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SALE

- Deense topkwaliteit
- Perfecte pasvorm
- Ultiem loopcomfort scapino.nl

Deze week
€35,- voordeel!
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LAATSTE PAREN
dames & heren

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  spandoek 

 dr
uk

werk van A tot Z  S 

Inrichting Vinkenplein 
door Henk van de Bunt

Het Vinkenplein in Bilthoven wordt straks dè nieuwe verblijfsplek in het centrum om te 
winkelen, koffie te drinken, te lunchen of ’s avond een hapje te eten. Het plein doet nu nog 

dienst als parkeerterrein, maar is straks een fantastische groene ruimte waar volop gelegenheid 
is om op een terrasje te ontspannen. 

De directe omgeving wordt voor-
namelijk geinformeerd via de 
website, nieuwsbrieven en infor-
matieavonden. Daarnaast is er een 
werkgroep geformeerd bestaande 
uit omwonenden, winkeliers en 
overige belanghebbenden die actief 
input levert op het ontwerp van de 
openbare ruimte. Dit ontwerptra-
ject stuurt de gemeente aan.

Informatieavond
Samen met bewoners, ondernemers 
en maatschappelijke groepen heeft 
de gemeente in vier bijeenkomsten 
gewerkt aan het plan voor de inrich-
ting van het toekomstige Vinken-

plein. De werkgroep Vinkenplein 
presenteerde op dinsdag 20 decem-
ber in het voormalige ING pand 
aan het Vinkenplein van 19.30 tot 
22.00 uur samen met de gemeente 
en ontwerpbureau Okra het Voorlo-
pig Ontwerp voor het toekomstige 
openbaar gebied Vinkenplein en 
omgeving. Van de mogelijkheid 
een kijkje te komen nemen en een 
reactie te geven werd ruimschoots 
gebruik gemaakt. 

Reacties
Tijdens de avond werden er korte 
presentaties gegeven over het ont-
werp. Gedurende de hele avond 

kon het ontwerp worden beke-
ken en toelichting worden ver-
kregen. Reacties werden door de 
werkgroep en de gemeente mee-
genomen ten behoeve van het 
definitieve ontwerp. Het college 
van burgemeester en wethouders 

neemt uiteindelijk een besluit over 
het ontwerp. 

Variantie
Het centrum van Bilthoven heeft 
door de kleinschalige, gevarieerde 
bebouwing en herkenbare groene 
uitstraling, een dorps karakter. De 
architectuur van de nieuwe bebou-
wing is geïnspireerd op Bilthovens 
villa’s en zorgt voor een harmoni-
euze aansluiting op de omgeving. 
De nieuwe bebouwing aan de Mel-
chiorlaan bestaat uit een reeks van 
individuele panden. De panden 
hebben een beperkte bouwhoogte 
van twee lagen met kap. De ge-

vel aan het Vinkenplein heeft een 
hoogte van drie lagen met kap en 
kent veel variantie in de gevelinde-
ling. De begane grond met horeca 
en winkels heeft een sterke samen-
hang met de bovengelegen wonin-
gen. Dit geeft het totaal een statig 

Foutje bij enquête 
zondag-openstelling

Op basis van een raadsbesluit van 21 april 2016 betreffende de pilot 
zondag-openstelling winkels zou, ten behoeve van de voorziene evalu-
atie, monitoring van de ervaringen plaatsvinden in september en de-
cember 2016 en in februari/maart 2017. De monitoring zou plaatsvin-
den aan de hand van een enquête onder inwoners, omwonenden van 
winkelcentra en ondernemers in de gemeente De Bilt.

Recent is gebleken dat de onlangs gehouden tweede enquête niet alle 
adressen heeft bereikt. Nader onderzoek leert dat problemen zijn opge-
treden bij meerdere grote postverzendingen, waaronder de verzending 
van de enquêteformulieren voor de koopzondagen. Het onderzoeksbu-
reau heeft vastgesteld dat op basis van twee enquêtes een kwalitatief 
voldoende evaluatierapport kan worden opgesteld voor een besluit 
aangaande zondag-openstelling. Het onderzoeksbureau adviseert de 
resultaten van de tweede enquête buiten beschouwing te laten en de 
evaluatie van de pilot koopzondagen te baseren op de resultaten van 
de eerste enquêteronde van september 2016 en de laatste enquêteronde 
van februari/maart 2017. Zodoende kan worden gegarandeerd dat de 
evaluatie van de pilot op een statistisch valide wijze tot stand komt en 
de gemeenteraad op juiste gronden een besluit kan nemen.

Het Vinkenplein wordt een fantastische plek om te ontspannen, 
te ontmoeten en te wonen.

Grote belangstelling tijdens de informatieavond.

uiterlijk en zorgt voor een duide-
lijk verwantschap met de nieuwe 
entree van De Kwinkelier. Op het 
plein komt een bijzonder paviljoen, 
een echte ‘eyecatcher’. Het pavil-
joen heeft een hedendaagse basis-

vorm en een kenmerkende vorm-
geving in staal en glas. De nieuwe 
bebouwing aan het Vinkenplein 
biedt ruimte om te wonen. Het par-
keren vindt plaats in een luxe on-
dergrondse parkeervoorziening.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

De Vierklank
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

08/01 • 10.30u - Drs. Hans Bouma

Pr. Gem. Zuiderkapel
08/01 • 09.30u - ds. H. van de Belt

08/01 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer  

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
08/01 • 10.30u - Bezinningssamenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

08/01 • 10.00u - De heer Jan Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw
08/01 • 10.30u - Voorganger

Pastor J. Houben

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
08/01 • 10.15u - Ds. H.J. Wiersma

08/01 • 16.30u - Kandidaat
M. van der Welle

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

08/01 • 10.00u - Ds. C.D. Zonnenberg, 
Doopdienst

08/01 • 19.00u - Ds. W. Markus

Pr. Gem. Immanuelkerk
08/01 • 10.00u - Samendienst met en in 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
08/01 • 10.00u - Dr. J. van Amersfoort, 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
08/01 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor F. Zwarts

Volle Evangelie Gemeente
08/01 • 10.30 uur - Spreker Joost Bijl

11/01 • 19.00 uur - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

08/01 • 10.30u - Drs. A. Brouwer 

Herv. gemeente Blauwkapel 
08/01 • 15.30u - ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk
08/01 • 10.30u - ds. J.P. Stoel

08/01 • 18.00u - ds. J.L. Schreuders 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

08/01 • 11.00u - drs. J. Huttenga

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

08/01 • 10.00u - ds. L. Kruijmer
08/12 • 18.30u - ds. M. van Dam 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
08/01 • 10.00u + 18.30u -

Ds. H. Zweistra 

PKN - Ontmoetingskerk
08/01 • 09.30u - drs. J. Huttenga

St. Maartenskerk
08/01 • 10.30u - Gezins-, Woord- en 

Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

08/01 • 10.00u - Onbekend
08/01 • 18.30u - Onbekend 

PKN - Herv. Kerk
08/01 • 10.00u - ds. M. van de Zwan
08/01 • 18.30u - ds. J.M. van Wijk

Er is een band die de dood niet kan verbreken,
Liefde en herinnering leven altijd voort.

Met veel verdriet, maar dankbaar voor de vele gelukkige 
jaren die wij samen zijn geweest, hebben wij afscheid 

moeten nemen van mijn dappere, lieve man, 
onze vader, schoonvader en trotse opa

Franciscus Ysbrand Maria Schut
Frans

Castricum, Bilthoven, 
15 september 1934 23 december 2016

Toos Schut - Demoitié

Claudia en Jacky
Maico, Erwan, Nicoline

Ilona
Joeri, Nikki

Mirjam en Olivier
Jules, Max

Gerard Terborchlaan 22, 3723 EK Bilthoven

De begrafenis heeft donderdag 
29 december jl. plaatsgevonden.

Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Sterk was zij in haar strijd tegen haar ziekte.
Groot was haar liefde voor haar dierbaren.
Nu is zij in rust van ons heengegaan.

Na een leven dat gekenmerkt werd door hartelijkheid, 
zorgzaamheid en liefde is van ons heengegaan onze 
lieve en altijd zo betrokken tante

Everdien Verschuur
Groenekan,  Maartensdijk,
15 september 1929  28 december 2016

Namens neven en nichten

Correspondentieadres:
Kon. Julianalaan 29, 3738 VA Maartensdijk

Wij nemen op woensdag 4 januari afscheid van             
Tante Everdien in de aula van crematorium Den en Rust              
te Bilthoven.

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

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

HEER’, door goedheid aangedreven,
zijt Gij mild in ’t schuld vergeven!
Wie U aanroept in den nood,
vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER’, neem mijn gebed ter ore;
wil naar mijne smeking horen,
merk naar Uw goedgunstigheên
op de stem van mijn gebeên.

Psalm 86:3 berijmd

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, 
geven wij u kennis van het overlijden van mijn liefdevolle vrouw, 
onze zorgzame moeder en onze allerliefste oma

Johanna Jannigje Barneveld-Berkhof
Annie

Soest, 5 december 1929        Bosch en Duin, 29 december 2016

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle zorg die zij van velen 
mocht ontvangen in de laatste periode van haar leven.

Gijs Barneveld

Wim en Sylvia

Ariët en Eddie
Laura en Peter
Richard en Chantal

 Mike

Jan en Anouschka
 Lisa
 Myrna

Correspondentieadres:
AdCura uitvaartzorg 
t.a.v. Familie Barneveld
Groenekanseweg 8
3737 AG  Groenekan

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op D.V. woensdag 4 
januari van 19.30 tot 20.30 uur in “De Groene Daan”, 
Grothelaan 3 te Groenekan.
Op D.V. donderdag 5 januari wordt de afscheidsdienst 
gehouden om 10.30 uur in de Hervormde kerk, 
Groenekanseweg 66 te Groenekan. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Hervormde Begraafplaats te Groenekan.
Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te ontmoeten 
in “De Groene Daan”.

Geen bloemen
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Voorrangsprocedure tijdelijke woningen
door Guus Geebel

Aan de gemeenteraadsvergadering op 22 december werd een agendapunt Tijdelijke woningen voor 
statushouders, starters en spoedzoekers toegevoegd. Het werd een langdurig debat dat ging over de 
uitwerking van een plan van B en W om voor een periode van tien jaar vijftig tijdelijke woningen te 

bouwen op zeven locaties. De publieke tribune was goed gevuld bij dit onderwerp.

De gemeenteraad nam op 26 mei 
jl. met een grote meerderheid een 
motie aan met een oproep aan het 
college om als gemeente De Bilt te 
voldoen aan de opdracht om de sta-
tushouders woonruimte te bieden. 
In de opdracht werd ook de moge-
lijkheid voor tijdelijke woonruimte 
opgenomen. Het college heeft de 
opdracht voortvarend opgepakt en 
er ligt inmiddels een plan. Johan 
Slootweg (SGP) vindt dat de pro-
cedure die voorligt meer tijd nodig 
heeft. De SGP vindt een periode 
van tien jaar voor tijdelijke wonin-
gen te lang. Hij constateert dat een 
aantal locaties niet ontsloten is en 
vraagt daarvoor om alternatieven. 
Slootweg denkt daarbij aan het ter-
rein naast het Groenhorstcollege, 
waar destijds een nieuw sportcom-
plex gedacht was.

Boze bewoners
Peter Schlamilch vraagt zich af hoe 
dit mogelijk is. Hij dient een motie 
van afkeuring in over het proces, 
De motie wordt door de overige 
raadsleden verworpen. Schlamilch 
wil de voorrangsprocedure intrek-
ken en de burgers een volwaardige 
inspraak te geven. Hij vraagt daar-
om het college het voorstel in de 
raad van februari te bespreken. Hij 

overhandigt de wethouder hand-
tekeningen van boze omwonen-
den. ‘Die vragen: waarom niet op 
de Schapenweide, waarom zoveel 
haast, hoe tijdelijk zijn de huisjes, 
hoe moet het met toekomstige sta-
tushouders en woningzoekenden. 
Bewoners zijn ook boos over het 
verdwijnen van groen, uitzicht en 
speelplekken voor kinderen.’ Hij 
dient een motie in die een evaluatie 
na één jaar inbouwt. De motie is 
verworpen. 

Kantoorpanden
Dolf Smolenaers (D66) schetst de 
context waarbinnen mensen hier-
naartoe komen. Hij noemt het een 
morele plicht statushouders op te 
nemen. Smolenaers stelt voor een 
extra commissievergadering in te 
lassen. Werner de Groot (CDA) 
heeft veel geluiden gehoord. 
Draagvlak en communicatie zijn 
inmiddels behoorlijk aan bod. Er 
is door de burgers en instellingen 
veel ingebracht in het voorgeno-
men besluit tot aanwijzing van de 
huisvestingslocaties. Het CDA is 
benieuwd naar de heroverweging. 
Anne de Boer (GroenLinks) geeft 
complimenten aan SSW. Menno 
Boer (SP) maakt zich zorgen over 
het draagvlak voor de plannen. Wat 

de SP betreft hadden ook leegstaan-
de kantoorpanden erbij betrokken 
mogen worden. 

Proces
Krischan Hagedoorn (PvdA): ‘Het 
is onze diepste wens uitvoering te 
geven aan de motie.’ Hij heeft be-
denkingen over het gevolgde pro-
ces. Hagedoorn wil versnelling in 
de structurele woningbouw. Kees 
Leliveld (VVD) stelt dat bij de 
communicatie steken zijn gevallen. 
De VVD wil uitstel van uitvoering. 
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
noemt het een schande dat er na 70 
jaar nog steeds een woningtekort 
is. Hij pleit voor locaties buiten de 
rode contouren. Nico Jansen (CU) 
noemt een aantal punten die hij van 
belang vindt. Tien jaar tijdelijke 
woningen vindt hij een te lange tijd, 
hij wil naar vijf jaar. 

Uitvoering
Wethouder Madeleine Bakker stelt 
dat het geen gemakkelijke opdracht 
is. ‘De aanleiding van de motie op 
26 mei was tijdelijke huisvesting 
voor statushouders. De motie vroeg 
om gebruik te maken van realisti-
sche mogelijkheden voor tijdelijke 
huisvesting ter aanvulling van een 
structurele oplossing. Het betekent 

dat u daarmee het college gevraagd 
heeft tot uitvoering over te gaan. Er 
is dus sprake van een bevoegdheid 
van het college om die uitvoering 
invulling te geven.’ De wethouder 
stelt dat realistische mogelijkheden 
betekent dat het gerealiseerd kan 
worden. ‘Er is de investering van 
de gemeente die de grond ter be-
schikking stelt en de SSW die met 
de gemeente in oktober een conve-
nant heeft gesloten om invulling te 
geven aan vijftig tijdelijke wonin-
gen.’ Bakker noemt tijdelijke wo-
ningen voor vijf jaar financieel niet 
haalbaar en niet realistisch. ‘Op 1 
december heeft de SSW groen licht 
gegeven en zijn we gaan communi-
ceren. Het had niet sneller gekund. 
We hebben gezocht naar een pro-
ces waarbij we onze uitvoerings-
bevoegdheid op een zorgvuldige 
manier invulling konden geven. We 
deden dat door belangenorganisa-
ties uit te nodigen voor gesprekken 
en door twee inloopavonden te or-
ganiseren.’

