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De Bilt doet steeds meer aan 
duurzame mobiliteit

door Walter Eijndhoven

Tien vertegenwoordigers van Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties waren dinsdag 
22 januari aanwezig in Berg en Bosch, op een vervolgbijeenkomst over Duurzame 

Bereikbaarheid en Mobiliteit. Verkeersdruk is een groot probleem in en rond 
De Bilt en wordt alleen maar groter. Daarom slaan diverse bedrijven 

de handen ineen om samen tot een oplossing te komen. 

Om te voorkomen dat de regio rond 
De Bilt dichtslibt organiseerde U15 
(een netwerk van ruim 200 werkge-
vers in en rond Utrecht) in januari 
een vierde vervolgbijeenkomst in 
Berg en Bosch, om met Biltse be-
drijven en maatschappelijke orga-
nisaties te spreken over problemen 
als bereikbaarheid, veiligheid en 
gezondheid binnen de gemeente en 

oplossingen die op korte en middel-
lange termijn kunnen worden door-
gevoerd.

Uitdaging
Regio Midden-Nederland staat 
voor een enorme uitdaging om de 
regio bereikbaar te houden. Diver-
se bedrijven en maatschappelijke 
organisaties nemen reeds hun ver-
antwoording met betrekking tot het 
dichtslibben van De Bilt. Sweco wil 
uiterlijk in 2035 energie-neutraal 
zijn en werkt aan duurzame steden 
en mobiliteit. Maar ook het RIVM 
en Berg en Bosch werken reeds aan 
een overstap naar andere modali-
teiten. Zo kan sinds kort, via de Go 
About app (via filmpje op YouTube 
te bekijken) op de mobiele telefoon, 
een deelfiets worden gebruikt van 
station Bilthoven naar alle locaties 
op de as tussen Berg en Bosch en 
Utrecht Science Park (USP). Daar-
naast heeft GreenWheels een aan-
tal deelauto’s verspreid in De Bilt 
staan. 

Inhaalslag
Ook andere organisaties zijn al 
flink bezig een inhaalslag te maken. 

Via een project binnen gemeente 
De Bilt komen deelfietsen te staan 
aan zowel de noordkant als de zuid-
kant van het station en vanuit U-15 
wordt aan deelnemende bedrijven 
gevraagd een mobiliteitsscan uit te 
voeren, met als centrale vraag ‘ hoe 
krijgen wij werknemers mobiel?’. 
‘Komende tien jaar gaat het om 
duurzame bereikbaarheid binnen 
U-15’, vertelt Jeroen Quee, advi-
seur bij Sweco. ‘Natuurlijk doet 
ook Sweco hieraan mee. Door ons 
personeel te stimuleren om duur-
zaam te reizen, bijvoorbeeld met 
het Openbaar Vervoer. Zo hopen 
wij op termijn een substantieel aan-
tal auto’s in te kunnen leveren’, legt 
Quee uit. ‘Wat kun je allemaal doen 
met de extra ruimte die dan vrij-
komt?’, vraagt Quee zich af. 

Hinder
Wat wil U-15 komende jaren berei-
ken? Tussen 2021 en 2024 rijden 
50.000 auto’s minder op de weg, 
meer in- en uitstappers op het sta-
tion onder andere vanuit Utrecht 
en minder uitstoot van CO2 en 
fijnstof. Quee: ‘De komende tijd, 
wacht de automobilist nog veel hin-

Bij station Bilthoven staan de campusbikes separaat gestald.

der op de weg. In 2020 start naar 
verwachting verkeershinder door 
het project A27/A12 knooppunt 
Rijnsweerd en in 2021 start de aan-
pak van de A28/A1 bij Hoevelaken, 
een piekpunt in de hinder worden 
de jaren 2023- 2025. Tussen 2025 
en 2030 zijn diverse verbredingen 
gerealiseerd, maar ondervindt de 
automobilist nog steeds hinder van-
uit diverse projecten. Alle projecten 
moeten in 2030 zijn afgerond’. 

