor-
den moet er niet alleen goed gevolleybald worden. 
Er worden ook heel wat kilometers afgelegd. Coach 
Erna Everaert: 'De meiden weten dat en hebben dat er 
graag voor over.' Na de twee uitwedstrijden in Mon-
ster tegen Monza MB1 en in Huizen tegen PDK MB1, 
beide gewonnen met 4-0, liggen de Bilthovense mei-
den op schema. De coach. 'De meiden snakken naar 
wedstrijden tegen de andere nog onbekende teams. 
Zaterdag, 28 januari om 12.45 uur speelt Irene MB1 
thuis in de Kees Boekehal te Bilthoven wellicht een 
cruciale wedstrijd tegen Compaen MB1. Waar Irene 
MB1 met 10 gewonnen wedstrijden zonder één set 
verlies uit de hoofdklasse promoveerde, deed Com-
paen dat ook met 10 gewonnen wedstrijden maar met 
5 sets verlies. Dat wordt dus spannend zaterdag.

(Michel Everaert)
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Salvodames verliezen nipt
Vol goede moed gingen de Salvodames op bezoek in Hoogland bij topploeg Forza.

Na de twee goed gespeelde voorgaande wedstrijden groeit het zelfvertrouwen weer.
Na een harde strijd verloor Salvo de wedstrijd met 3-1 maar 

keerde met een goed gevoel terug naar Maartensdijk.

Het ging na de wedstrijd vooral 
over de 3e set. Deze set werd ver-
loren met 27-25 terwijl Salvo met 
zeven punten had voorgestaan. Een 
moeilijke service van de tegenpartij 
deed Salvo de das om. 
Het spelbeeld van de 1e en 2e set 
waren in evenwicht. Forza won 
de eerste set met 25-13 terwijl 
Salvo flitsend was gestart en een 
voorsprong van vijf punten had 
genomen. Daarna was Forza heer 
en meester en ging erop en erover. 
Deze degelijke ploeg haalde al-
les uit de kast en dat was op dat 

moment te veel voor Salvo. In 
de 2e set waren de rollen omge-
draaid. Weer een flitsende start 
van Salvo die de service nu beter 
onder controle had en daardoor 
zelf aan aanvallen toekwam. Alle 
aanvalsposities deden hun werk 
prima, aangestuurd door spelver-
deelster Rianne Diepeveen. Ook 
verdedigend speelde Salvo zeer 
sterk. De meeste aanvallen van 
de tegenpartij werden goed ver-
werkt. Dit resulteerde in setwinst 
met 16-25. De 3e set was onge-
looflijk spannend met helaas geen 

goede afloop. De 4e set was Forza 
gedurende de gehele set de boven-
liggende partij maar de taaie Sal-
vodames bleven goed meedoen nu 
met spelverdeelster Lotte Koen-
derman die het prima deed. Op het 
eind gaf routine en inhoud van de 
tegenstander de doorslag. De set 
ging naar de thuisclub met 25-19. 
Weer verlies maar met een spel-
beeld en prestatieniveau waar het 
team verder mee kan. Zaterdag 28 
januari spelen de dames om 16.00 
uur in De Vierstee tegen SVU uit 
Utrecht.

Nova handhaaft 
koppositie

Na een uitlijder van VIKO vorige week kon NOVA de koppositie pak-
ken. Om deze te behouden diende er gewonnen worden. Tegen Devinco 
lukte dit vrij eenvoudig. De Deventenaren waren opzichtig alleen naar 
De Bilt afgereisd om ‘de schade te beperken’. Nova stond de hele wed-
strijd op voorsprong en kon uiteindelijk verdiend twee punten laten 
bijschrijven: 19-13.

Na de 1-0 en 1-1 kon NOVA in de eerste vijf minuten uitlopen naar 
een 4-1 voorsprong. Devinco moest bij een tussenstand van 6-4 NOVA 
definitief loslaten. De Biltse formatie liep uit naar een 11-6 ruststand. 
In de tweede helft bleef Devinco stug doorgaan met hetgeen vooraf be-
dacht. Het had echter geen enkel effect, behalve dan voor het publiek. 
NOVA bouwde de voorsprong uit naar 15-7 en speelde de wedstrijd uit 
naar een 19-13 overwinning.