Voorrangsprocedure
‘We hebben gekozen voor de voor-
rangprocedure om de raad niet te 
passeren en gezocht naar een vorm 
waarin we de uitvoeringsbevoegd-

heid aan de raad konden voorleggen. 
Wij willen dat de raad er naar kijkt 
omdat het uw eigen opdracht is. In 
de motie staat een aantal punten. De 
mix van bewoners hebben we met 
statushouders, starters en spoedzoe-
kers. Spreiding, wenselijk was het 
over alle kernen te verdelen, maar 
dat ging niet. De zorgvuldige com-
municatie met omwonenden konden 
we pas na 1 december uitrollen. Het 
college ervaart dat het niet eenvou-
dig is. We hebben snelheid willen 
betrachten maar wel zorgvuldig 
willen zijn.’ Het college wil op 17 
januari met de inbreng en de alter-
natieven nog een keer kijken of het 
werk goed gedaan is en of er alterna-
tieven zijn die over het hoofd gezien 
zijn. ‘Dat kan op 17 januari twee 
kanten uitgaan.’ Een extra commis-
sievergadering noemt de wethouder 
uitstekend. ‘In januari komen we te-
rug in de raad en kan alles nog een 
keer op de zeef. Dan pas wordt een 
besluit genomen. Met dat besluit is 
het nog niet over. Er moet nog een 
omgevingsvergunning worden afge-
geven.’ Wethouder Madeleine Bak-
ker gaat vervolgens in op gestelde 
vragen en ingediende moties die alle 
worden verworpen.

Bankmedewerker 
voorkomt truc

De politie De Bilt pakte in december een 21-jarige Rotterdammer op 
voor oplichting van een 84-jarige inwoonster van Bilthoven. Met mooie 
verhalen kreeg de man de vrouw zo ver dat zij meerdere pannensets van 
hem wilde afnemen voor maar liefst 1.750 euro. De man reed vervol-
gens samen met de vrouw naar de bank aan de Melchiorlaan in Biltho-
ven om het geld op te nemen.

Vervolgens haalde hij de vrouw ook nog over om messensets van hem 
te kopen. Toen ze daarvoor ook geld wilde opnemen bij de bank, ver-
trouwde de alerte bankmedewerker het niet. Hij waarschuwde de poli-
tie, die de man op heterdaad betrapte. De man bleek al eerder met de 
politie in aanraking te zijn geweest voor dezelfde babbeltruc met pan-
nensets. Hij heeft inmiddels een dagvaarding ontvangen.

Tips
De politie geeft verschillende tips bij babbeltrucs: 
- wees altijd gezond wantrouwig aan de deur
- laat een spionnetje in de deur maken
- laat een kierstandhouder monteren
- vraag bij een onbekende bezoeker naar een identiteitsbewijs
- handel alles zoveel mogelijk af bij de deur
Zie ook www.politie.nl (thema’s > woninginbraak)

Een nieuw jaar: bent ú erop voorbereid?

Natuurlijk wilt u vooraf weten 
wat een uitvaart kost. Ik laat 
u op de eerste dag van onze 
kennismaking weten wat de 
uitvaart, volgens úw wensen, 
kost. Ik adviseer u over de 
financiële gevolgen van bepaal-
de keuzes en praat u geen over-
bodige zaken aan. Ú bepaalt. 

U wilt volledige vrijheid hebben 
in het kiezen van een crema-
torium of begraafplaats. Ik 
voer úw wensen uit: ú bepaalt 
waar crematie of begrafenis zal 
plaatsvinden, niet de uitvaart-
organisatie. Ik voer úw wensen 
uit. Ook voor het verzorgen van 
een uitvaart bij Den en Rust 
mag u mij bellen, ook al is Den 
en Rust onderdeel van DELA. 
Omgekeerd bent u bij mij niet 
gebonden aan een Yarden 
crematorium of -begraafplaats.

Bij wie u verzekerd bent staat 
los van de uitvaartverzorging. 
Meestal wordt bij een overlijden 
de partij waar de betrokkene 
verzekerd is gebeld. Dat hoeft 
niet. Het is heel belangrijk dat 
u een uitvaartverzorger kiest 
waarmee u een klik heeft. 

De tijd gaat snel: Oud en Nieuw ligt alweer achter ons. Als uitvaartverzorger heb ik het afgelopen 
jaar met veel mensen gesproken over hun eigen uitvaart. Niet omdat ze wisten dat het levenseinde 
nabij was, maar omdat het ze rust geeft om zaken doorgesproken en geregeld te hebben. Voor 
zichzelf, voor hun kinderen en andere dierbaren. Tijdens die gesprekken ben ik er achter gekomen 
dat er veel onbekendheid is met uitvaartzorg. Over de uitvaartverzorger, over verzekeringen, over 
keuze voor begraafplaats of crematorium. En over de kosten van een uitvaart.

Iemand over wie u goede verha-
len gehoord heeft of misschien 
iemand die u onthouden 
heeft na een eerdere uitvaart. 
Iemand die u persoonlijk 
begeleidt, aandacht en tijd voor 
u heeft en u zaken uit handen 
neemt. Ik ben zo iemand. En 
áls u een uitvaartverzekering 
hebt zorg ik dat alles optimaal 
voor u geregeld wordt. Met alle 
voordelen van die verzekering.

U wilt rondom de uitvaart 
met één persoon te maken te 
hebben. Een uitvaart kent een 
aantal stadia: de zorg voor de 
overledene, de aankondiging, 
keuze voor een kist, de rouw-
auto, muziek, foto’s, video, spre-
kers en de dag zelf... het is nogal 
wat. Er zijn uitvaartonder-
nemingen die daarop meerdere 
personen inzetten, u zelf de 
rouwkaarten laten ophalen bij 
de drukkerij. U met de muziek 
naar het crematorium sturen... 
Ik doe dat voor u. Alle tijd-
rovende zaken neem ik u uit 
handen. Eén aanspreekpunt, 
van het begin tot het eind. 
Vanuit mijn omroepachter-
grond adviseer ik u over muziek 

en beeld. Samen zorgen we voor 
een onvergetelijk afscheid dat 
passend is bij u en uw dierbare. 

Op dinsdag 10 januari organi-
seren Ds. René Alkema en onder-
getekende in de Ontmoetings-
kerk in Maartensdijk voor 
iedereen een avond over sterven 
en begraven/cremeren. Ik ben 
benieuwd naar úw verhaal. 
U bent van harte welkom vanaf 
19.30 uur!

Ik wens u een goed 2017 toe, in 
de hoop dat uw wensen mogen 
uitkomen.

Koop Geersing, 
uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

Wethouder Madeleine Bakker: ‘De motie vroeg om gebruik te maken van 
realistische mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting.’

advertorial
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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 
BELEGEN

500
GRAM 5.50

Lamsracks
Gemarineerd of naturel

Rookworsten

Magere 
runderlappen

100
GRAM 3.75

500
GRAM 6.98

BOEREN OUD

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 januari 
t/m woensdag 10 januari 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 6.98 

100
GRAM 1.35 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

PINDA’S 250
GRAM 1.98

250
GRAM 2.50PINDA ROZIJNENMIX

Noten & pinda's

RIBLAPPEN

500
GRAM 5.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-tomaat mozzarella
Filet americain
Grillworst salade

Boeren achterham 
Gebraden gehakt
Rosbief 3 x 100

GRAM 4.50

3 x 100
GRAM 3.99

Lekker voor het weekend!

5 HALEN=
4 BETALEN

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

KIPDIJ SLEETJES 
Heerlijk gevuld met kaas en 
omwikkeld met gerookt spek

Lamsburgers

5
VOOR 10.-

Kipfilet
(scharrel)

2
KILO 20.-1

KILO 10.99

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

VERS GESNEDEN

Meloenmix
ZELDZAAM LEKKER

MEGA BAK 

1.99

MOOIE, SPAANSE

Bergbloemkool
NÚ 

0.99

MOOIE, GROTE

Mango's
PER STUK 

0.99

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 9/1, dinsdag 10/1 en woensdag 11/1

VERS GESNEDEN

Hutspot
500 GRAM

0.89

Comice handperen
HEEL KILO

0.99

Pasta
MET GEVULDE KIP
EN GROENTE

100 GRAM 

1.25

Wij wensen u
een goed en gezond

2017

Alléén donderdag

Coq au Vin
MET GARNITUUR

100 GRAM

1.25

Italiaanse
groenteschotel

100 GRAM 

1.25

Zuurkoolschotel
MET WORST EN GEHAKT

100 GRAM 

1.25

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur
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Nog meer oplaadpunten 
voor elektrische auto’s

door Henk van de Bunt 

Gemeente De Bilt krijgt weer twee nieuwe locaties voor het opladen van elektrische auto’s.  
Dat betekent 2 ‘gewone’ parkeerplaatsen minder per locatie.  

Over het algemeen wordt de komst van de laadpalen positief gezien. 

In het kader van ‘Elektrisch Ver-
voer’ in De Bilt wordt elektrisch 
rijden gestimuleerd. Extra laad-
punten kunnen ingericht worden 
als bijvoorbeeld de bezitters van 
het elektrische voertuig niet over 
parkeerruimte op eigen terrein be-
schikken en de parkeerdruk niet 
onevenredig aangetast wordt. Het 
College geeft aan dat de belan-
gen van bewoners, bedrijven en 
hulpdiensten zijn meegewogen; 

dat wil zeggen dat gestreefd is de 
laadpaal zodanig te plaatsen dat 
mogelijke overlast wordt verme-
den en de bereikbaarheid van de 
nooddiensten en de doorstroming 
gegarandeerd wordt. 

Beheer
De gemeente maakt het mogelijk, 
dat de palen geplaatst worden, 
maar plaatst en beheert deze niet 
zelf. De organisatie, die de palen 

gaat plaatsen kan nu vergunnin-
gen bij de gemeente en de net-
beheerder aanvragen om de paal 
daadwerkelijk te mogen plaatsen 
en aan te sluiten op het elektranet. 
Pas wanneer die vergunningen 
verleend zijn, kan er een planning 
voor het plaatsen gemaakt wor-
den. De locaties worden bepaald 
op basis van aanvragen van eige-
naren en bestuurders van elektri-
sche auto’s. 

Uit de gemeenteraad van 22 december
door Guus Geebel

De fractie Schlamilch vindt het 
een goede zaak dat de gemeente 
een referendumverordening krijgt 
en stelt voor dit onderwerp eerst 
ter behandeling aan de commis-
sie aan te bieden. Han IJssennag-
ger (Bilts Belang) is verbaasd dat 
een voorstel wordt ingediend door 
Forza, een organisatie die niet in 
de raad bekend is. Schlamilch 
zegt toe overal waar Forza in het 
voorstel staat dit te wijzigen in 
fractie Schlamilch. De raad heeft 
geen behoefte het initiatiefvoor-
stel voor advies naar het college 
te sturen. Het voorstel wordt ge-
agendeerd voor de commissiever-
gadering van 12 januari.

Apv
De Verordening tot de wijziging 
van de Apv gemeente De Bilt 
2009 wordt met de grootst moge-
lijke meerderheid aangenomen. 
De fractie Schlamilch dient twee 
amendementen in. Het ene heeft 
betrekking op de minimale vrije 
doorgang op trottoirs. Het andere 
op belemmeringen op de rijbaan. 
Burgemeester Verkerk stelt dat de 
afmetingen na breed overleg over-
een gekomen zijn. Beide amende-
menten worden verworpen.  

Armoedebeleid
De raad stelt unaniem de uitgangs-
punten voor gemeentelijk armoe-
debeleid vast. Krischan Hage-
doorn (PvdA) constateert dat het 

aantal langdurig armen stijgt tot 
inmiddels 660.000, tien procent 
meer dan het jaar ervoor. ‘Sociale 
uitsluiting dreigt voor steeds meer 
mensen. Uit de evaluatie blijkt 
dat er behoefte is aan een breder 
netwerk. In De Bilt houden der-
tig professionele organisaties zich 
bezig met armoede. Slechts drie 
daarvan worden door de gemeente 
structureel betrokken bij het vor-
men van het beleid.’ Hagedoorn 
geeft voorbeelden van gemeenten 
waar meer organisaties betrokken 
worden. Een amendement, inge-

diend door PvdA, SP, D66 en CU, 
waarin gevraagd wordt initiatief te 
nemen om de lokale organisaties 
te verbinden wordt aangenomen. 
Ook wordt de motie aangenomen 
waarin de PvdA vraagt het extra 
rijksbudget voor armoedebestrij-
ding beschikbaar te stellen voor 
organisaties die zich met kinder-
armoedebestrijding bezighouden.
Cees Beringen (CDA) stemt in 
met het geformuleerde armoede-
beleid. In een motie vraagt het 
CDA binnen het nieuwe armoe-
debeleid middelen beschikbaar te 
stellen die zwemlessen voor kin-
deren uit gezinnen met een inko-
men van 125 procent van het mi-
nimum mogelijk kunnen maken. 
De motie wordt unaniem aange-
nomen. Wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen zegt in maart met de 
financiële en inhoudelijke uitwer-
king te komen. ‘De uitgangspun-
ten zijn zoveel mogelijk gewoon 
meedoen en de participatiemaat-
schappij vorm geven.’ 

Vragenuur
Menno Boer (SP) stelt vragen 
over plannen van de provincie om 
een spoorlijn rond De Bilt aan te 
leggen en een verbinding tussen 
station Bilthoven en een nieuw 
station Utrecht Uithof. Hij maakt 
zich zorgen om de gevolgen daar-
van voor kwetsbare natuur. Verder 
stelt hij vragen over het besluit 
om de A27 bij Amelisweerd te 

Nog twee dagen  
Kunst uit eigen provincie

door Henk van de Bunt

Nog tot en met donderdag 5 januari 2017 kunnen bezoekers van de 
KUEP- Kunst Uit Eigen Provincie- in het WVT-gebouw aan de Ta-
linglaan in Bilthoven genieten van diverse kunstvormen. Zoals bij-
voorbeeld het werk van De Lekstroomdraaiers: een (Groenekanse) af-
deling van Radius, een grote landelijke vereniging van houtdraaiers, 
opgericht in 1994 en inmiddels met meer dan 700 leden. Een aantal 
leden beoefent het houtdraaien beroepsmatig, maar de meeste leden 
zijn amateurs. Niet alleen kunstenaars uit gemeente De Bilt expose-
ren er, maar er is ook werk van kunstenaars uit de gehele provincie 
Utrecht te bewonderen.