Onder controle
Geïnteresseerde bedrijven zijn nog 
altijd van harte welkom om zich aan 
te sluiten bij U-15. Via deze club 
van ongeveer 200 bedrijven kun-
nen zij de mobiliteitsscan uitvoeren 
en naar gelang de uitslag maatrege-

len nemen om ‘hun’ mobiliteit beter 
onder controle te krijgen. Bedrijven 
binnen U-15 voldoen uiteindelijk 
aan een duurzaam mobiliteitsbe-
leid, beperken keuze en privége-
bruik van leaseauto’s, gaan van 
bezit van een auto naar gebruik van 
een auto (deelauto’s), hebben een 
modaliteitstonafhankelijke vergoe-
ding en mobiliteitsbudget, stimu-
leren het gebruik van fiets/e-bike, 
stimuleren het OV gebruik (ook bij 
leaserijders), zoeken samenwer-
king met buren en branche en heb-
ben een uniform parkeerbeleid.
Als aan deze voorwaarden wordt 
voldaan, blijft de regio Midden-Ne-
derland economisch en duurzaam 
bereikbaar. 

Diverse bedrijven binnen gemeente De Bilt zetten zich in voor een betere bereikbaarheid.

Boek uitgeven?

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? Dat vinden 

wij nou een leuke uitdaging! Scherp 

zicht, een uitstekend gehoor en een 

focus naar voren vormen de basis voor 

succes. 

De UIL zet zijn zintuigen in voor de jacht. 

Wij gebruiken ze om, samen met u, een goed 

doordacht boek te ontwerpen.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/02 • 10.30u - Ds. Joop Bos
24/02 • 19.30u - Taizé-dienst

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/02 • 09.30u - Ds. P. Vernooij

24/02 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/02 • 10.30u - OntMoeten met 

Marjolijn v.d. Bruggen

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

24/02 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
24/02 • 10.30u - Voorgangers Jan Ham 

en Joke Mourits

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

24/02 • 10.15u - ds. J. de Wolf
24/02 • 16.30u - ds. H.J. Room 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
24/02 • 10.00u - Ds. M. van der Poel

24/02 • 19.00u - Ds. H. de Leede 

Oosterlichtkerk 
24/02 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
24/02 • 09.30u - Eucharistieviering 

pastor K.Smits 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
24/02 • 10.00u - spreker 
         Bart Doorneweerd

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
24/02 • 15.30u - ds. P. Molenaar

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

24/02 • 10.00u + 18.30u - 
Kandidaat G.J. Veldhuis 

 
Onderwegkerk Blauwkapel

Tot Pasen 2019 geen diensten in 
Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/02 • 09.30u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/02 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer
24/02 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
24/02 • 10.00u + 18.30u - 

ds. A.J. Britstra 
 

PKN - Ontmoetingskerk
24/02 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
23/02 • 19.00 uur - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink
24/02 • 10.30 uur - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink 
  

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/02 • 10.00u - Dhr. A. van Hilten
24/02 • 18.30u - Dhr. H. Bijl 

PKN - Herv. Kerk
24/02 • 10.00u - Dhr. A. Verstoep

24/02 • 18.30u - Ds. D.P.C. Looijen  
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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

Oud papier 
Hollandsche Rading

Zaterdag 23 februari wordt door 
de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen weer oud papier inge-
zameld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundeld papier voor 8.00 
uur aan de weg te zetten. Heel 
prettig voor de papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

Westbroek

Op zaterdag 23 februari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Omgaan met dementie

Op 21 februari organiseert Steun-
punt Mantelzorg een gratis infor-
matiebijeenkomst voor mantel-
zorgers, familieleden en partners 
van een naaste met dementie. 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u 
meer inzicht in de ziekte en leert 
u veranderd gedrag te begrijpen. 
U krijgt tips en praktische oplos-
singen om toe te passen in het 
dagelijks leven en in de zorg voor 
iemand met dementie. Aanvang 
19.00 tot 21.30 uur in Restau-
rant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14 in De 
Bilt. Aanmelden s.v.p. uiterlijk 
maandag 18 feb. via e-mail man-
telzorg@mensdebilt.nl of tel. 030 
7271556.

Winterconcert 

Op vrijdag 22 februari geeft vrou-
wenensemble Voyelles Vocales 
o.l.v. Peter Steijlen een winter-
concert in de Michaëlkerk in De 
Bilt. Het ensemble, 10 vrouw 
sterk, neemt u mee op een muzi-
kale reis naar het Hoge Noorden 
met werken van o.a. Scandina-
vische componisten Er wordt 
gezongen in het Engels, Frans, 
Zweeds en Latijn Met medewer-
king van Mariëtte Carlier, piano 

en Martijn Plomp, viool. Het 
concert begint om 20.00 uur en 
de toegang is gratis. 