NOVA 1 behoudt de koppositie. Zaterdag 28 januari heeft de NOVA-
selectie een korte reis voor de boeg. HKC uit Utrecht wordt bezocht 
om 21.05 uur.

Geen Sportgala
In verband met het jaarlijks toenemende lagere aantal aanmeldingen 
in de diverse categorieën heeft de BSF besloten geen sportgala meer 
te organiseren. Samen met de gemeente wordt bekeken of er in de toe-
komst wellicht een andere vorm mogelijk is om sporters in het zonnetje 
te zetten.

De BSF staat open voor suggesties. Heeft u ideeën, mail dan naar 
secretaris@bsfnet.nl.

FC De Bilt toont veerkracht
Zaterdag 21 januari kwam Zaanlandia uit Zaandam naar De Bilt voor een wedstrijd voor de 

districtsbeker. Beide ploegen waren doorgedrongen tot de vierde ronde en als je eenmaal zover 
bent, dan smaakt dat naar meer.

In de eerste helft was FC De Bilt 
duidelijk sterker en het had met de 
rust al helemaal beslist moeten zijn. 
De Biltse mannen combineerden er 
lustig op los en de Zaandammers 
konden niet meer dan zo af en toe 
een lange bal naar voren in de hoop 
dat hun spits daar iets mee kon. De 
Biltse keeper heeft in de eerste helft 
slechts enkele terugspeelballen te 
verwerken gehad. Aan de andere 
kant was het alle hens aan dek, maar 
het duurde toch nog tot de 20e mi-
nuut alvorens de stand veranderde. 
Joey de Ruyter mocht een vrije trap 

nemen en die schoot hij voortreffe-
lijk in een kruising. Daarna rondde 
Sander van den Berg een mooie 
aanval prima af, maar het doelpunt 
werd wegens vermeend buitenspel 
afgekeurd. In de laatste minuut 
voor rust werd Kevin de Haas van 
het veld gestuurd.

Na rust moest FC De Bilt verder 
met tien man en dat gaf Zaanlandia 
het vertrouwen om toch ten aan-
val te gaan. Al vrij snel scoorden 
de Zaandammers de gelijkmaker 
en de wedstrijd lag weer helemaal 

open. Uit de volgende aanval van 
Zaanlandia kwam de bal ongeluk-
kig tegen de hand van Vincent van 
Bueren; het werd een strafschop en 
die werd benut: 1-2. FC De Bilt gaf 
het niet op en met een man minder 
werden de mouwen opgestroopt 
voor een slotoffensief. Vlak voor 
tijd kopte Tom de gelijkmaker bin-
nen en de supporters maakten zich 
al op voor een spannende penalty-
reeks. Het was Bart Kuijpers die in 
de 90e minuut het winnende doel-
punt maakte. FC De Bilt zit bij de 
laatste 16. 

DOS schudt MIA van zich af
In de wedstrijd tussen nummers één en twee van de ranglijst bleek dat DOS een maatje te groot 
was voor MIA. Mede dankzij een goede tweede helft won DOS eenvoudig deze papieren topper.

 
Voorafgaand aan de wedstrijd 
hitste de speaker het thuispubliek 
nog maar eens extra op. In de wed-
strijd pakten de spelers van MIA 
dit over. Irriterend, provocerend, 
fysiek spelend, alles werd uit de 
kast gehaald om DOS uit het spel 
te halen. Het eerste kwartier van de 

wedstrijd lukte dit ook nog, want 
DOS liet zich in deze periode toch 
een beetje uit de tent lokken. Zij 
ging teveel mee in de fysieke duels 
van de thuisclub. Dit fysieke spel 
beheerst MIA beter dan de West-
broekers en zo kwam MIA in die 
periode op een 6-3 voorsprong. 

De tweede periode van de 1e helft 
brak voorzichtig het herstel aan 
bij DOS. MIA kwam niet meer 
tot scoren richting de rust. DOS 
scoorde nog wel vier maal. Een 
magere 6-7 voorsprong bij rust 
was een uitvloeisel van een zeer 
teleurstellende helft.