Veelzijdig werk van de Lekstroomdraaiers.

De Abt Ludolfweg in De Bilt is een van de beoogde locaties voor een 
nieuw oplaadpunt.

Margriet van de Vooren wordt beëdigd als commissielid zijnde niet 
raadslid voor de fractie van het CDA. 

Cees Beringen wil dat ieder kind de mogelijkheid krijgt een zwemdiploma 
A te halen.

verbreden. Wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen beantwoordt kort 
enkele vragen en zegt toe de vra-
gen uitgebreider schriftelijk te be-
antwoorden. Dat geldt ook voor de 
vraag van Werner de Groot (CDA) 
over verkeersproblemen op de 
Blauwkapelseweg tijdens de spits. 
Op vragen van Menno Boer over 
rubbergranulaat op sportvelden 
antwoordt wethouder Madeleine 
dat de kunstgrasvelden van FC 
De Bilt en SVM in 2018 worden 
vervangen. Pim van de Veerdonk 
(Beter De Bilt) stelt vragen over 
de driehoek op het Emmaplein in 
Bilthoven en de plannen voor het 
terrein achter De Kwinkelier. Wet-
houder Hans Mieras zegt half fe-
bruari meer te kunnen melden over 
De Kwinkelier.  

Voorstellen
Fractie Schlamilch stelt voor kerst-
pakketten voor gemeenteambtena-
ren opnieuw in te voeren. Menno 
Boer stelt voor een proef te doen 

met Alle Fietsers Tegelijkertijd 
Groen (AFTG) bij verkeerslichten 
en om hartjesborden te plaatsen 
om automobilisten bewust te ma-
ken van hun snelheid. Alle voor-
stellen worden verworpen.
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Wij wensen iedereen
zorgeloze stappen in 2017

Tolakkerweg 217, 3738 JM  Maartensdijk
Tel. Podotherapie 085-4894379
Tel. Pedicure 06-29928464 (Anna Luna)

Hessenweg 151  •  3731 JG  •  De Bilt   •   T 030 - 220 42 62
www.jorijksen.nl   •   info@jorijksen.nl

Wij wensen U
een gelukkig 2017

Joop en Jannie 

van Rossum en 

hun medewerksters 

wensen u een 

Gelukkig

Nieuwjaar toe.

Korfbalvereniging 
Tweemaal Zes

wenst u een gezond, 
sportief en gelukkig

2017!

G&CC De Biltse Duinen 
en 

Golfpark De Biltse Duinen
wensen u een 

prachtig golfjaar

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Wenst u een
gelukkig nieuwjaar

Maartensdijk
Tel: 0346-213003

Mob: 06-20500049
www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Zwerftocht door de prullenmand
door Henk van de Bunt

Pastor Gerard de Wit schreef meerdere boeken met mooie, opmerkelijke, in het oog springende en om uitleg vragende titels.
De laatst (17 oktober 2016) verschenen uitgave ‘Meneer, wij willen Jezus zien’ vraagt om een nadere toelichting. 

‘De titel van dit boekje is een klein 
zinnetje uit het evangelie, te vinden 
bij Johannes 12 vers 20, als je ten-
minste de vertaling van de Groot 
Nieuws Bijbel kiest. Het is de simpe-
le vraag van mensen die wat van Je-
zus willen weten’. Het is een boekje 
met mijmeringen, veelal passend bij 
teksten van zondagsvieringen. Toch 
zijn ze volgens de Wit niet de uitleg 
ervan maar reacties erop: ‘Soms zijn 
ze midden in een overweging op-
gekomen, soms ontstonden ze pas 
achteraf, naar aanleiding van een 
vraag van anderen. Vaak zoek ik dan 
de omstanders van toen, de mensen 
die niet in het Bijbelse verhaal voor-
komen, maar er bij stonden en er 
ongetwijfeld op gereageerd hebben: 
kritisch, vragend, aarzelend of mis-
schien boos. Bijna altijd is het voor 
mij een poging om daden of woor-
den van Jezus invoelbaar te maken, 
levend, sprekend voor vandaag. Voor 
mezelf, soms ook voor anderen. 

Bajes
Gerard de Wit (1928) werd geboren 
in de Balistraat op één hoog in Am-
sterdam-Oost. Op 12-jarige leeftijd 
koos hij ervoor om naar het semina-
rie Hageveld in Heemstede te gaan. 
Vervolgens deed hij het grootsemi-
narie in Warmond. Op 12 juni 1954 
werd Gerard de Wit in de kathedrale 
kerk van Sint Bavo in Haarlem tot 
priester gewijd. Daarna begon hij 
als kapelaan in Nes aan de Amstel. 
In 1963 kwam hij terecht in het on-
derwijs. Na 25 jaar mocht hij van 
de toenmalige Haarlemse Bisschop 
Zwartkruis zelf een keuze maken 
voor een vervolgstap. De Bijlmer-
bajes werd zijn nieuwe werkterrein. 
‘Gelukkig weer dicht bij de men-
sen’. In 1986 werd hij voorgedragen 

als Hoofdaalmoezenier Justitie en 
op 64-jarige leeftijd ging hij, eigen-
lijk om gezondheidsredenen, met 
de VUT. ‘Maar voor mij geen plek 
achter de geraniums’. Er kwam tijd 
vrij om zich in te zetten voor inter-
nationale organisaties in het justitie-
pastoraat en in 1993 zag hij een ad-
vertentie waarin gezocht werd naar 
een jonge emeritus om wat mee te 
helpen in Maartensdijk. ‘Het werden 
twintig bijzondere jaren’.

Titels
Tussen 1966 en 1999 kwamen er 
meer dan 600.000 exemplaren de 
godsdienstmethode ‘Levenstocht’ in 
handen van LTS- en Ulo-leerlingen. 
Later vraagt auteur de Wit zich af 
‘Was dit allemaal zinvol? Intussen 
werd de secularisatie heftiger, daal-
de het aantal uren godsdienst op de 
scholen en raakte het vak godsdienst 
verdwaald bij ‘Wereldoriëntatie’. In 
2008 ging Gerard de Wit in Herin-
neringen ‘In gesprek met zijn leven’, 
in 2015 werd ‘een zwerftocht terug-
gelezen’ in ‘Een weg door de Tijd’, 
en na de jaarwisseling 2015-2016 
verzamelt en bundelt hij zijn kerst-
meditaties en Nieuwjaarsgroeten 
van 1974 tot en met 2015. Ter ge-
legenheid van zijn zestigjarig pries-
terschap was in 2014 ‘Behoud het 
Goede; een uitdaging, een zegen’ 
verschenen. Bij de verantwoording 
van ‘een weg door de tijd ’schrijft 
hij: Dit is geen boek; het is een soort 
prullenbak’. (van 315 pag.). 

In 2007 besloot Gerard de Wit om 
allerlei preken, artikelen, kranten-
knipsels en wat al niet weg te doen. 
‘Maar al lezende ontdekte ik dat ik 
misschien liever wat wilde bewaren. 
En gaandeweg het teruglezen ver-

anderde de prullenbak in een super-
groot tekstbestand en verscheen ‘een 
weg door de tijd’.  

Opbrengst naar Kenya
Gerard de Wit over zijn laatste uit-
gave: ‘Ik bied het aan, zomaar, voor 
een klein moment, een korte medita-
tie, een verloren ogenblik. De netto-
opbrengst van deze uitgave is be-
stemd voor het project ‘Nadirkonyen 
Street & Exploited Children Pro-
gramme’ in Lodwar, Kenya, een 24 
uurs Opvang en Rehabilitatieproject 
om straatkinderen te herenigen met 
hun (straatarme) familie. Dit project 
is een initiatief van de fraters van 
Utrecht. Het werd 25 jaar geleden 
opgezet en frater Hans Wennekes is 
er nog steeds werkzaam. Onderwijs 
is het belangrijkste middel om deze 
kinderen weer te herenigen en een 
toekomst te bieden. Lodwar ligt in 
een van de armste delen van Kenya. 
Het gaat in 2016 zelfs om 280 kinde-
ren. En het resultaat? 6 ervan zitten 
nu op college of universiteit; 29 op 
de middelbare school, 1 op een Ho-
mecraft (veredelde huishoudschool), 

5 op een technische school, 199 op 
de basisschool en 40 in voorberei-
ding erop. Er is nog een 40-tal boek-
jes beschikbaar (kosten 10 euro) 
bij de Ontmoetingskerk en de Sint 
Maartenskerk in Maartensdijk en de 
O.L.V.-kerk in Bilthoven. Belang-
stellenden kunnen ook een bericht 
sturen naar gwmdewit@gmail.com.

Pastor Gerard de Wit in het park van het Fraterhuis aan de Schorteldoekse Steeg.

Het omslag van het laatstverschenen 
boek.

Lezing Leo Fijen
Naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek ‘loslaten en thuis 
komen’ dat hij samen met bisschop de Korte schreef, houdt Leo Fijen 9 
januari om 19.30 een lezing in de pastorie van de Michael-Laurenskerk 
aan de Kerklaan 31 te De Bilt. Toegang gratis, aanmelden via secretari-
aat@katholiekekerkdebilt.nl of via 030-2200025.

De bisschop en de journalist. Beide zijn ze 61 jaar, historicus en ze ver-
anderen beide van baan. de bisschop verhuist van het kleinste bisdom 
naar het grootste, de journalist van de grootste omroep naar een kleine 
uitgeverij. Gerard de Korte en Leo Fijen, ze schrijven elkaar. Ze moeten 
loslaten wat vertrouwd is en helemaal opnieuw beginnen. Ze schrijven 
elkaar 24 brieven over een thema dat iedereen kent.
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De Biltse 
Bewonersvereniging 
Woonspraak wenst
u een gelukkig,
gezond Nieuwjaar
en veel woongenot.

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29, 3731 VG  De Bilt
Tel: 030 - 638 21 56, Mob: 06 - 5340 35 05

Mail: info@gervandendool.nl
Net: www.gervandendool.nl

Wenst u een
voorspoedig 2017

Voor een offerte of boeking:

Personal Touch Travel
Prinsenlaan 19, Maartensdijk
Tel. 06 52633573
helen.brinkhuis@
personaltouchtravel.nl

Een reislustig 2017!

CDA De Bilt: 
ook in 2017  

Dichtbij! 
www.cdadebilt.nl

nieuwjaarsadvertentie 2017 50x80mm FO PMS.indd   1 05-12-16   20:08
Ook in uw (nieuwe) huis 

voelt u zich in 2017 THUIS

Wenst u een � jn woonjaar

Bilthoven/Soest

030 229 00 79
035 601 13 04 Gé Westerbeek

Wenst u een gezegend 
nieuwjaar toe

Verkoop en levering van al uw
bomen en planten 

Verder voor al uw voorkomende 
werkzaamheden zoals snoeien, rooien van 

hagen en bomen, en straatwerk. 

Nieuwe Weteringseweg 34, Groenekan.
Tel. 06-54751296 www.vanvliettuinservice.nl
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Dorpsweg 126
3738 CJ Maartensdijk

T: 0346 - 211285
E: eetbijpeet@gmail.com

Wenst u een 
Goed 2017

Zonnebloemmiddag 
in De Mantel

Vrijdag16 december was er in pa-
rochiecentrum De Mantel naast 
de Maartenskerk voor de ruim 50 
gasten van de Zonnebloem een 
middag, helemaal in kerstsfeer. 
Na het openingswoordje van de 
voorzitter verzorgde het koor van 
de Sint Maartenskerk een optre-
den met prachtige kerstliederen. 
Leo Fijen vertelde een prachtig 
verhaal over twee asielzoekers die 
elkaar in Maartensdijk in de sport-
hal ontmoet hadden en daar stapel 
verliefd waren geworden, zo ver-
liefd dat zij de dominee vroegen 
of hij hen niet wilde trouwen. Via 
vele asielsopvangplaatsen kwa-

men de twee in Aalsmeer terecht, 
het meisje inmiddels zwanger. Het 
meisje was moslima, de jongen ka-
tholiek, zij was over gegaan naar 
de katholieke kerk en het tweetal 
is door een priester getrouwd. Een 
heerlijke en geslaagde middag, 
vooral mogelijk gemaakt door de 
gift uit Westbroek, ontstaan uit de 
opbrengst van de collecte tijdens 
de kerkdienst welke in Westbroek 
tijdens de koningsfeesten gehou-
den werd.   (Joop Vesters)
 
Zonnebloemgasten zingen mee 
met het Sint Maartenskerkkoor. 
(foto Ido Huitenga)

Zonnebloem-diner 
via Jumbo

Ook in 2016 heeft Zonnebloem weer gebruik gemaakt van de dineractie 
van Jumbo waarmee 2 dinerpakketten besteld werden voor totaal 20 per-
sonen.

De dinerpakketten zijn geleverd door Jumbo Farenhorst in Maartensdijk 
en boden een driegangenmenu met keuze uit kip of kabeljauw. De diners 
vonden plaats bij 2 vrijwilligers thuis op 15 december. Met de organi-
satie van dit tweede Jumbo diner heeft de Zonnebloem afdeling de Bilt 
- Bilthoven de deelnemers een paar mooie uurtjes bezorgd. De organisatie 
spreekt graag haar dan kuit aan Jumbo en alle vrijwilligers die dit moge-
lijk gemaakt hebben.

Zonnebloemgasten genieten van het diner.

SeniorWeb bestaat 20 jaar
SeniorWeb, de organisatie die ouderen helpt om digivaardig te blijven 
viert dit jaar haar 20-jarig jubileum. In 1996 zagen Ger Tielen, Frans 
de Jong en Alexander van de Kerkhof, de drie pioniers achter Seni-
orWeb, in hun omgeving dat ouderen soms vroegtijdig met pensioen 
gingen vanwege de automatisering, computerisering en het oprukken 
van beeldschermen. Betrokkenen dachten vaak  ‘Dit kunnen wij niet 
meer volgen, laat ons maar met vervroegd pensioen gaan’. Vanuit de 
gedachte dat dit onhoudbaar is en dat ouderen eigenlijk de technologi-
sche ontwikkelingen moeten blijven volgen, meemaken en erin moeten 
duiken is  SeniorWeb tot stand gekomen. In Amerika bestond al een 
gelijksoortige organisatie SeniorNet. Tielen, de Jong en van de Kerkhof 
zijn naar Amerika gegaan om te kijken wat ze van SeniorNet konden 
leren. 

Hoewel er doelstellingen zijn verschoven in de afgelopen 20 jaar is het 
principe ‘senioren onderrichten andere senioren’ altijd gehandhaafd. 
Inmiddels zijn er verspreid door het hele land ruim 3.000 vrijwilligers, 
ambassadeurs genoemd, actief in 414 leercentra waaronder Bilthoven, 
Bunnik, Maartensdijk en Zeist.  Deze leercentra werken intensief sa-
men en zijn gehuisvest in de bibliotheek.  