Openstelling tuin

Komende zaterdag 23 februari 
is de Moeras- en Stinzenplan-
tentuin (Kerkdijk 132) in West-
broek geopend en zal de tuin wit 
gekleurd zijn van de dan massaal 
bloeiende sneeuwklokjes en len-
teklokjes. Dan bloeien ook kro-
kus, winterakoniet, helleborus, 
cyclamen en toverhazelaar. De 
toegang is vrij van 10.00 tot 
17.00 uur. Uitsluitend parkeren 
aan de kant van het weiland. 

Middagdienst

Op 24 februari is er in de Ont-
moetingskerk (Julianalaan 26 in 
Maartensdijk) een middagdienst 
met als thema Ontvangen inge-
leid door Thirza van der Neut. 
Tijdens deze dienst is er muziek 
en zang van de band Dedicated 
to God uit Emmeloord. Voor de 
allerkleinsten is er crèche. Aan 
het einde van de bijeenkomst 
staan er broodjes met soep en 
knakworsten klaar. De aanvang 
is om 17.00 uur.

Koffieochtend op Nieuwstraat 

Op woensdag 27 februari is er de 
maandelijkse koffieochtend op 
de Nieuwstraat 47 in De Bilt. 
Wie behoefte heeft aan een gezel-
lige ochtend of een goed gesprek 
wordt van harte uitgenodigd om 
een kopje koffie of thee te komen 
drinken. De deur is geopend van 
10.00 tot 12.00 uur, het kost 
niets en iedereen is van harte 
welkom. Voor meer info. tel.nr. 

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

030 6960667 of kijk op website 
www.vegdebilt.net

Film in de Woudkapel

Het Filmhuis Woudkapel ver-
toont op donderdag 28 februari 
de film  Murder on the Orient 
Express, aanvang 19.30 uur. 
Kaarten aan de kassa van de 
Woudkapel (Beethovenlaan 21) 
of via www.woudkapel.nl

Pianorecital 

Op zondag 3 maart om 15.00 uur 
speelt internationaal gelauwerd 
pianist Maurice van Schoonho-
ven het afsluitende recital van 
dit seizoen. De toegang voor 
iedereen tot 18 jaar is gratis, 
mits onder begeleiding van een 
betalende volwassene. Tickets en 
info: www.theaterhetlichtruim.nl

Expositie 
 
Galerie Maan en Miss Yvy zijn 
een samenwerking aan gegaan 
startend met de expositie Iden-
tity en Space. De opening is op 
zondag 3 maart om 13.00 uur 
met muziek van zanger JDoesit 
in galerie Maan, Kwinkelier 22 
(naast Hema). Daarna op don-
derdag, vrijdag en zaterdag te 
bezichtigen tot 30 april 2019 

Caféconcert 

Op 6 maart treedt de Big Band 
aan in café van Miltenburg in 
Bilthoven. Van 21.00 tot 22.00 
uur staan veel bekende nummers 
uit het repertoire van jazz, blues, 
pop, latin en rock. Toegang is 
gratis. Bezoekers zijn welkom 
om te swingen tijdens het infor-
mele optreden. 

Op 94-jarige leeftijd is na een korte periode van ziek zijn 
rustig en vredig ingeslapen, mijn trouwe en zorgzame 

vriendin, lieve zus, schoonzus en onze tante

Virginie Johanna Maria Bruns
Voorburg, 29 januari 1925 Bilthoven, 14 februari 2019

Ria van der Werf

Doke Kamp – Bruns

Harry Egbers

Nichten en neven

Correspondentie: 
Drent Uitvaartverzorging 
T.a.v. Mevrouw M. van der Werf
Laantje zonder Eind 5 
3701 BT  Zeist

Virginie is overgebracht naar Afscheidshuys ’t Zeisterbosch, 
alwaar geen bezoek.

De afscheidsviering vindt plaats op zaterdag 23 februari om 
11.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand, Gregoriuslaan 8 te Bilthoven.

Na de afscheidsviering zullen wij Virginie in kleine kring 
begraven bij haar ouders op de begraafplaats gelegen achter 
de kerk.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers 
van de Schutsmantel voor hun toegewijde zorg gedurende

de afgelopen maanden.
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Ebbe Rost van Tonningen 
lijstduwer U26Gemeenten

door Guus Geebel

Aan de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart doet in de provincie Utrecht de 
onafhankelijke partij U26Gemeenten mee. De partij werd mede op initiatief van de Biltse oud-
wethouder Ebbe Rost van Tonningen opgericht. Hij neemt op de kandidatenlijst de zesde plaats 

in. Mocht hij met voorkeursstemmen worden gekozen dan zal hij de zetel ook gaan bezetten. 
Lijsttrekker van de partij is de Zeister oud-wethouder Roy Luca.