Sterker
Na rust bereikte DOS een veel ho-
ger niveau. DOS kwam goed uit 
de kleedkamers en pakte snel een 
beslissende 7-11 voorsprong. Deze 
voorsprong bleef het grootste deel 
van de wedstrijd in stand. MIA 
kreeg nog een keertje een klein 
beetje hoop toen ze op 13-15 dach-
ten aansluiting te vinden. Twee 
doelpunten van topscoorder Robin 
de Rooij brachten aan deze illu-
sie snel een einde. Mede door de 
goede rebounds van Bas de Jong 
kon hij aanvallend excelleren met 
negen doelpunten. De eindstand 
werd 16-20.

Voorsprong
Door deze overwinning heeft 
DOS de voorsprong op MIA ver-
groot tot zes punten. Voor MIA 
is het seizoen vijf wedstrijden 
voor het einde van de competitie 
al gespeeld. Koploper DOS be-
houdt op de twee achtervolgers 
VEO en Telstar een voorsprong 
van vier punten. Beide achter-
volgers treffen elkaar aanstaan-
de zaterdag.

DOS zelf speelt zaterdag thuis te-
gen het onder aanstaande Syner-
go. De wedstrijd begint om 20.45 
uur in De Vierstee.

Bas de Jong springt veel hoger dan zijn tegenstander.

Klaverjassers gezocht 

Een enthousiast groepje klaverjassers zoekt versterking op de vrij-
dagmiddag; start 13.30 uur. Gezelligheid en ontmoeting staan cen-
traal in restaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 
14, De Bilt. Aanmelden kan bij Mens De Bilt servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl tel. 030 7440595.
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advertentie

Doorkijkje

Nieuwe natuurimpulsen op 
Landgoed Eyckenstein

door Walter Eijndhoven

Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk krijgt op boerderij de Tolboom aan de Eikensteeg 
begin april als nieuwe pachter de Toekomstboeren Jacob en Linda Beeker: een biologische 

boer, waarbij het vee weer de ruimte krijgt om van de buitenlucht te genieten. Ook een 
landgoedwinkel hoort bij dit concept. 

Jacob Beeker en Linda Heemskerk 
begonnen in 2011 met het opfokken 
van stierkalfjes, die anders direct 
afgevoerd zouden worden. Jaren la-
ter hebben ze 70 dieren, 36 hectare 
pachtgrond, 800 crowdfunders. Het 
ontbrak hen aan een eigen boerderij 
met stal. Jacob, Linda en hun vee 
leiden tot nu toe een nomadenbe-
staan. Het echtpaar woont in een 
gewone burgermanswijk in Soes-
terberg. Hun dieren grazen ver-
spreid op verschillen stukken land 
op heel verschillende plekken van 
o.a. het Utrechts Landschap. De 
komst van Jacob Beeker en zijn ge-
zin is aanleiding voor een verdere 
kwaliteitsimpuls op het landgoed. 
Eerder is de oude moestuin omge-
vormd naar een biologische tuinde-
rij en kruidentuin en onlangs is het 
oudste Dassenbosje van de provin-
cie Utrecht (tussen Achterwetering 
en Hollandsche Rading ) onder 
beheer gekomen van Eyckenstein, 
waarmee het behoud voor de toe-
komst veilig gesteld is door een be-
tere natuurverbinding en door het 
landbouw-pad dat er nu doorheen 
loopt om te leggen. De eigenaar van 
Eyckenstein, de familie Van Boet-
zelaer, kiest in de ontwikkeling en 
het beheer van het natuur- en cultu-
reel erfgoed, zoveel mogelijk voor 
duurzame oplossingen.

Dassen
Landgoed Eyckenstein heeft het 
‘bosje’ met de oudste nog bestaan-
de dassenburcht in de provincie 
Utrecht verworven. Het maakt deel 
uit van een boerderij met landerij-
en. De landerijen liggen ten noor-
den van de Achterweteringseweg 
(van Maartensdijk richting West-
broek) en grenzen aan andere boer-
derijen, behorend bij het landgoed. 
Jarenlang heeft deze dassenburcht 
in de tweede helft van de vorige 
eeuw een eenzaam bestaan in de 
omgeving geleid, terwijl niemand 
behalve enkele ingewijden van 
het bestaan ervan wist. Dat komt 
doordat de burcht zeer geïsoleerd 
ligt. Het bos van 3,5 ha groot is al-
leen via de omliggende weilanden 
te bereiken. Door de aankoop wil 
men het voortbestaan van deze das-
senburcht met een bijzondere ge-
schiedenis voor de toekomst veilig 
te stellen. Met name door de aanleg 
van dassentunnels en ecoducten 
over de hele Utrechtse Heuvelrug 
heeft de das zich vanuit deze das-
senburcht weer over de hele Heu-
velrug kunnen verspreiden.