Tijdens de Open Week van 16 t/m 21 januari zijn leercentra extra open 
en hebben speciale activiteiten. Op www.ideacultuur.nl/seniorweb is 
het gehele programma te lezen. 

Uitleg voor senioren.

Jan van der Linden gestopt 
als trouwambtenaar

Tijdens een informele bijeenkomst met collega’s nam Jan van der 
Linden in de Mathildehal van Jagtlust op 19 december afscheid als 

trouwambtenaar. De laatste jaren voltrok hij geen huwelijken 
meer binnen het team van trouwambtenaren, maar deed hij 

dat alleen op verzoek van mensen die hem kenden.

Van der Linden was lange tijd wet-
houder van de gemeente De Bilt. 
Op 24 februari 1983 voltrok hij 
het eerste huwelijk. Het zouden 
er in totaal ongeveer vijfhonderd 
worden, waarvan vierhonderd in 
De Bilt, want ook buiten deze ge-
meente sloot hij door het hele land 
heen huwelijken. Op de vraag 
welke hem het meest zijn bijge-

bleven noemt hij de huwelijken 
van zijn eigen kinderen. Jan van 
der Linden heeft in De Bilt het 
eerste homohuwelijk gesloten. ‘Ik 
heb er altijd veel voldoening in 
gehad. Vooraf had ik steeds een 
uitvoerig gesprek en ik heb altijd 
geprobeerd aan de plechtigheid 
een heel persoonlijk karakter te 
geven.’  [GG] 

Jan voor de laatste keer op de plek waar hij menig huwelijk sloot.
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Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Judokan

en

Kapper Hans

wensen u 

een sportief 

en gezond 

2017

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers
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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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 JAAR

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

STAPELKORTING
OP DE DAMES-, HEREN- EN BABYCOLLECTIE

50%

1 Artikel

2 Artikelen

3 Artikelen

40%

30%
KORTING

KORTING

KORTING

So let's start this year with
30% - 50% discount

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

MET EEN FRISSE NIEUWE COUPE 2017 IN
U bent van harte welkom

We staan weer graag voor u klaar
met een passend advies en goede service

Let op! houd uw Vierklank bonnenboekje bij de hand want
vanaf 6 januari gaat de actie GRATIS HIGHLIGHTS van start

(1 bon per klant!)

HEERLIJKE
KRUIDCAKE
nu maar

€ 3,95

VIKORN
Lekker gezond
400 gram nu

€ 1,30

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Interpellatie herinvoering 
huishoudelijke hulp

door Guus Geebel

Tijdens de raadsvergadering van 22 december maakte Erik van Esterik (PvdA) gebruik van 
het recht van interpellatie om het college te bevragen over de herinvoering van eenvoudige 

huishoudelijke hulp (HH1). Met een interpellatie kan een raadslid in de raadsvergadering het 
college vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan. 

Het onderwerp is de afgelopen twee 
jaar een terugkerend onderwerp ge-
weest in commissie- en raadsvergade-
ringen. Van Esterik wil dat het college 
gelet op de uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep erkent dat er iets is 
misgegaan. Daarna kan voor hem het 
dossier gesloten worden. Verder zegt 
hij te hechten aan een stevige evaluatie 
en een manier van vooruitkijken waar-
bij college en raad samen optrekken. 
Van Esterik ziet het als de afsluiting 
van een debat waarin de PvdA de af-
gelopen tweeënhalf jaar heeft aange-
drongen op andere keuzes.

Dolf Smolenaers (D66) schetst de 
gang rond de Wmo. Hij komt nu 
tot de conclusie dat de gemeenten 
in Nederland een uitvoeringsorgaan 
geworden zijn die dezelfde hulp 
voor veertig procent minder geld 
moeten bieden. ‘Voor huishoude-
lijke hulp leidt dat nu tot gigantische 
tekorten. In De Bilt betekent het 
een jaarlijks structureel tekort van 
zes ton. De Wmo zou een kanteling 
moeten betekenen van recht hebben 
op, naar eigen kracht. We dragen nu 
we weer een stukje ideaal ten grave 
en daar worden wij moedeloos van.’ 

Anne de Boer (GroenLinks) wil we-
ten wat de uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep betekent. 

Kennis van toen
Connie Brouwer (Beter De Bilt): 
‘Laten we de boel afsluiten en voor 
goede zorg gaan.’ Cees Beringen 
(CDA) houdt een betoog waarbij hij 
ingaat op de problemen bij de invoe-
ring van de Wmo. Han IJssennagger 
(Bilts Belang) sluit zich aan bij het 
betoog van Cees Beringen. Wethou-
der Brommersma stelt dat het college 
staat voor kwalitatief goede zorg voor 

Sfeervol optreden Ludi Cantare 
Een overvolle zaal, 
een knapperend haard-
vuur, warme glühwein 
en (kerst-)liederen. Dat 
waren de ingrediënten 
woensdag 21 december 
in Parkflat Houdringe, 
waar vrouwenkoor Ludi 
Cantare een sfeervol 
programma ten gehore 
bracht. Zing je graag en 
heb je een lage vrouwen-
stem (mezzosopraan of 
alt), bezoek dan een re-
petitieavond (van 20.00 
tot 22.00 uur) in basis-
school Wereldwijs in Het 
Lichtruim. Zie www.ludi-
cantare.nl

Nieuwe hulpverleners
Dinsdag 21 december deed een aantal cursisten van de 76 jarige EHBO vereniging De Bilt/
Bilthoven examen eerste hulpverlenen nieuwe stijl. Door voortschrijdende inzichten en de 

veranderende maatschappij wordt  van de nieuwe lichting eerste hulpverleners, met het nieuwe 
protocol, een visie verwacht die past bij deze nieuwe ontwikkeling. 

De cursus duurde 10 lesavonden 
en werd geleid door docent eer-
ste hulpverlener Jan Broers en 
Lotus-slachtoffer Marjo Westerik. 
Diverse eerste hulp onderwerpen 
kwamen aan de orde, zoals: Re-

animatie aan volwassenen en kin-
deren met de AED (Automatische 
Externe Defibrilator). Evenals 
het herkennen van ziektebeel-
den zoals hersenvliesontsteking, 
beroerte, hartinfarct, uitdroging, 

ontwrichting, wervelletsel, brand-
wonden, koortsstuipen en ook 
om verslikking op te heffen. Ook 
leerde men actieve bloedingen 
stelpen. 

(Maud Timmer)

Kerstklanken in 
Lichtruim

Woensdag 21 december werd in het Lichtruim een 
ontspannen en inspirerend kerstconcert gegeven door 

docenten en leerlingen van het Kunstenhuis.

Bij binnenkomst in de stemmig verlichte en overigens uitverkochte 
theaterzaal werd het publiek begroet door de warme klanken van op-
tredens van onder andere de bigband, de talentklas, diverse solisten en 
ensembles. En ook een glaasje ontbrak niet.

Veel muziekleerlingen - de een wat meer gevorderd dan de ander-, 
presenteerden zich met vrolijke, ernstige of swingende kerstmuziek, 
waarbij het prachtige harpspel van Esmee, midden in de zaal, een schit-
terend rustpunt vormde in een verder turbulent programma waarin ook 
nummers als Jingle Bell Rock en Joy to the World niet ontbraken. Een 
ander hoogtepunt was het zigeunerliedje gezongen door de 12-jarige 
Arthur, die loepzuiver en beheerst vanaf het balkon het muisstille pu-
bliek ontroerde. Een fantastisch concert, dat weer eens aantoont hoe-
veel muzikaal talent onze gemeenschap heeft en dat De Bilt een mu-
ziekschool heeft, om trots op te zijn.           (Peter Schlamilch)

In een uitverkocht Lichtruim ‘Swing en schwung in de kerstuitvoering’. 
(foto Frans Poot)

Het aantal hulpverleners is met zeven uitgebreid: Esther, Fabiënne, Ida, Ilona, Rini, Steven en Timo.

Erik van Esterik noemt vooruitkijken nu het belangrijkste.

de meest kwetsbaren en voor faire sa-
larissen voor de mensen die de zorg 
uitvoeren. Zij vindt niet dat het col-
lege een foute inschatting gemaakt 
heeft. ‘Met de kennis van toen heb-
ben we de goede beslissing genomen 
voor de meest kwetsbaren.’ Ze is niet 
blij met de uitspraak van de Centrale 

Raad van Beroep omdat daarmee het 
beleid niet meer overeind gehouden 
kan blijven. Zij gaat dus geen excuus 
aanbieden. Brommersma sluit zich 
aan bij de oproep het dossier te slui-
ten. Anne de Boer constateert dan het 
interpellatiedebat niet heeft geleid tot 
consequenties. 

Een nieuw jaar en laten we hopen
dat het minder boos mag verlopen
de economie trekt weer aan
en we kunnen langzaamaan
ook weer van alles gaan kopen

Guus Geebel Limerick
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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

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots Sale
vanaf 12 januari 2017

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KALKOENSTOOFLAPJES

Verbazingwekkend lekker mals te stoven! Lekker met 

een beetje witte wijn erbij; ca. 90 min.
500 gram 4,75

BLACK ANGUS RIBLAPJES

Heerlijk doorregen, super mals en zeer smaakvol! Met 

een recept erbij, ca. 90 min. stoven.
500 gram 7,50

BOERENGEHAKT

Lekker gekruid, gezouten en gevuld met groenten, 

voor ballen, ovenschotel, U mag het zeggen
500 gram 4,75

HAZENPEPER KANT & KLAAR

Vol gevuld met veel vlees, groente, kruiden, alleen 

opwarmen. Heerlijk met rode kool en puree
100 gram 2,15

CASSELERRIB

Magere haasfilet die licht gepekeld en huis gerookt is, 

topper voor bij al uw/ onze stamppotten.
100 gram 1,85

KALKOENFILETWOKREEPJES

Om kort te bakken, mild gekruid en gemengd met 

groenten; bij de maaltijd of op een broodje
100 gram 1,10
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 2 januari t/m zaterdag 7 januari. Zetfouten voorbehouden.

Eet met je hart

Eerder meldden we al dat de Stichting Eet met je 
hart een succesvolle restaurantcampagne met 40 
ouderen uit De Bilt afsloot. Daarbij is een royaal 
gebaar weggevallen. Het feestelijke kerstdiner werd 
namelijk geheel gratis aangeboden en verzorgd door 
Restaurant Settlers in Bilthoven. [HvdB]

Werkstraf voor mishandelen agente 

Een 19-jarige vrouw is vrijdag 24 december door 
de Utrechtse politierechter veroordeeld tot 120 uur 
werkstraf, waarvan twintig uur voorwaardelijk, voor 
het mishandelen en uitschelden van een agente op 
het politiebureau in Baarn. Ook moet ze de agente 
tweehonderd euro smartengeld betalen.Sanne F. uit 
De Bilt vloog de politievrouw aan toen de agente 
haar in de nacht van 27 juli op het politiebureau 
fouilleerde. De verdachte, die zich daarvoor al had 
verzet toen collega-agenten haar in haar woonplaats 
aanhielden wegens openbare dronkenschap, schopte 
en sloeg de agente. Ook krabde ze de onderarmen 
van de politievrouw open.

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten 
en belangstellenden zijn op maandag 9 januari van 

harte welkom in het Parkinson Café Bilthoven in de 
Koperzaal van zorgcentrum De Koperwiek, Koper-
wieklaan 3 in Bilthoven. Centraal staan de gevolgen 
van de ziekte van Parkinson voor de woonsituatie, 
het gezinsleven, de financiën, de werksituatie, rela-
ties en de manier waarop mensen in het leven staan. 
Het is daarom heel goed mogelijk dat mensen met 
de ziekte van Parkinson en hun omgeving hierbij 
hulp, informatie en advies kunnen gebruiken. De 
bijeenkomst is van 14.30 tot 16.00 uur. De toegang 
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Inlichtingen bij Harm Scholten, tel. 030 
6564406, e-mail: harm@scholten.nu

Thema-avond uitvaart

Op dinsdag 10 januari vanaf 19.30 uur is er in de 
Ontmoetingskerk aan de Julianalaan in Maartensdijk 
voor iedereen een avond over sterven en begraven/
cremeren georganiseerd door de PKN-gemeente 
Ontmoetingskerk. In de voorbereiding van deze 
avond hadden uitvaartbegeleider Koop Geersing en 
predikant René Alkema een aantal gesprekken om de 
vorm en de inhoud van deze avond te bespreken. Het 
zijn vooral de praktische zaken waar aandacht aan 
gegeven zal worden. Aanvang 20.00 uur. 

Nieuwjaarsreceptie Lage Vuursche

Op dinsdag 10 januari is er van 20.00 tot 22.00 uur 
in Dorpshuis de Furs in Lage Vuursche een Nieuw-
jaarsreceptie, waarbij alle aanwezig een presentje 
zullen ontvangen om het nieuwe jaar veilig te starten. 
Iedereen is van harte welkom. Deze avond is een 
gezamenlijk initiatief van ‘In the Woods’, Stichting 
Welzijn Bewoners Lage Vuursche, Stichting Dorps-
huis De Furs, De Nederlands Hervormde Kerk Lage 
Vuursche, Ondernemersvereniging Lage Vuursche, 
Sportvereniging Devu Lage Vuursche, Kaartclub De 
Furs Lage Vuursche en de Contactcommissie Lage 
Vuursche.

Feestelijke start We∞Match
Op 12 januari vindt de feestelijke kick off van We∞Match plaats, het programma dat statushouders 

aan inwoners en bedrijven uit De Bilt koppelt. Samen gaat men aan de slag om de toekomst van 
nieuwkomers vorm te geven. 

We∞Match is een programma dat statushouders 
(voormalig vluchtelingen) traint en coacht in het 
proces van integratie en het vinden van een baan. 
Cultuur wordt hierbij ingezet als hulpmiddel. Met 
theatertrainingen, persoonlijke begeleiding van een 
buddy, speeddates met bedrijven en een individueel 
coachingstraject ontwikkelen deze statushouders 
hun talenten, gericht op een nieuwe toekomst in De 
Bilt. Het participatietraject is ontwikkeld en mede 
mogelijk gemaakt door KunstenHuis, de gemeente 
De Bilt, Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, MENS De 
Bilt en BNDRS. 

Feestelijke start
Op donderdag 12 januari trapt We∞Match in Het 
Lichtruim aan de Planetenbaan tussen 16.00 en 18.00 
uur af met een feestelijke bijeenkomst. Deelnemers, 
buddy’s, betrokken organisaties, vrijwilligers, be-
drijven en geïnteresseerden kunnen elkaar tijdens 
deze kick off-meeting ontmoeten en leren kennen 
onder het genot van een hapje en een drankje. 