Rost van Tonningen begon zijn 
politieke loopbaan als fractieleider 
van de lokale partij ABBB, later 
van Beter De Bilt. Van zijn ambitie 
heeft hij nooit een geheim gemaakt. 
Hij wilde wethouder worden, maar 
ondanks dat hij tweemaal als lijst-
trekker vier zetels wist te behalen, 
werd hij dat pas de laatste anderhalf 
jaar van zijn periode in de gemeen-
tepolitiek. Ebbe Rost van Tonnin-
gen is gehuwd, heeft vier kinderen 
en woonde lange tijd in Holland-

sche Rading. Sinds de kinderen uit 
huis zijn woont hij met zijn vrouw 
in De Leijen. ‘Ik heb sociologische 
economie gestudeerd. Met sociolo-
gie ben je bezig met samenlevings-
vraagstukken en dus ook met poli-
tiek. Ik kreeg als Interim-bestuurder 
opdrachten zowel in de profit als 
non-profit sector.’ 
Uithoflijn
‘De allerbelangrijkste reden voor 
mij om zo’n nieuwe partij provin-
ciale partij op te richten ontstond 
door mijn negatieve ervaringen 
met de Uithoflijn waarvoor de 
provincie en de gemeente Utrecht 
verantwoordelijkheid dragen’, al-
dus Rost van Tonningen. ‘Er bleek 
begin 2018 een tekort van 84 mil-
joen euro te zijn. In maart besloot 
de provincie de toegezegde 12 mil-
joen euro, bestemd voor gemeenten 
waaronder gemeente De Bilt, terug 
te trekken om het tekort op de Uit-

hoflijn te verminderen. Ik was toen 
wethouder en er was meer dan een 
jaar met het provinciebestuur over 
het geld gesproken, en er was een 
duidelijke mondelinge toezegging. 
Ik heb toen het beloofde geld op-
geëist.’ Rost van Tonningen spreekt 
van een puinhoop. ‘Het provinciale 
geld was voor de gemeente De Bilt 
van belang als cofinanciering van 
belangrijke verkeersprojecten. Dat 
alleen al maakt het belangrijk dat 
wij ons geluid in Provinciale Staten 

kunnen laten horen.’

Programma
‘De plaatselijke partijen in de pro-
vincie hebben uiteenlopende be-
langen maar er zijn ook gemeen-
schappelijke belangen.’ In het 
verkiezingsprogramma stelt Ebbe 
duidelijke prioriteiten aan klein-
schaligheid. ‘De druk van bovenaf 
door het Rijk en de provincie op 
De Bilt om huizen te bouwen, en 
de Schapenweide te bestemmen als 
bedrijfsterrein is groot. Rost van 
Tonningen ziet het als zijn taak om 
de kenmerken van De Bilt, groen, 
dorps en rust, te behouden. ‘In het 
geval van de Uithoflijn is gebleken 
dat landelijke partijen elkaar nau-
welijks de maat durven te nemen. 
Lokale partijen staan daar los van’. 
Financiën op orde is altijd een be-
langrijk punt geweest voor Ebbe in 
de gemeentepolitiek en nu ook bij 

de provinciale verkiezingen. ‘Ver-
der wil ik graag kijken naar onder-
werpen waarvoor de provincie de 
samenwerking van de gemeenten 
op weg naar een sterke regio kan 
versterken. Vooral de ruimtelijke 
ordening en de verkeersproblemen. 
Ruimtelijke ordening is belangrijk 
omdat de provincie een ruimtelijk 
structuurplan heeft voorbereid, 
waarbij het groene karakter van 
de provincie in het geding is.’ Wo-
ningbouw voor de eigen bevolking, 

duurzaamheidvraagstukken, waar-
onder biodiversiteit, en lokale eco-
nomie noemt hij eveneens belang-
rijke punten voor   U26Gemeenten. 