Toegankelijk
Het overgrote deel van het natuur-
gebied van landgoed Eyckenstein 
is openbaar toegankelijk. Het ligt 

gedeeltelijk ingeklemd tussen Hol-
landsche Rading en Lage Vuur-
sche. Eyckenstein wil de belasting 
van de natuur door intensief land-
bouwverkeer dwars door natuur-
gebied zo veel mogelijk beperken. 
Grote machines veroorzaken onrust 
in het gebied en kruisen fiets- en 
wandelpaden, waardoor bezoekers 
van het landgoed hinder ondervin-
den. De smalle strook tussen Lage 
Vuursche en Hollandsche Rading 
vormt de natuurverbinding tus-
sen Utrechtse Heuvelrug en Goois 
Natuurreservaat. Hierin ligt ook 
nog 12 ha landbouwgrond. Om een 
robuustere verbinding te realiseren 
voor fauna zou deze landbouw-
grond omgevormd moeten worden 
naar natuur. Landgoed Eyckenstein 
getroost zich veel inspanningen en 
kosten, zodat bezoekers ongestoord 
van natuur kunnen genieten en tot 
rust komen en dat ook de natuur 
zelf zich voldoende kan ontwik-
kelen. Hierbij is het van belang dat 
Eyckenstein toekomstbestendig is. 
Onlangs heeft de provincie inge-
stemd om deels bij te dragen aan de 
plannen. Om het gehele natuurbe-
heerplan ook financieel uitvoerbaar 
en sluitend te krijgen, wordt met 
gemeente De Bilt overlegd over de 
realisatie van Boomhutten. 
Ultieme natuurbeleving

Boomhutten aan de Eikensteeg 
moeten gaan zorgen voor een rijke 
ervaring voor mensen die de na-
tuur heel intensief willen beleven. 
De boomhutten met douche, maar 
zonder keuken zijn geschikt voor 2 
tot 4 personen en bieden midden in 
het bos een ultieme natuurbeleving. 
Voor de bezoekers van het land-
goed een nieuwe mogelijkheid om 
de schoonheid van de Maartens-

dijkse bossen te ervaren. De boom-
hutten staan gepland in een stukje 
Douglasbos waardoor de natuur-
belasting minimaal is. Met uitvoer 
van het gehele plan kan een grote 
kwaliteitsslag gemaakt worden.

Benieuwd naar verhalen van land-
goed Eyckenstein? Kijk op www.
eyckenstein.nl en meldt u aan voor 
de nieuwsbrief.

Winterpracht

Winterse schoonheid in de bossen bij Hollandsche Rading. [foto Rob 
Klaassen]

Het Dassenbosje, gezien vanaf de Tolakkerweg, met rechts de kassen van 
de Orchideeën-kwekerij Wubben.

De nieuwe bewoners van boerderij De Tolboom.

Een doorkijkje naar het woonhuis 
(Sandwijck) van baron C.W.T. van 
Boetzelaer in het Van Boetzelae-
rpark. Hij gaf in 1930 de familie 
Copijn uit Groenekan de opdracht 
tot het aanleggen van dit park, 
als werkverschaffingsproject voor 
werklozen uit onze gemeente. Later 
is het park aan de gemeente ge-
schonken. (foto Frans Poot)

Bewoners van woonwijk De Leijen
zullen wat langer om moeten rijen
de tunnelopening liep eerst flink uit
gelukkig klinkt nu een ander geluid
zo gaat dat soms bij grote karweien

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
25-01
Do.

26-01
Vr.

27-01

Souvlakisteak v.d. grill met 
komkommer-knoflooksaus

of
Gebakken zalmfilet met

mosterd-dillesaus
of

Spicy aardappel met
kaassoufflé en groenten

€ 10,-

Woe.
01-02
Do.

02-02
Vr.

03-02

Hazenpeper met
puree, rode kool en stoofpeer

of
Rode forelfilet met

kruidensaus
of

Estouffade
van wintergroenten

€ 10,-

Januari: maandmenu slechts € 24,50
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