Buddy’s gezocht
Bent u inwoner van de gemeente De Bilt en wilt u 
ook een halve dag per week een statushouder hel-
pen? We∞Match begeleidt en stimuleert statushou-
ders om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en 
in te zetten op het gebied van integratie en werk. 
Voor de periode van januari tot september 2017 
zoekt We∞Match buddy’s die de statushouders hier-
bij willen helpen. 

Informatie?
Wilt u aanwezig zijn bij de Kick-off-bijeenkomst? 
Heeft u interesse om als buddy aan de slag te gaan 
of wilt u meer informatie? Of heeft uw organisatie 
mogelijk vacatures voor statushouders? 

Neem dan contact op met Willeke Colenbrander, per 
e-mail: wematchdebilt.nl@gmail.com of telefoon
06 21864117.
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te 
maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 
15 op 16 januari op het traject Utrecht - Amersfoort 
een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

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

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

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

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
E info@parelpromotie.nl

voor 

GEKKE 
ideeën!
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Tiny house, klein maar fijn
door Walter Eijndhoven

Het wordt een nieuwe trend, geen grote huizen meer met enorme hypotheek, maar gewoon een 
klein, duurzaam huisje en de ultieme ervaring dat je niet meer bezit dan je nodig hebt. Om 

meer geïnteresseerden op weg te helpen, werd woensdag 28 december een open dag gehouden in 
Westbroek, waar Karin Prins en haar man Gijsbert van alles vertelden over hun droom. 

‘Tiny houses’, heten ze, deze klei-
ne huisjes waarin je niet alleen ef-
ficiënter en duurzamer leeft, maar 
die ook symbool staan voor een 
heel andere manier van leven. Tiny 
houses zijn hot. De efficiënt inge-
richte huisjes zijn bedoeld voor 
permanente bewoning, met een 
gemiddelde grootte van 20 vier-
kante meter. Na de financiële crisis 
kwam klein wonen in de spotlights 
te staan, overgewaaid uit Amerika. 

De huizenmarkt wankelde en er 
ontstond een behoefte aan schul-
denvrij en flexibel wonen. Karin 
en Gijsbert uit Zeist werden ook 
verliefd op zo’n tiny house. 

Vogezen
‘Tijdens onze trektocht in de Vo-
gezen deden wij iedere nacht een 
andere, onbemande, berghut aan, 
zo’n klein hutje midden in de na-
tuur, met niet veel meer dan stro-
mend water’. Aan het woord is 
Karin Prins. Zij vertelt verder: ‘De 
ultieme ervaring dat het niet meer 
bezitten dan je strikt nodig hebt, 
zorgt voor rust en vrijheid. Natuur-
lijk rees al snel de vraag ‘waarom 
alleen met vakantie? En waarom 
niet ook in het dagelijks leven?’ 
Gijsbert vult aan: ‘Eigenlijk waren 
wij er al snel uit. Een eenvoudig 
leven met onze twee kinderen en 
hond Bono, is goed voor de geest, 

de natuur, want wij zijn zelfvoor-
zienend, en bovendien is het goed 
voor de portemonnee’. 

Duurzame bouw
In februari begon het avontuur voor 
het gezin uit Zeist, nadat zij het on-
derstel voor hun huis hadden aan-
geschaft. Gijsbert: ‘De afgelopen 
winter mijmerden wij regelmatig 
over ons tiny house, van de inde-
ling tot duurzame bouw, gaan wij 
voor ‘licht en strak’ of willen wij 
een stoere ‘cabin in the woods’’. 
Eind maart werd het onderstel naar 
de bouwplaats versleept, naar boer-
derij ‘De Bonte Parels’ in West-
broek. Karin: ‘Wij waren superblij 

Splitsing bezit 
woningcorporaties 

Op basis van de Woningwet 2015 moeten woningcorporaties terug naar 
hun kerntaak: bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor de 
doelgroep ofwel de diensten van algemeen economisch belang (hierna: 
Daeb) waarvoor een corporatie goedkoop leningen kan aantrekken. De 
Minister verwachtte voor 1 januari 2017 een splitsingsvoorstel van de 
corporaties, voorzien van zienswijzen van de betrokken gemeenten en 
andere belanghebbenden. Voor de gemeente De Bilt heeft het College 
van B&W van drie corporaties een splitsingsvoorstel ontvangen en 
voorzien van een reactie. 

Vanwege de omvang van haar woningbezit, is Woonstichting SSW de 
grootste en belangrijkste partner in sociale huisvesting. SSW stelt voor 
om haar bezit administratief te splitsen in een Daeb tak en een niet-
Daeb tak, de meest eenvoudige en meest gekozen splitsingswijze; daar-
bij stelt SSW voor om de niet-Daeb tak uit te breiden; bijgevolg gaan 
nog eens 257 woningen uit de sociale sector over naar de niet-Daeb tak 
met een nieuwe huurprijs in het middensegment van 710 tot 950 euro. 
Woningen in het middensegment zijn bestemd voor de doelgroep van 
huishoudens met een middeninkomen, waaraan volgens het woonbe-
leid behoefte is omdat dergelijke woningen de doorstroming vanuit de 
sociale sector op gang kunnen brengen. 

Het College heeft onder voorwaarden positief gereageerd op het split-
singsvoorstel van SSW. Een niet-Daeb tak van een redelijke omvang 
biedt de corporatie meer financiële middelen voor investering in de 
lokale volkshuisvesting. Het uitgangspunt blijft dat de voorraad soci-
ale huurwoningen in de komende jaren moet toenemen. Daartoe zijn 
nadere afspraken bedongen over onder meer het aantal woningen dat 
jaarlijks overgaat naar de niet-Daeb tak en het borgen van voldoende 
woningen in de niet-Daeb tak voor de doelgroep met middeninkomens. 
De totale omvang van woningen in de niet-Daeb tak, is alsnog opgeno-
men in de prestatieafspraken voor 2017-2021. 

Naast het voorstel van SSW, zijn ook splitsingsvoorstellen ontvangen 
van Woonzorg Nederland en Habion, die beide in De Bilt woon-zorg 
vastgoed voor senioren in bezit hebben. Het College heeft ook op de 
voorstellen van deze corporaties positief geadviseerd.

Oliebollen na de kerk

Aansluitend aan de zondagochtenddienst die in de Ontmoetingskerk 
in Maartensdijk meestal om half tien begint, is iedereen van harte wel-
kom voor een kopje koffie. Voor nieuwjaarsdag vond de koster Bak-
ker Bert Bos bereid de oliebollen te sponseren. Daarmee begon voor 
zo’n 40 koffiedrinkers het nieuwe jaar na de dienst op nieuwjaarsmor-
gen extra gezellig.     (Wil Leeuwis)

Hapjes, hapjes, hapjes

Het uitgebreide assortiment eindejaarshapjes bij Landwaart Culinair was Oudjaarsdag enorm in trek. ‘s Och-
tends werd in alle vroegte de toonbank gevuld en daar bleef het niet bij. Tegen het middaguur werd voor de 3e 
keer de toonbank volledig ververst met nieuwe hapjes. [foto Henk van de Bunt] 

Karin en Gijsbert in hun Tiny house.

dat wij daar mogen bouwen. Pas in 
mei zou de bouw echt gaan begin-
nen, als wij de hele bouw op papier 
hadden staan. Dat viel nog niet 
mee, kan ik je vertellen. Uitein-
delijk zijn wij uitgekomen op een 
vrij traditioneel ontwerp, omdat het 
praktisch moet zijn om als gezin in 
te wonen’. Naast de bouw van een 
tiny house is het belangrijk dat de 
gemeente meewerkt voor een stuk 
grond. Dat is nog best spannend. 
Gijsbert: ‘Gelukkig hadden wij een 
positief gesprek met de gemeente 
Zeist en staan zij open voor deze 
markt. Nu is het alleen nog afwach-
ten waar wij ons tiny house mogen 
neerzetten’. 

Ontspullen
Inmiddels is ook het öntspullen’ be-
gonnen. Niet alles kan worden mee-
genomen naar de nieuwe woning. 
Gijsbert: ‘Eigenlijk verzamel je in 
de loop der jaren best veel troep, 
dingen waar je niets meer mee doet. 
In ons nieuwe huis is daar gewoon 
geen ruimte meer voor, dus veel 
gooien wij nu weg. Dat voelt wel 
goed, weg met al die overbodige 
ballast. Wel zijn wij wat nog buik-
bare spullen kwijt. Blijkbaar gooi je 
ook weleens teveel weg’.
Wie wil weten hoe het verder gaat 
met Gijsbert en Karin, kan hen vol-
gen op hun Fb-pagina: www.face-
book.com/onstinyhouseavontuur/
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Greep uit een jaar lang plaatselijk nieuws 
door Guus Geebel

Schrikkeljaar 2016 zit er weer op en het lijkt weer heel snel te zijn gegaan. Kijk je terug naar wat er allemaal gebeurd is dan was 
het jaar net als De Vierklank weer rijkelijk gevuld. Burgemeester Arjen Gerritsen verruilde na ruim negen jaar De Bilt voor 

Almelo en Bas Verkerk neemt de klus nu tijdelijk waar. Op weerkundig gebied werden ook afgelopen jaar weer records gebroken.

Januari
In zijn laatste nieuwjaarstoespraak in De Bilt 
gaat burgemeester Arjen Gerritsen in op de 
verduurzaming van onze samenleving en de 
rol van BENG! daarbij. Kinderen van kinder-
opvang De Wilde Poema in De Bilt zamelen 
met een nieuwjaarsduik geld in voor de Voed-
selbank. Het politiebureau aan de Hessenweg 
in De Bilt verhuist naar het gemeentehuis. Ja-
nuari was zacht, nat en aan de zonnige kant. 
De Bilt telde in totaal negen vorstdagen (mi-
nimumtemperatuur onder 0,0 graden) tegen 
dertien normaal. De gemiddelde temperatuur 
was 4,8 graden tegen 3,1 normaal. 

Februari
Op 5 februari was het Warme Truiendag en 
werd iedereen opgeroepen de verwarming 
wat lager te zetten. Anne Doedens opent op 
13 februari het Bilts Digitaal Museum op de 
website van De Vierklank. Ellen Spanjaard 
ontvangt de Muzeprijs van de Stichting Kunst 
en Cultuur De Bilt. Ook februari was zacht, 
nat en zonnig. In De Bilt werd het normale 
aantal van dertien vorstdagen genoteerd. IJs-
dagen kwamen niet voor. Halverwege en aan 
het einde van de maand waren er enkele zon-
overgoten dagen. De gemiddelde temperatuur 
was 4,6 graden tegen 3,3 normaal.

Maart
Emmaus Bilthoven bestaat 35 jaar. Bij de 
viering van Palmzondag in de Centrumkerk 
in Bilthoven is ook een ezel aanwezig. De 
hoofdlandingsbaan van Park Vliegbasis Soes-
terberg wordt afgesloten omdat de veldleeu-

werik weer geland is. De witte ooi van Willem 
van Woudenberg kreeg drie zwarte lammetjes. 
Het gezondheidscentrum De Bilt wordt offici-
eel geopend. Na een zeer zachte winter was de 
eerste maand van de lente vrij koud met een 
gemiddelde temperatuur van 5,4 graden tegen 
normaal 6,2 graden. Er waren dertien vorstda-
gen tegen acht normaal.

April
Het jubileumjaar van de Vereniging Vrijwil-
lige Brandweer De Bilt ging op 12 april vu-
rig van start. Nagel Fashion bestaat vijf jaar. 

Voor de vierde keer werden de Koningsspelen 
gehouden. Koningsdag werd overal in de ge-
meente uitbundig gevierd. De gemeenteraad 
gaat akkoord met een proef van een half jaar 
voor zondagopenstelling van winkels per 1 
september. FC De Bilt F1 wordt kampioen. De 
maand was vrij koud, nat met iets meer zon 
dan normaal. De gemiddelde temperatuur was 
8,7 graden tegen normaal 9,2 graden. April 
was hiermee zelfs bijna een graad kouder dan 
december 2015.

Mei
Tuinderij Eyckenstein viert haar tienjarig be-
staan. Het is Nationale Molendag. Platform 
Respectvol Samenleven bestaat tien jaar. 
Utrecht Science Park krijgt een satelliet in 
Bilthoven. Martin van Plateringen wint de 

Maartensdijkse Acht. De maand mei was zeer 
warm, vrij zonnig en had een vrijwel normale 
hoeveelheid neerslag. Met in De Bilt een ge-
middelde temperatuur van 14,5 graden tegen 
normaal 13,1 eindigt mei op een gedeelde 
achtste plaats in de rij van warmste meimaan-
den sinds 1901. Er werden in De Bilt dertien 
warme en vijf zomerse dagen genoteerd, tegen 
normaal tien en drie.

Juni
Op 4 juni was de Dag van de Bouw en kwa-
men veel belangstellenden kijken naar de vor-
deringen van de tunnelbouw in de Leijense-
weg. Met een grandioos eindconcert trad het 
KunstOrkest voor een enthousiast publiek op 
in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. In een 
brugklasspecial vertellen brugpiepers van alle 
scholen wat ze gaan doen. Leut Hollandsche 
Rading bestaat één jaar. Juni was een sombere 
maand met gemiddeld over het land 163 zon-
uren tegen 201 normaal. De gemiddelde tem-
peratuur in De Bilt kwam uit op 16,8 graden 
tegen normaal 15,6.

Kinderen van BSO De Wilde Poema nemen een 
Nieuwjaarsduik.

Op de Groen van Prinstererschool hadden 
kinderen zich op Warme Truiendag extra warm 
aangekleed.

Een ezel in de Centrumkerk in Bilthoven.

Met vlammen en vuurwerk ging het brandweer-
jubileum van start.

Molen Geesina zette tijdens de Molendagen de 
deuren open.
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Juli
Midgetgolfbaan Bilthoven bestaat vijftig 
jaar. De ambassadeur van India bezoekt 
De Bilt. Het vertrek van burgemeester Ar-
jen Gerritsen wordt aangekondigd. Bomen 
in Maartensdijk en Westbroek krijgen een 
onderhoudsbeurt. Met het tekenen van de 
opdracht gaat de renovatie van De Vierstee 
van start. Het Julianacomplex bij station 
Bilthoven wordt niet als gemeentelijk mo-
nument aangewezen. Juli was vrij warm, 
droog en aan de zonnige kant. De gemid-
delde temperatuur in De Bilt was 18,4 gra-
den tegen 17,9 normaal. Er waren 8 zomer-
se dagen tegen 9 dagen normaal.

Augustus
In Bilthoven wordt het geraniumblauw-
tje waargenomen. Deze zeldzame vlinder 
is tot nu toe maar een paar maal gezien 
in Nederland. Zonnebloem Maartensdijk 
organiseerde voor de achtste keer een uit-
gebreide high tea in Westbroek. De Van 
Dijckschool in Bilthoven werd feestelijk 
heropend. De maand was vrij warm, zon-

nig en aan de droge kant. De gemiddelde 
temperatuur was 17,9 graden tegen nor-
maal 17,5. In totaal werden in De Bilt in 
augustus 26 warme, zes zomerse en twee 
tropische dagen geteld tegen normaal 23, 
zeven en twee dagen. Augustus was zonnig 
met gemiddeld over het land 240 zonuren 
tegen 195 normaal.