Terugblik
Ebbe voelt zich enigszins be-
zwaard dat hij niet in de raad of 
het college van B en W zit, door 
de bijna 600 voorkeursstemmen 
die hij kreeg. ‘Ik denk dat ik in 
de provincie functioneler voor 
de gemeente kan zijn dan ik in de 
gemeenteraad had kunnen zijn. Je 
zit dan dichter bij het beleid van 
de provincie en kunt daar de be-
langen van de gemeente De Bilt, 
zeker na het echec van de Uithof-
lijn, nadrukkelijker ondersteunen. 
‘Ik ben resultaatgericht en wil 
een slagvaardig bestuur. Ik ben 
dan ook nog steeds tevreden dat 
ik voor het zwembad binnen drie 
maanden met een oplossing ben 
gekomen, ook financieel. Dat-
zelfde zwembad zou nu veel duur-
der zijn en onbetaalbaar voor de 
krappe financiën in De Bilt’. Hij 
noemt een aantal zaken waaraan 
hij in zijn periode als wethouder 
in de besluitvorming belangrijk 
heeft bijgedragen. De tunnel De 
Leijen, het detailhandelsbeleid, 
ecoducten onder de Utrechtseweg 
en Biltse Rading, start bouw 99 
huurwoningen, camera’s West-
broek, nieuwe opzet voor onder-
houd openbaar groen naar meer 
biodiversiteit en een op samen-
werking gericht armoedebeleid. 

Ebbe gaat een boek schrijven over 
lokale politiek in Europees ver-
band. ‘Het sterk verdeelde Euro-
pese en nationale  en provinciale 
bestuur houdt onvoldoende reke-
ning met de lokale democratie’

Uitzicht vanuit het provinciehuis in Utrecht.

Ebbe Rost van Tonningen kan met voorkeursstemmen in de Staten te 
komen. 

Han IJssennagger stapt 
uit de gemeenteraad

door Guus Geebel

Op donderdag 21 februari neemt Han IJssennagger afscheid van de lo-
kale politiek. Hij was fractievoorzitter van Bilts Belang en wordt op-
gevolgd door Erik den Hertog. IJssennagger is ook lid van Provinciale 
Staten voor de PVV. Op de lijst van de PVV voor de provinciale verkie-
zingen op 20 maart staat hij op plek 13. 

Han IJssennagger werd in 1948 in Weert geboren maar groeide op in 
Amsterdam. Hij rondde in 1975 de studie kwantitatieve bedrijfskunde 
aan de TU Delft af en ging daarna in Utrecht wonen. Hij werd daar poli-
tiek actief bij de VVD en stond toen al kandidaat voor de gemeenteraad 
en Provinciale Staten. Toen hij kort daarna de kans kreeg een eigen 
bedrijf te kopen liet hij de politieke ambities varen. ‘Maar als ik toen 
had geweten hoe leuk en boeiend het openbaar bestuur was had ik een 
andere keuze gemaakt.’ In 1978 verhuisde hij naar Bilthoven en in 1998 
werd hij in de gemeenteraad van De Bilt gekozen. Hij werd meteen 
wethouder, toen nog een dubbelfunctie. Na de herindeling op 1 januari 
2001 maakte de VVD geen deel uit van het college. Een hoogtepunt in 
zijn politieke carrière noemt Han IJssennagger het raadsinitiatief dat 
hij in 2003 nam om als raad de bezuinigingen vorm te geven. ‘Toen 
dat moest worden uitgevoerd zei de raad dat het college dat niet kon. 
Dit en andere gebeurtenissen leidden tot het aannemen een motie van 
wantrouwen waardoor het college werd weggestuurd.’ 

Financiën
Op 1 maart 2004 werd IJssennagger voor de tweede keer wethouder. 
Hij had financiën in zijn portefeuille en gaf de bezuinigingen vorm. 
‘Dan praat je over ombuigingen van 13,6 miljoen euro.’ Hij noemt dit 
college in tegenstelling tot zijn vorige wethouderschap een college 
waarin elkaar veel gegund werd. ‘Ik denk dat er geen college is geweest 
dat in zo’n korte tijd zoveel onderwerpen op de rails heeft gezet en 
aangepakt.‘ Bij de verkiezingen van 2006 was Han IJssennagger lijst-
duwer op de VVD-lijst. Omdat afspraken over zijn positie niet werden 
nagekomen zegde hij in 2009 de VVD vaarwel en stapte over naar Bilts 
Belang. Terugkijkend op resultaten zet hij de bezuinigingen op plaats 
één. Verder heeft hij onder meer in 2004 het initiatief genomen om met 
ProRail de onderhandelingen te beginnen voor de ondertunneling van 
het spoor en de herinrichting van de Hessenweg en Groenekanseweg. In 
dat college zijn onder andere ook de nieuwbouw van de Julianaschool, 
Theresiaschool en Werkplaats, het plan Opgetogen in Maartensdijk en 
een cultuurcentrum, wat Het Lichtruim werd, opgepakt. Ook zijn stap-
pen gezet met de voortgang van Larenstein. Han IJssennagger nodigde 
bij opleveringen altijd zijn voorgangers uit op wiens schouders hij had 
gestaan, maar zegt zelf nooit uitgenodigd te zijn. 