September
Tal van activiteiten vinden plaats. Open 
Monumentendag en de Marktdag in De 
Bilt waren geslaagd. De straatbarbecue aan 
de Tolakkerweg in Hollandsche Rading 
werd enthousiast ontvangen. Jolanda van 
Hulst stopt als wethouder. Burgemeester 
Arjen Gerritsen neemt afscheid van De Bilt 
en ontvangt de Medaille van Verdienste in 
zilver van de gemeente De Bilt, de hoogste 
gemeentelijke onderscheiding. Bas Ver-
kerk wordt als waarnemend burgemeester 
beëdigd. September hoort bij de warmste 
maanden in ruim drie eeuwen. De gemid-
delde temperatuur in De Bilt bedroeg 17,3 
graden tegen 14,5 normaal. 

Er waren twee tropische dagen en dat is in 
september nog nooit eerder voorgekomen. 
Op 26 dagen werd het in De Bilt minimaal 
20 graden, normaal zijn dat 10 dagen. Zon-
loze dagen kwamen niet voor, wat heel bij-
zonder is. 

Oktober
Vogelaars telden vogels op de Jacobs-
steeg. Bij Nagel wordt de najaarscollectie 
getoond. Jelle van der Zee laat De Grif-
fel swingen. Kinderen van de Groen van 
Prinstererschool brachten een concert in de 
Immanuelkerk. Het Biltsche Meertje krijgt 
een onderhoudsbeurt met 15 vrijwilligers. 
Tijdens de Nacht van de Nacht organise-
ren de natuur- en milieufederaties unieke 
avondwandelingen. Oktober was vrij koud, 
droog en zonnig. De gemiddelde tempe-
ratuur bedroeg 9,9 graden tegen normaal 
10,7 graden. Op 23 oktober werd in De 
Bilt met -0,3 graden de eerste vorstdag van 
de herfst gemeten. De zon scheen 132 uur 
tegen 113 normaal. 
November

Aan de Dag van Respect wordt op scholen 
veel aandacht geschonken. Ebbe Rost van 
Tonningen van Beter De Bilt wordt als wet-
houder geïnstalleerd. Pim van de Veerdonk 
treedt aan als fractievoorzitter van Beter De 
Bilt. Peter Schlamilch verlaat deze fractie 
en gaat zelfstandig verder. Sinterklaas krijgt 
een warm welkom in de gemeente. Theater 
in ’t Groen presenteerde zich met het the-
aterstuk uit het nieuwe Harry Potterboek 
bij Bouwman Boeken. Met een gemiddelde 
temperatuur van 5,4 graden tegen normaal 
6,7 graden was november een koude maand. 
Sinds 1998 was november niet meer zo 
koud, toen was het 3,7 graden. Het koudst 
werd het op 29 november toen in De Bilt 
werd -7,0 graden werd gemeten, de laagste 
novembertemperatuur sinds 1998. In De 
Bilt scheen de zon 83 uur tegen normaal 63 
uur.

December
Sinterklaas had zijn hielen nog niet ge-
licht of het pakjeshuis in De Kwinkelier 
werd al ingenomen door de Kerstman. El-
len Thier is de nieuwe voorzitter van de 
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt. De 
schrijfmarathon van Amnesty International 
leverde 333 kaarten en brieven op. Decem-
ber kwam uit op een gemiddelde tempera-
tuur van 4,67 graden tegen 3,7 normaal. 
De laagste gemiddelde temperatuur was 
op 5 december met –2,7 graden, maar 29 
december bleef het in De Bilt de hele dag 
vriezen en de dag werd daarmee de eerste 
officiële ijsdag sinds 23 januari 2015. Met 
een temperatuur van rond 11 graden werd 
het weer geen witte Kerst.

De winkel in molen De Kraai in Westbroek 
sloot op 31 december definitief de deuren.

Mopper van 2016 week 28

Schooldirecteur Rob van Maanen bij de 
heropening van de Van Dijckschool.

Commissaris van de Koning Willibrord van Beek neemt de eed af bij Bas Verkerk.

Op 1 oktober werden vogels geteld op de 
Jacobssteeg.

Harry Potter komt tot leven bij Bouwman 
Boeken.

De muzikanten van het KunstOrkest maakten er een feest van.
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Eerste naoorlogse jaren
in Bilthoven en De Bilt

door Guus Geebel

Vorig jaar april verscheen het boek Verhalen hoe de oorlog is verdwenen, Bilthoven en De Bilt
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De auteur Bernard Schut werkt inmiddels aan een vervolg op dat boek dat

gaat over de gevolgen van de bezetting tijdens de eerste vijf jaar na de bevrijding. 

Bernard Schut (1937) woonde in de 
oorlog in De Haag. Het uitbreken 
van de oorlog is een van zijn eerste 
herinneringen. Hij bleef op een of 
andere manier altijd gefascineerd 
door de Tweede Wereldoorlog. 
Voor het nieuwe boek, waarmee hij 
eind 2015 begon heeft hij al veel 
materiaal verzameld. Aan de hand 
van de hoofdstukken voor het nieu-
we boek vertelt hij daar wat over. 
Bernard Schut hoopt dat inwoners 
uit de gemeente hem ontbrekend 
materiaal kunnen leveren, vooral 
ook foto’s. ‘Het geraamte heb ik 
klaar. Ieder hoofdstuk bestaat uit 
een algemeen gedeelte en een ge-
deelte dat betrekking heeft op De 
Bilt Bilthoven.’

Trees
‘Er is heel veel over die eerste vijf 
jaar geschreven, bijvoorbeeld over 
relaties van Canadese bevrijders 
met Nederlandse meisjes’, vertelt 
Bernard Schut. ‘Trees heeft een 
Canadees’ was net na de bevrijding 
een populair liedje over een meisje 
dat een Canadese militair aan de 
haak had geslagen. ‘Er zijn heel wat 
van zulke relaties geweest, waaruit 
ook kinderen zijn geboren. In mijn 
boek schrijf ik over hoe daar op 
werd gereageerd. Helaas heb ik nog 
geen ‘Trees’ of kind uit de gemeen-
te gevonden.’ 

Het kost Bernard Schut ook veel 
moeite om in de gemeente NSB’ers 
of kinderen daarvan te vinden die 
wat over die tijd willen vertellen. 
Het verbaast hem ook dat de CPN 
in De Bilt geen voet aan de grond 
kreeg, terwijl die partij in Amster-
dam de grootste was. ‘In de Neder-
landse politiek is de CPN vaak heel 
slecht aangepakt. In de oorlog werd 
al met de Duitsers onderhandeld om 
lijsten van het verzet te pakken te 
krijgen van met name de CPN’ers, 
zodat die na de oorlog meteen uit-
geschakeld konden worden. Zo 
bang was men voor een revolutie.’ 
Schut noemt dat een interessant ge-
geven uit die periode, want de CPN 
was een van de belangrijkste bloed-
groepen van het verzet.

Terug uit Duitsland
Na de oorlog kwam een half mil-
joen Nederlanders terug uit Duits-
land. Joden die de kampen hadden 
overleefd, krijgsgevangenen, ver-
zetsmensen, politieke gevangenen 
en dwangarbeiders. Zij kwamen 
terug in een land dat volstrekt be-
rooid was en waar niets het meer 

deed. Het moet een volstrekte cha-
os geweest zijn. Een aantal terugge-
keerde gevangenen uit Natzweiler 
en Dachau is in de gemeente neer-
gestreken. Schut noemt verzets-
held Velo Bierman, Pim Boellaard, 
Pim Reijntjes en Boebie Brugsma. 
Er woonden in Nederland voor de 
oorlog nogal wat Rijksduitsers. Mi-
nister Kolfschoten wilde die met de 
operatie Black Tulip over de grens 
zetten, maar dat is niet doorgegaan. 
Het waren vaak mensen die toen 
Hitler aan de macht kwam naar Ne-
derland gevlucht zijn.

Politieke delinquenten
De verhalen over de kampen waar 
mensen die in de oorlog fout ge-
weest waren werden ondergebracht 
vond Schut gruwelijk om te lezen. 
Hij heeft gesproken met Hans Hel-
lendoorn die commandant was van 
De Varekamp in Bilthoven. Fort De 
Bilt was een vrouwenkamp. Vrou-
wen die aardappelen voor de Duit-
sers geschild hadden zaten daarvoor 
maanden vast. Hij constateert dat er 
wel degelijk bijltjesdag geweest is. 

‘Iedereen die ik sprak keurt het kaal 
scheren van meisjes die met Duit-
sers omgegaan waren af, maar toen 
was het vrij algemeen. Het voor-
malig verzet wilde dat er radicaal 
gezuiverd werd. Achteraf blijkt dat 
alle grote jongens weer goed te-
recht gekomen zijn. Ik ben er niet 
achter gekomen welk bouwbedrijf 
verantwoordelijk is voor de bouw 

van de bunkers aan de Tollenslaan 
in Bilthoven.’ Bernard Schut hoopt 
dat er mensen zijn die hem dat kun-
nen vertellen. ‘De bouwers moeten 
er ongetwijfeld heel rijk van gewor-
den zijn.’

Indië
‘Een van de laatste hoofdstukken 
in mijn boek zal gaan over het spel 
van list en bedrog en de inlichtin-
gendiensten. Die kun je vergelijken 
met een ui. Achter elke schil is weer 
een andere schil. Zo is het met de 
waarheid en inlichtingen ook. Ach-
ter elke waarheid ligt weer een an-
dere waarheid.’ Zuivering, berech-
ting van politieke delinquenten en 
vooral de Indische kwestie hebben 
na de oorlog de politiek voor een 
groot deel bepaald. De wederop-
bouw kwam pas echt aan bod na 
de Indonesische onafhankelijkheid. 
De politionele acties hebben heel 
veel geld gekost. Indiëweigeraars 
komen ook voor in het boek.   

Ontnuchtering
Over de privésecretaresse van Wil-
helmina en Juliana is kortgeleden 
een biografie verschenen, Vrouw 
achter de troon. Zij zag dat de 
maatschappij niet geworden is wat 
tijdens de oorlog verwacht werd. 
‘Wat was de vrede mooi toen het 
nog oorlog was’, is de titel van 
een serie over de eerste naoorlogse 
jaren, die de AVRO in 1989 uit-
zond. Alles ging weer op de oude 
voet verder. Critici kwamen na de 

oorlog vaak op mysterieuze wijze 
om het leven en hun manuscripten 
verdwenen. Bernard Schut vertelt 
over de auteur Eduard Veterman 
die van prins Bernhard persoonlijk 
de opdracht kreeg de geschiedenis 
van de Binnenlandse Strijdkrachten 
te beschrijven. Toen duidelijk werd 
dat hij daarin een boekje open wil-
de doen over dubieus gedrag van 
hooggeplaatste militairen en poli-
tici tijdens de oorlog, werd de op-
dracht weer ingetrokken. Veterman 
en zijn vrouw Katy kwamen in juni 
1946 om het leven bij een verkeers-
ongeluk met een militair voertuig in 
Laren. Omdat hij na de bevrijding 
een ware luis in de pels was gewor-
den waren er onmiddellijk geruch-
ten over een liquidatie, maar bewijs 
hiervoor is nooit geleverd. 

Materiaal
Veterman ligt in Bilthoven begra-
ven en Bernard Schut bezocht dit 
jaar op de dag dat hij 70 jaar ge-
leden overleed zijn graf. Voor zijn 
boek zoekt hij vooral nog foto’s en 
dagboeken. Verder ziet hij uit naar 
gesprekken met mensen die hem 
nog iets kunnen vertellen over die 
tijd, zoals relaties met Canadezen 
en mensen die uit de kampen zijn 
teruggekeerd. ‘Alle informatie is 
welkom. Ook foto’s van militai-
ren uit De Bilt en Bilthoven die na 
de politionele acties uit Indonesië 
thuiskwamen. Contact is mogelijk 
per e-mail bernardschut04@gmail.
com of telefonisch: 030-2284676. 

Bernard Schut hoopt het boek over de eerste vijf jaar na de oorlog begin 2018 klaar te hebben.



16

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

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Gelukkig nieuwjaar
en veel leesplezier in 2017!

Dier van de maand: Pien
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Pien is een eigenwijze zwart/witte dame van 5 jaar oud.
Ze is bij ons in het asiel gebracht omdat ze al een poos
bij mensen in de buurt rondzwierf. 

In het begin vond Pien het maar niets bij ons. Ze moest 
erg wennen en was behoorlijk uit haar humeur.
Gaandeweg leerde ze de gang van zaken in het asiel
kennen en ook de verzorgers werden herkent.
Ze geeft kopjes en wil lekker aangehaald worden.

Hoewel Pien het op zich ‘goed’ deed in het asiel
 merkten we wel dat ze erg veel dronk en ook veel 
plaste. Uit bloedonderzoek kwam naar voren dat Pien 
suikerpatiënt is. We zijn bezig om haar goed ingesteld 
te krijgen. Ook krijgt ze speciale diabetic-brokken.
Wij zijn voor Pien dringend op zoek naar een nieuw 
thuis waar ze wel de juiste zorg kan krijgen zodat de 
suiker hopelijk snel onder controle komt en zij zich ook 
een stuk beter zal gaan voelen. Wie heeft de tijd en de 
mogelijkheid om een kat met suiker in zijn/haar gezin 
op te nemen? Aarzel dan niet en neem contact met 
ons op want hoe eerder Pien een nieuw thuis krijgt 
hoe beter het voor haar is. Zij zal daar heel gelukkig van 
worden en u vast ook van haar.
Wij hopen snel een telefoontje te krijgen!

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

Nazil, de vorige 
asieldier van de 
maand, is helaas 
nog bij ons in het 
asiel aanwezig.
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Cheque voor Jabulani Kids 
Zimbabwe

door Rob Klaassen

Vrijdag 23 december was het voor basisschool Martin Luther King in Maartensdijk een 
feestelijke dag: een jaar van intensief bezig zijn met activiteiten voor de Stichting Jabulani KIds 

Zimbabwe kon worden afgesloten met de overhandiging van een cheque 
van 1250 euro en werden de activiteiten letterlijk afgerond. 

De actie had tot doel een opera-
tie aan beide handen van Innocent 
Fana dichterbij te brengen. Namens 
de Stichting nam een blije Hilda 
van der Stok de cheque in ont-
vangst. Met de cheque is de helft 
van het geld voor de operatie bin-
nen gekomen.

Stichting 
De Stichting Jabulani Kids steunt 
het King George VI (KGVI) cen-
trum in Zimbabwe. Bij het KGVI 
centrum wordt onder meer reva-
lidatie, huisvesting en lager- en 
middelbaaronderwijs gegeven 
aan kinderen uit heel Zimbabwe. 

Deze kinderen zijn tussen de drie 
en achttien jaar en lichamelijk ge-
handicapt of slechthorend. In dit 
centrum wonen meer dan honderd 
kinderen. Elke dag voegen zich nog 
eens tweehonderd kinderen bij om 
onderwijs te kunnen volgen. 

Innocent Fana
Het project van de Martin Luther 
Kingschool richtte zich specifiek 
op een leerling Innocent Fana. In-
nocent is een wees, woont, reva-
lideert en gaat naar school in het 
KGVI. 
Door een aandoening zijn beide 
handen van hem vergroeid. Met 

een operatie kunnen zijn handen 
wat meer recht worden gezet. Hij 
kan ze dan beter gaan gebruiken 
bij het eten, schrijven e.d. In iedere 
klas is voor deze actie de foto van 
Innocent opgehangen met daarbij 
een collectebus waarmee gespaard 
kon worden voor de operatie. 

In de collectebus kwam dus al het 
geld dat werd gespaard en waar 
ook het geld van diverse acties in 
kwam. Zo is in de loop van het jaar 
een band met Innocent ontstaan. Ie-
dereen hoopt dat met de hulp van 
dit geld Innocent in 2017 zal kun-
nen worden geopereerd.  

Nieuwe 
basisschooldirecteuren

Twee van de huidige basisschooldirecteuren van scholen, behorend bij 
Delta, hebben afscheid genomen en zijn inmiddels opgevolgd: Guusta 
van Wijk was vanaf 1985 directeur van de Michaëlschool in De Bilt en 
is m.i.v. 1 januari 2017 met deeltijdpensioen gegaan. Zij zal daarna nog 
ongeveer twee dagen per week besteden aan bovenschoolse taken t.b.v. 
stichting Delta. Op de Michaëlschool zal Henriëtte van Amerongen de 
nieuwe directeur worden.

Corry de Rooij heeft de afgelopen 15 jaren leiding gegeven aan Patio-
school De Kleine Prins in De Bilt en is per 1 januari 2017 met pensioen 
gegaan om zich o.a. te kunnen gaan storten op haar carrière als kunst-
schilder. Zij wordt opgevolgd door Aram Tonus.

(Martin van Veelen)

Kindervoorstelling 
Schimmentheater Licht in het Donker speelt vrijdag 6 januari van 
14.00 tot 16.00 uur ‘De Vierde Koning’. Een toepasselijke voorstel-
ling op Driekoningen in Beerschoten De Holle Bilt 6 in De Bilt voor 
kinderen van 5 - 10 jaar. Het verhaal gaat over de twaalf dagen van 
Kerstmis tot Driekoningen: de reis van Caspar, Balthasar en Melchior, 
de drie koningen die een heldere ster volgen, om de nieuwe Koning te 
vinden. Poele de beer droomt dat hij ook de ster volgt en dan… wordt 
hij zelf de vierde koning en hij wenst…

Na de voorstelling krijgen alle kinderen een cakeje. In drie cakejes 
is een boon verstopt. Wie een boon heeft, krijgt een koningsmantel. 
Onder het zingen van een Driekoningenlied gaan de kinderen naar de 
workshop. Daar maken ze een ster met daarin uitgeknipt hun wens 
voor het nieuwe jaar. Als afsluiting mogen ze hun ster laten zien in 
het theater. Reserveren kan bij de infobalie van het paviljoen of tele-
fonisch 030 - 6913291

Kerstkoeken voor Dijckstate
Donderdag 22 december hebben 
Brigitte van der Heijden en Nelleke 
Reitsma (vrijwilligers van Bakpret 
Maartensdijk) een Kerstkoeken-
workshop in Dijckstate Maartens-
dijk gegeven. De kinderen van 
Bakpret hebben de zelfgebakken 
Kerstkoeken versierd en gevuld met 
professionele chocolade ganache. 
In samenwerking met Mens De Bilt 
en door sponsoring van Jumbo Fa-
renhorst en Bakkerij Bos heeft deze 
workshop plaats kunnen vinden. Zo-
wel de kinderen als de bewoners van 
Dijckstate hebben er van genoten.

Sfeervolle kerstviering 
Centrumkerk en Julianaschool

De kerstviering die dominee Bene-
dikte Bos en schooldirecteur Ella 
Prins op zaterdag 24 december aan 
het eind van de middag op het gras-

veld tussen Centrumkerk en Juli-
anaschool hadden georganiseerd 
werd massaal bezocht. De sneeuw 
waarop de dominee gehoopt had 

kwam er niet, maar de dienst was 
er niet minder sfeervol om. In de 
levende kerststal naast het podium, 
met Maria, Jozef  en de wijzen uit 

het oosten, zorgden vier schapen 
voor fraaie bijgeluiden. Het ka-
merkoor en de kindercantorij met 
leerlingen van de Julianaschool 
stonden onder leiding van Seline 
Loef. Blazers van de Koninklijke 

Brassband Utrecht begeleidden de 
liederen. Er was glühwein, choco-
lademelk en wat lekkers voor de 
kinderen. De lantaarns en kaarsen 
in glazen potjes zorgden voor een 
passende sfeer. [GG]

Hilda van der Stok van de stichting Jabulani Kids Zimbabwe heeft zojuist 
de cheque ontvangen van Arjan Dam, plaatsvervangend directeur van de 
Martin Luther King-school.

De koeken werden van een mooie 
kerstwens voorzien en huis aan 
huis uitgedeeld aan de bewoners 
van Dijckstate. (foto Henny van der 
Heijden)

De levende kerststal.Kerstliederen bij de intredende duisternis.
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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

AUTO te koop wegens over 
compleet Renault grand enic 
2.0-prive luxe automaat-7 
pers  bj 2005. Verkeerd in 
goede staat met winterban-
den navigatie Apk rijdt fan-
tastisch automaat. Inruil  van 
bromfiets of scooter moge-
lijk. Financiering moge-
lijk € 3450,00. Te bevra-
gen Stefhan 0653531008 - 
0662504614

30 vierkante TL-bakken met 
TL's voor systeemplafond. 
Gemakkelijk aan te sluiten 
op stopcontact met stekkers. 
Tevens eenvoudig om te bou-
wen naar LED-verlichting. 
Per stuk € 12,50. € 300,00 in 
1 koop. Tel. 06-20017135

Tv-meubel 120 cm eiken fineer 
€ 49,50. Tel: 06-19833915

Boek voor bromfietsexamen 
theorie leren € 5,00. Tel. 0346 
243758

Kinderpoppenkast met pop-
pen en vingerpopjes. € 15,00. 
Tel. 0346-243758

Kinder loopstoeltje met speel-
plateau. Rijdt op wieltjes. 
€ 10,00. Tel. 0346-243758

Vitrine kast half kastruimte/
half vitrine. Twee laden 
40x40cm en 180cm hoog. 
€ 25. Tel. 06 22175528

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

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

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

Porceleinen theepot met bij-
behorende 6 kop en schotels, 
nooit gebruikt, moderne look, 
lichtblauw met wit. € 24,95. 
Tel. 035 5772013

Zwarte, glanzende aardewerk 
ronde schaal met 12 witte 
design amuselepels. Nieuw! 
€ 20,00. Tel. 035 5772013

Nivea Cellular anti-age nacht-
creme. Vermindert rimpels, 
verstevigt de huid. 3 potten 
van 50 ml, in originele ver-
pakking. Per pot € 10,00. Tel. 
035 5772013

Antieke kapstok met hout-
snijwerk en kleed met bos 
en herten. prijs € 49,00. Tel. 
06-24995162 tussen 10.00 en 
14.00 en 18.00 uur. titia

Bureau ladeblok van 
Ikea, 2 lades verbor-
gen, met  40 hangmappen. 
€ 20,00. Maartensdijk Tel. 
06-24995162 Titia

Nieuw vouwbed. Nooit 
gebruikt. € 50,00. 
Tel.0649757450

Wit Pinastal tafeltje hoog 52 
cm doorsnede 23 cm € 7,50. 
Leuk rond krukje H 37cm 
doorsn 28cm, € 4,50. Tel. 
0629506849

Zwart metalen lamp 5-armig; 
Franse lelie bijpassend sche-
merlampje. Samen € 25,00. 
Tel. 035-5771895

Schemerlamp van wagenas. 
Tweede as los verkrijgbaar. 
Samen € 25,00. Tel. 035-
5771895

Blauw-witte hanglampen 
(namaak olie) grote € 25,00, 
kleine € 12,50. Tel. 035-
5771895

Witte kast 90 breed, 1.20 
hoog, 90 diep voor € 10,00. 
zelf ophalen. Tel. 035-
5771895

Groen  geve r fde 
Bruynzeelkasten 1 legkast, 
andere kast heeft roede 
€ 20,00. 1,20 hoog, en 60 en 
90 cm breed. Zelf ophalen. 
Tel. 035-5771895

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

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.

Voor grote thuiszorgorga-
nisatie zoekt JOUWWERK 
help+, Verz IG en Verpl niv 
4 voor het invullen van losse 
diensten. Bij interesse stuur 
CV naar jouwwerk@gmail.
com of bel 06-15378676 voor 
informatie.

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

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

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

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

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

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

Diversen
VERMIST: Spaanse beige 
windhond vanaf 17 november 
2016. Hond is zeer bang, niet 
opjagen. Beloning € 300,00 
bij juiste bel tip! Ziet u de 
hond svp bellen met 06 
22644553.

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

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

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

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 7 januari haalt de Maartensdijkse vol-
leybalvereniging Salvo ‘67 weer oud papier op in 
een gedeelte van Bilthoven Noord, in het gebied 
links en rechts van de Gezichtslaan en begrensd 
door de Soestdijkseweg en de Jan Steenlaan. U 
wordt verzocht de papierkliko vóór 8.00 uur aan 
de weg te zetten.

Ontmoetingsdienst

Vrijdag 6 jan. in de recreatieruimte van 
Dijckstate. Bij een ontmoetingsdienst 
is er eerst een (korte) viering. Na de 
viering is er gelegenheid om koffie te 
drinken en met elkaar te praten. Oude-
renwerker Jan Grootendorst is deze keer 
de voorganger. Hij is ook telefonisch te 
bereiken (0346-212904) als u om ver-
voer verlegen zit. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdag 6 jan. klaverjassen in de kantine 
aan de Dierenriem in Maartensdijk. U 
bent van harte welkom. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur en meedoen kost 3 
euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 
kunt u een lot kopen. Aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063.

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en opdracht-
zoekenden verzorgt op maandag 9 janu-
ari van 9.30 tot 11.30 uur weer een bij-

Op ’t bankje
Op nieuwjaarsmorgen op het bankje zitten doe 
ik al vele jaren. Ook dit keer zie ik weer een 
groepje mensen ijverig vuurwerkresten opve-
gen. Er staat ook weer een tafeltje met oliebollen waar ze er af en toe een van 
nemen. De jongelui die de rommel veroorzaakt hebben zie je er niet bij. Die 
zullen nog wel slapen. Een fris ogende man komt even later bij me zitten en 
natuurlijk wensen we elkaar een gelukkig Nieuwjaar. We kijken allebei naar 
de vegers die al gauw een paar vuilniszakken vol hebben. ‘Ach, wat verandert 
er nu helemaal door zo’n jaarwisseling’, zegt de man. Morgen moeten we 
weer gewoon naar de supermarkt. Eigenlijk vieren we het ook nog op een ver-
keerde datum.’ Ik kijk hem verbaasd aan. ‘Ja, dat heb ik van mijn kleinzoon 
van veertien. Hij is hoogbegaafd en zit op het gymnasium. Als kleuter wilde 
hij al van alles het naadje van de kous weten. Dan was het, opa waarom is dit 
zo en dat zo. Hij kon al gauw lezen en was gek op boekjes. Hij vertelde me dat 
we eigenlijk op 1 maart de jaarwisseling zouden moeten houden. Ik vroeg hoe 
hij daaraan kwam en hij legde het me haarfi jn uit. Kijk maar naar september, 
oktober, november en december, zei hij. In het Latijn is septem zeven, octo 
acht, novem negen en decem tien. Bij ons is september de negende maand 
dus dat klopt niet.’ De man glimlacht. ‘Ik geniet er altijd van als hij iets heel 
serieus gaat uitleggen. Niet dat hij een betweter is, hij vertelt het allemaal op 
een ontspannen manier. Waarom februari 28 en om de vier jaar 29 dagen heeft 
legde hij ook uit. Het was de laatste maand en als je een rest hebt doe je dat 
bij de laatste. Daar was geen speld tussen te krijgen en ik vond het wel leuk.’ 
Dat hoogbegaafd zijn van zijn kleinzoon intrigeert me wel een beetje, maar 
de man begint er zelf over. ‘Mijn dochter had al gauw in de gaten dat Joost 
met leren anders was dan de meeste kinderen van zijn leeftijd. Ze merkte dat 
hij zich op school soms wat verveelde omdat het te langzaam ging. Gelukkig 
onderkenden ze het op zijn school en werd er iets mee gedaan. Vaak worden 
hoogbegaafde kinderen gepest op school omdat ze hoge cijfers hebben. Bij 
Joost was dat gelukkig niet het geval, want hij is ook een echte sportman. Hij 
zit op judo en is daar best goed in. Dat dwingt natuurlijk ook respect bij kin-
deren af.’ De man kijkt weer even aandachtig naar de schoonmakers maar wil 
al weer gauw wat meer kwijt over zijn kleinzoon. ‘Ze wonen gelukkig vlakbij 
en ik heb heel veel aan die jongen. Hij weet alles van de computer en als ik 
een keer een probleempje heb is hij er direct en lost het in een mum op. Hij 
verdient ook wat met youtube fi lmpjes die hij op internet zet. Als ik hem vroe-
ger een cadeautje gaf was het meestal een boekje maar tegenwoordig heeft hij 
liever wat voor de computer. Op internet kan hij alles wat hij wil weten ge-
makkelijk vinden. Wel grappig dat kinderen nu opgroeien met internet.’ Weer 
zwijgt de man even. ‘Als we vroeger met de auto naar het buitenland gingen 
waren we heel lang bezig met het uitstippelen van de route. Nu zetten we de 
navigatie aan en komen vanzelf waar we wezen moeten. Ik ben benieuwd wat 
2017 gaat brengen.’ Hij stapt op en maakt nog even een praatje met de mensen 
die met een bezem de rommel opruimen.

Maerten  

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

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

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

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

Cursussen/ trainingen 

Vacature
hovenier
Bel: 0638497558
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Geboren
4 december 2016

Joep
Zoon van 

Bram en Carlijn
Tolakkerweg 124

Hollandsche Rading

eenkomst in Wijkrestaurant Bij 
de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, De Bilt. 