Provincie
Vanaf 2011 werd Han IJssennagger lid van Provinciale Staten voor de 
PVV met in zijn portefeuille milieu, mobiliteit, Europa en financiën. 
Hij noemt dat een heel prettige bestuursperiode. Het grote verschil met 
een gemeente is de schaal. In een gemeente tref je altijd wel iemand 
uit je omgeving. Politiek komt je erg na en daardoor kun je vaak niet 
de beslissingen nemen die echt nodig zijn. Dat gaat in de provincie 
wat gemakkelijker en dat vond ik een van de grote voordelen. Bij de 
provincie wordt heel veel aan excursies gedaan. Daardoor ben ik op 
heel veel plaatsen in de provincie geweest. Toen ik in 1998 in het ge-
meentebestuur van De Bilt kwam zag ik pas hoe de gemeente draait 
op organisaties, gedeeltelijk gedraaid door vrijwilligers. Die geven een 
gemeente vorm. Daar heb je geen flauw idee van als je hier alleen maar 
woont. Dat heb je met de provincie ook een beetje.’

Verhuizen
Han IJssennagger was vijftien jaar raadslid, twee jaar wethouder en 
acht jaar lid van Provinciale Staten, bij elkaar 25 jaar openbaar bestuur. 
Na de zittingsperiode van Provinciale Staten verhuizen Han IJssennag-
ger en zijn partner Rosalie Ebben naar Spanje. ‘Ik ga tijd besteden aan 
hobby’s als golfen, boeken lezen, Spaans leren en foto’s bewerken. Het 
afscheid in de gemeenteraad is op 21 februari en op 1 april vertrekken 
ze naar Spanje. Daarvoor trouwen Rosalie en Han op 30 maart op Slot 
Zeist. Het huwelijk wordt voltrokken door burgemeester Sjoerd Potters. 
Oud-gemeenteraadslid Tiny Middleton is getuige. 

Han IJssennagger en zijn aanstaande bruid Rosalie Ebben.        
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 februari 
t/m woensdag 27 februari

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain 
Ei-bieslook salade 
Sellerie salade 

Gebraden rosbief
Boeren achterham
Gegrilde fricandeau 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend

    VOORDEEL HELE WEEK

KLEINE HAASJES 
1

KILO 9.99

Mooie verse lamsracks

Varkenshaas medaillon 
spiesen

Hamburgers 

Australische sucade

Kipfilet
naturel of gemarineerd 

Iberico burgers

500
GRAM 9.99

100
GRAM 3.99

500
GRAM 5.98

500
GRAM 8.98

5
VOOR 5.-

4+1
GRATIS

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 6.50

BOEREN ZACHT 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 6.50

VERS GEBRANDE 
HUISMIX 

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN 

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.982

VOOR 6.-

GEHAKT OF KIP 
TORTILLA'S

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

Heerlijk!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag Vers van de traiteur

•  Kapucijnersschotel 
  

€ 1,25
100 gram

•  Pasta Carbonara 
 

€ 1,25
100 gram

• Kantonese 
 kip-schotel

€ 1,49
100 gram

• Pasta met gevulde 
 kip en groenten

€ 1,49
100 gram

 Vers gewassen 
• Spinazie 

€ 1,39
zak 300 gram

• Tarocco sinaasappels
    Uit Sicilie..zeldzaam lekker

€ 2,49
heel kilo

Vers gesneden 
Pink-Lady 
Handappels

Doos 2 kilo 
met gratis 
shopper

nu € 4,99

Alle soorten Hollandse
Onbespoten 
Tomaatjes
Nu 40 soorten  
500 gram € 2,49
Ze zijn er weer..
Hollandse 
Komkommers
per stuk € 0,99

Desem 
Donker meergranen
Nu € 2,99
Maartensdijkertje
Uit desem gebakken  
rozijnenbrood
nu € 2,99

Chocoladetaart
met Framboos en vanille
Nu € 14,95

Wortelcake 
Per stuk € 4,95

Proef nu onze nieuwe lijn

CHOCOLADE TABLETTEN

13 smaken 

nu 2 voor € 5,00



Website gemeente 
opgefrist

Op dinsdag 12 februari 2019 lanceerde de Gemeente De Bilt een ver-
nieuwde versie van de website www.debilt.nl. De vernieuwde site heeft 
een frissere vormgeving met een gebruiksvriendelijker navigatie. De 
site is nog beter toegankelijk voor mensen met een beperking en vol-
doet aan de normen volgens het sinds 1 juli 2018 geldende ‘Tijdelijk 
besluit digitale toegankelijkheid overheid’. 