Leesgroep in Bibliotheek 

Franse literatuur lezen en in de 
Franse taal bespreken? De cur-
sus start in januari in Biblio-
theek Bilthoven. en bestaat uit 
vijf ochtenden en start donder-
dagochtend 12 Meer informatie 
en aanmelden: www.ideacultuur.
nl of activiteiten@ideacultuur.nl.
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Werkplaats helpt school in Ghana
Dankzij het harde werken van de leerlingen van basisschool De Werkplaats in Bilthoven, hun 

medewerkers en de ouders, komt de droom van het schoolhoofd van Corsa school uit: een 
bibliotheek op de basisschool in Sefwi Bekwai in Ghana.  

De gezellige kerstmarkt, die 21 
december plaatsvond op deze ba-
sisschool van De Werkplaats Kin-
dergemeenschap was een groot 
succes. Veel ouders en grootouders 
bezochten de markt en er is een ont-
zettend groot bedrag verdiend door 
de kinderen met het verkopen van 
zelfgemaakte koekjes, kerststallen, 
prachtige versierde kaarsen, grap-
pige kerstkaarten, kinderboeken 
etc. De opbrengst van de kerst-
markt is maar liefst 2648,48 euro 
en komt ten goede aan de stichting 
Ghanaschoolsupport. 

Oprichters
De oprichters van stichting Ghana 
schoolsupport (John en Indra van 
Deemter en Samuel Sampene Am-
pofo) hebben de kinderen van groep 
3 t/m 8 op 7 december verteld over 
hun reis in Ghana, hun stichting en 
de wens van het schoolhoofd. Tij-
dens de presentatie die in de grote 
zaal van de WP gehouden werd 
leerden de kinderen o.a. door mid-
del van quizvragen over het leven 
van hun leeftijdsgenoten in Ghana. 
Eén vraag ging over het tanden 
poetsen: kinderen moesten blijven 
zitten voor antwoord a. kinderen 
in Ghana hebben een heel sterk 

gebit en hoeven hun tanden niet te 
poetsen of ze gingen staan voor het 
juiste antwoord b. kinderen poetsen 
hun tanden met zout, houtskool en 
bananenschil. 

Ideeën
Na de presentatie kwamen er al-
lemaal ideeën naar boven en heeft 
iedereen zich fantastisch ingezet. 
Indra van Deemter, de voorzitter 

van de stichting is ontzettend blij 
dat ze het schoolhoofd van Corsa 
school kan vertellen dat hij in 
2017 een bibliotheek kan bieden 
aan zijn 500 leerlingen: ‘We zul-
len iedereen van de Werkplaats op 
de hoogte houden van de vorderin-
gen, dat hebben ze wel verdiend. 
Wilt u meer informatie? Ga dan 
naar onze website www.ghana-
schoolsupport.org’.

Voordaan JC1 wint Saturnustoernooi
Jongens C1 van Voordaan heeft het sterk bezette Saturnus zaalhockeytoernooi in Delft 

gewonnen. In de finale werd Den Bosch JC1 met 5-2 verslagen. 

De Saturnustoernooien zijn een 
begrip in hockeyend Nederland. In 
de kerstvakantie worden in diverse 
leeftijdscategorieën alleen de sterk-
ste teams van het land uitgenodigd 
voor een zaaltoernooi. 

Poule
In de poule startte Voordaan matig 
door 1-1 tegen Hurley te spelen. 
Vervolgens werd er met 3-0 van 
Groningen en 2-1 in een spannende 
wedstrijd met mooie zaalhockey-
goals van het sterke Bredase Push 
gewonnen. De wedstrijd om een fi-
naleplek tegen HDM uit Den Haag 
mocht gelijk worden gespeeld. 
Voordaan was echter beter en won 
met 2-1 waardoor een finaleplaats 
zeker werd gesteld. 

Finale
De finale tegen Den Bosch werd 
flitsend gestart. Met rust stond het 
al 4-0 door doelpunten van Filip 

Scheepens, Ties Carlier en twee 
fraaie treffers van aanvoerder Wou-
ter Oudega. Uiteindelijk werd het 
5-2 waardoor Voordaan met de kam-
pioensschaal naar Groenekan terug 

kon. Keeper Jort Gout werd nog 
uitgeroepen tot beste keeper van het 
toernooi. Voordaan hervat de zaal-
competitie in het district op 15 ja-
nuari tegen Soest en Spandersbosch. 

Veilig sporten op 
kunstgras

Het sporten op kunstgras met rubberkorrels is veilig, zegt 
het RIVM. De gemeente De Bilt en de voetbalverenigingen 

FC De Bilt en SVM zijn blij met deze conclusie. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed het 
onderzoek in opdracht van minister Schippers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Hieruit blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn 
ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zit-
ten heel veel verschillende stoffen maar deze komen slechts in zeer 
lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt doordat de stoffen min 
of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke 
effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. 

Verantwoord
Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. De 
besturen van de voetbalverenigingen FC De Bilt en SVM en de ge-
meente De Bilt hebben de berichtgeving met grote belangstelling ge-
volgd. Zij komen gezamenlijk tot de conclusie dat het sporten op de 
kunstgrasvelden voortgezet kan worden. 

In debat in Litouwen
Leerlingen van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven hebben deelgeno-
men aan de European Youth Parliament Conference in Litouwen. Van 
18 t/m 22 december zijn zij in debat gegaan met deelnemers uit ver-
schillende Europese landen, waaronder Litouwen, Estland, Letland, 
Ukraine, Rusland, Polen, Noorwegen, Frankrijk, Engeland, België en 
Griekenland.

Er werd op hoog niveau gedebatteerd over Europese topics met be-
trekking tot vreemdelingenbeleid, internationale handel, klimaatpro-
blematiek, veiligheid, werkgelegenheid, economie en mensenrechten. 
Vier dagen lang hebben de leerlingen in verschillende committees zich 
voorbereid op de General Assembly, die plaatsvond in het Parlements-
gebouw in Kanaus, Litouwen.    (Luciënne van de Sluis)

Voor HNL kwamen uit: Lotte Vroege, Babette van Giersbergen,
Annelotte Smits, Arthur Harsha-
gen, Isabelle Vidra, Laura Sleeu-
wenhoek, Joris Huele en Naomi 
Cornelissen.

DOS verkoopt vogelvoer
Evenals voorgaande jaren verkoopt korfbalvereniging DOS in West-
broek ook dit jaar wee vogelvoer. Op zaterdag(-ochtend) 7 januari ko-
men leden van de korfbalvereniging langs om vogelvoer te verkopen. 
Mooie pindaslingers in diverse variaties vanaf € 2,95.

Andere trainer voor DOS
Korfbalvereniging DOS en hoofdtrainer Steven Brink zijn gezamenlijk tot de conclusie 

gekomen, na drie succesvolle jaren de samenwerking te beëindigen. 

Wilco de Rooij vertelt namens 
de technische commissie van de 
Westbroekers: ‘Er is sprake van 
een succesvolle samenwerking. 
Onder leiding van Steven Brink 
is DOS opgeklommen van de 
tweede klasse naar de Overgangs-
klasse op het veld. In de zaal voert 
DOS momenteel in de eerste klas-
se de ranglijst aan. Toch zijn par-

tijen gezamenlijk tot de conclusie 
gekomen dat volgend jaar zomer 
na drie seizoenen een einde komt 
aan deze samenwerking’.

De Westbroekse korfballers gaan 
nu op zoek naar een opvolger die 
de jonge en talentvolle selectie de 
komende seizoenen gaat coachen. 
De vereniging is er van overtuigd, 

dat het team nog niet aan het pla-
fond zit en gaat ervan uit dat een 
andere trainer dit ontwikkelings-
proces verder begeleidt.

Steven Brink vertrekt als trainer/
coach bij DOS Westbroek.

Leerlingen van De Werkplaats zijn trots op de opbrengst van de kerstmarkt.

Staand v.l.n.r. Bastiaan de Ruiter, Jort Gout, Wouter Plantenga, Ties 
Carlier en Dieter Smeekes. Zittend v.l.n.r. Hidde Plantenga, Toon 
Klarenbeek, Tim Versnel, Kjell Plantenga en Filip Scheepens

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie
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Wandelen op Beerschoten
Op zondag 8 januari organiseert Utrechts Landschap een wandeling op 
Landgoed Beerschoten. Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot 
de mooiste landgoederen van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied 
komen reeën, de das, de vos en vele vogels voor zoals de raaf. Tijdens 
deze wandeling vertelt de gids over de rijke historie van dit landgoed. 
De wandeling duurt ca. 1,5 uur. Start vanuit Paviljoen Beerschoten, 
gelegen aan de Holle Bilt 6, De Bilt; voorbij de parkeerplaats van de 
Biltsche Hoek linksaf. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet 
nodig en deelname is gratis.

Visie voor ontwikkeling 
Schapenweide

Tijdens de vergadering op 21 april 2016 heeft 
de gemeenteraad besloten tot onderzoek naar de 

mogelijkheden van realisatie van sociale huurwoningen 
en woningen met een huurprijs van maximaal 950 euro op 

de zogenoemde ‘Schapenweide’ in Bilthoven.

Ter uitvoering van dat besluit heeft het College contact gelegd met 
de eigenaar van het betreffende terrein, waarbij is gebleken dat het 
Rijk het terrein wil verkopen. Binnen de ruimtelijke mogelijkheden 
staat het College voor belangrijke opgaven; enerzijds is de druk op 
de sociale woningmarkt in de huisvestingsregio hoog (in De Bilt be-
draagt de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning voor 
regulier woningzoekenden ruim negen jaar), anderzijds zet het Col-
lege met het Bilts Manifest en de gemeentelijke Structuurvisie in op 
het aantrekken van nieuwe bedrijven en instituten of het mogelijk 
het uitplaatsen van functies van de Uithof. 

Een en ander met het doel om, binnen de samenwerking in de ken-
nisregio Utrecht, de huidige locatie van het RIVM en de naastgele-
gen schapenweide te ontwikkelen tot hoogwaardig Utrecht Science 
Park Bilthoven voor kennis en onderzoek.
Tegen deze achtergrond zal het College in samenwerking met de ei-
genaar van de Schapenweide en overige betrokkenen en belangheb-
benden in februari 2017 starten met het ontwikkelen van een ruimte-
lijke visie voor de Schapenweide. 

Het gemeentebestuur verwacht 
de visie in het tweede kwartaal 
van 2017 te kunnen voorleggen 
aan de gemeenteraad. 

Verrassend resultaat bij 
Winterwandeling

Woensdag 28 december organiseerde het Woord en Daad comité Soest e.o. voor de 12e keer 
een winterwandeling. De opbrengst van dit evenement was verrassend: er werd ruim 2100 euro 

vergaard voor het project ‘Cashew, de noot aan de man’.

Een deelnemer vertelde: ‘Het was 
wel behoorlijk mistig; dat zorgde 
voor een mooi sfeerplaatje. Mid-
den in het bos was er een stop, daar 
werden heerlijke oliebollen geser-
veerd. Maar liefst 800 oliebollen 
gingen over de toonbank. Daarna 
was er een stop met muziek, een 
panfluit, een dwarsfluit en een 
blokfluit speelden en we konden 
allemaal meezingen. Een stukje 
verder kwamen we hoornblazers 
tegen, dat was echt heel mooi. Het 

was wel donker aan het worden, 
maar dat maakte niets uit, het pad 
was helemaal verlicht door kleine 
kaarsjes, een sprookjesachtig ge-
zicht. Tegen 17.30 uur waren we 
terug in de Kuyl van Drakesteyn 
waar we hebben genoten van een 
kom heerlijke erwtensoep’.

Opbrengst
Het comité kijkt terug op een 
prachtig evenement, met een netto 
opbrengst van ruim 

2100 euro, dat besteed wordt aan 
het project ‘Cashew, de noot aan 
de man’; een project gericht op in-
komensverbetering van boeren in 
Burkina Faso en Benin. De netto 
opbrengst wordt verdubbeld door 
de Nederlandse overheid.

(Marijke de Jongste)

Ruime belangstelling voor wande-
len voor een goed doel.

Tasjesdief ontkomt
Een man heeft dinsdagochtend 27 december gepro-
beerd een 78-jarige vrouw van haar tas te beroven op 
de Kapelweg in De Bilt. De vrouw kwam hierbij ten 
val. De vrouw liep vanaf de bushalte op de Utrechtse-
weg in de richting van het tunneltje. Toen ze het tun-
neltje uitliep, voelde ze plotseling dat er iemand aan 
haar tas trok, waardoor ze ten val kwam. Toen de 

vrouw begon te schreeuwen, vluchtte de man weg. 
De politie is op zoek naar twee getuigen die de vrouw 
overeind hebben geholpen. De politie wil graag met 
de getuigen in contact komen, omdat ze mogelijk iets 
hebben gezien. De verdachte is een lichtgetinte man 
tussen de 15 en 20 jaar oud. Hij is ongeveer 1.65 me-
ter lang en droeg een grijze capuchon.

Vocht en koude leverden op 30 december een stemmig winters beeld op van Het Van Boetzelaerpark. 
Op de website www.vriendenboetzelaerpark.nl valt nog meer te genieten. 

Winters tafereel

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
04-01
Do.

05-01
Vr.

06-01

Gebakken kalfssteak met 
champignonsaus

of
Gebakken scholfilet met 

garnalensaus
of

Ravioli van bospaddestoelen, 
Parmezaanse kaas en oregano

€ 10,-

Woe.
11-01
Do.

12-01
Vr.

13-01

Duo van roodbaars- en 
snoekbaarsfilet met peterseliesaus

of
Elzasser zuurkoolschotel met 

casselerrib en bratwürst
of

Portobello gevuld met 
knoflookbrood en vijgenjam

€ 10,-

Januari: maandmenu slechts € 24,50

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Nieuwjaarsreceptie
Gemeente De Bilt

De nieuwjaarsreceptie van de Gemeente De Bilt vindt plaats op don-
derdag 5 januari vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis. Na het uitwisselen van wensen zal burgemeester Bas 
Verkerk rond 20.15 uur zijn nieuwjaarstoespraak houden. Iedereen is 
van harte welkom.

advertentie

advertentie

Vrouwen van Nu 
Op woensdag 11 januari vindt de nieuwjaarsbijeenkomst plaats bij de 
Vrouwen van Nu, afd. Groenekan. Eerst wordt het glas geheven om 
het nieuwe jaar in te luiden. Dan is er een heerlijke erwtensoepmaal-
tijd met roggebrood, spek en peertjes en ook nog een gezellige avond. 
Aanmelden uiterlijk donderdag 5 januari bij Hennie Knake. Tel: 0346 
212069. De aanvang is om 17.30 uur in dorpshuis ‘De Groene Daan’, 
Grothelaan 3 in Groenekan.
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