De site is vernieuwd vanwege het verlopen van het contract met de 
internetpartner. Omdat de gemeente nog geen behoefte had aan een to-
tale inhoudelijke en functionele 
vernieuwing van de site, heeft de 
nieuwe partner voortgebouwd op 
de bestaande website en zijn geen 
grote functionele wijzigingen 
doorgevoerd. 

Samen
De vernieuwde site is gebouwd 
in het samenwerkingsconcept 
‘OpenGemeenten’, waarbij on-
der meer de gemeenten Soest, 
Veenendaal en Barneveld zijn 
aangesloten. In het concept 
‘Opengemeenten’ worden functi-
onaliteiten van andere gemeenten 
hergebruikt en wordt samenge-
werkt aan de doorontwikkeling 
van de website met gebruik van 
elkaars kennis. [HvdB]
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advertentie

College schakelt mediators in
door Henk van de Bunt

In het Mededelingenblad van het College van Burgemeester en Wethouders wordt de Biltse 
gemeenteraad geïnformeerd over de oplevering van de laatste onderdelen van Centrum 

Bilthoven. Gelijkertijd wordt een oplossingsrichting aangedragen in het conflict met 
HartVoorBilthoven inzake de ontwikkelingen op het Vinkenplein.

Het College: ‘Het bouwen aan een 
nieuw en duurzaam centrum voor 
Bilthoven bestaat uit verschillende 
deelprojecten en is een complex sa-
menspel van ruimtelijke opgaven, 
in samenspraak met een groot aan-
tal belanghebbenden. Het project 
is opgesplitst in een aantal deelge-
bieden: het Stationsgebied met de 
twee onderdoorgangen aan de ene 
kant, De Kwinkelier aan de andere 
kant en daartussen het gebied Em-
maplein/Vinkenplein met Nachte-
gaallaan, Julianalaan, Melchiorlaan 
en Vinkenplein’. 

Betrokkenheid
Het College schrijft vervolgens: 
‘De verschillende belanghebben-
den zijn nauw betrokken bij de tot-
standkoming van de deelprojecten 
in centrum Bilthoven. Dit vertaalde 
zich in de langdurige betrokken-
heid van de voormalige Klank-
bordgroep Centrum bij de heront-
wikkeling van het centrum en een 
intensief participatietraject voor de 
herinrichting van het Vinkenplein. 
Het ontgaat de raad niet, dat enkele 
partijen herhaaldelijk via de media 
hun belangen naar voren brengen. 
Wij (College red.) hebben een me-
diator ingeschakeld om de relatie 
tussen de betreffende partijen en 
de gemeente te verbeteren. De op-
levering van de laatste onderdelen 
van het centrum aan inwoners en 

ondernemers is de stip op de ho-
rizon waaraan nu wordt gewerkt. 
Wij zijn verantwoordelijk voor de 
tijdige oplevering van het openbaar 
gebied, inclusief het parkeren’. 

Vragen
De fractie van Forza De Bilt gaat in 
de gemeenteraadsvergadering van 
21 februari vragen stellen over de 
‘rechtsgang van burgers tegen het 
College n.a.v. overschrijden bouw-
hoogten nieuwbouw Vinkenplein’. 
Peter Schlamilch zal ook staande 
de vergadering vragen stellen over 

het ‘voorlopig ontwerp Vinken-
plein’ en het parkeervoorstel. Jo-
han Slootweg (SGP) stelt vragen 
over de mogelijke verhuizing van 
Action naar De Kwinkelier. Over 
het inschakelen van een mediator 
reageert Slootweg: ‘Er doet zich de 
merkwaardige situatie voor, dat het 
College er eerst zelf voor zorgt, dat 
de verhoudingen met verschillende 
partijen ernstig verstoord raken en 
vervolgens een mediator gaat aan-
stellen om dat weer te verbeteren. 
Dit had voorkomen kunnen worden 
door alvorens cruciale besluiten te 
nemen over het Vinkenplein, eerst 
met belanghebbenden in overleg te 
treden en tot een gedragen besluit 
te komen. Mensen voelen zich nu 
geschoffeerd; het zal heel moeilijk 
worden het geschonden vertrouwen 

van ondernemers en bewoners in 
Bilthoven-Centrum weer te herstel-
len’.  

Burgerparticipatie
Het valt Krischan Hagedoorn 
(PvdA) op, dat burgerparticipatie in 
deze gemeente al een aantal jaren 
slecht verloopt: ‘Bijv. bij het zwem-
bad en bij de Jan Steenlaan, waar 
de klankbordgroep in 2018 slecht 
werd gehoord. In 2018 stapten de 
ondernemers uit de klankbordgroep 
centrum Bilthoven enz. En nu gaat 
dus Hart Voor Bilthoven naar de 
rechter, omdat het College niet te-
gemoet wil komen aan hun bezwa-
ren, zelfs niet nadat deze door de 
onafhankelijke bezwarencommis-
sie gegrond werden verklaard’. Het 
aanstellen van een mediator lijkt de 
PvdA ‘mosterd na de maaltijd; het 
getuigt ook van weinig hoffelijk-
heid om hiertoe pas over te gaan 
als de tegenpartij naar de rechter 
is gestapt. Aangezien deze zaak nu 
onder de rechter is, staat ons inziens 
de politiek even buiten spel, totdat 
de rechter zich heeft uitgesproken. 
Dit voorjaar komt de nota burger-
participatie uit, daarnaast heeft de 
raad een werkgroep participatie 
ingesteld, die zich hier eveneens 
mee bemoeit. Burgerparticipatie 
stond altijd hoog in het vaandel 
van onze gemeente, dat moet weer 
terugkomen voordat burgers, be-
langenverenigingen en instellingen 
massaal afhaken, omdat ze zich niet 
gehoord voelen’. 

Weg
Peter Dapper vertegenwoordigt 
de winkeliersvereniging: ‘We 
moeten voorkomen, dat het beeld 
ontstaat dat er nieuwe belangen 
in het spel zijn; het gaat om een 
goede uitwerking van de centrum-
plannen, zoals we dat met elkaar 
hebben afgesproken. Natuurlijk 
zijn we allerminst gecharmeerd 
van de wijze waarop er met ons en 
de andere klankbordgroep-leden 
wordt omgesprongen. We begrij-
pen ook niet waarom de bestem-
mingsplannen, waarvan de inkt 

Parkeren op de Julianalaan in Bilthoven precies 50 jaar geleden. (foto uit 
de digitale verzameling van Rienk Miedema)

In het bouwplan dat nu wordt gerealiseerd zal de goothoogte tussen de 
vier nieuwe hoge puntgevels aan de Melchiorlaan ruim anderhalve meter 
hoger worden dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan.

nog maar net droog is, met voe-
ten wordt getreden. Op de eerdere 
vragen, die aan het College zijn 
gesteld verwachten we dan ook 
antwoorden. De mediation zien zij 
als een handreiking om de draad 
weer op te pakken waar we ge-
bleven zijn en de bereikbaarheid 
voor ons en de bewoners van het 
centrum alsnog uit te werken. Het 
is de hoogste tijd om gezamenlijk 
tot een goede parkeervisie te ko-
men. Een visie die er eigenlijk al 
had moeten liggen’. 

Bindend
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) vraagt zich af: ‘Waarom nu 
al mediation? Het College heeft 
aangekondigd met partijen in 
overleg te treden eind vorig jaar. 
Wat is het resultaat van die ge-
sprekken? De raad heeft daarvan 
nog niets vernomen. Maar nu kie-

zen voor mediation, dat betekent 
eigenlijk dat je niet wilt praten 
en al een keuze hebt gemaakt. De 
door het College afgebroken me-
diation met een inwoner van onze 
gemeente waarvoor Beter De Bilt 
in januari jl. aandacht heeft ge-
vraagd voorspelt niet veel goeds. 
Dit is niet de weg’.Theo Aalbers 
(CU) zegt: ’Participatie is op 
zoek gaan naar elkaars belangen 
en elkaar proberen te vinden. We 
weten al heel lang, dat dit in Bilt-
hoven niet goed gaat. We zijn nu 
op het punt gekomen dat belang-
hebbenden geen vertrouwen meer 
hebben in de gemeente en naar de 
rechter stappen. Mediation heeft 
dan geen zin meer. Gelukkig be-
gint een verstandige rechter met 
mediation, maar komt ook tot een 
bindende uitspraak. Dan weet ie-
dereen waar men aan toe is. Zo 
werkt dat gelukkig in Nederland’. 

Boerenmeisjes en zwierende rokken 
‘Liefde is een spel voor twee, dat 
beiden kunnen winnen’, zei de Hon-
gaarse actrice Eva Gabor om daar 
aan toe te voegen: ‘Ik heb Hongaars 
temperament; wij Hongaren zijn af-
stammelingen van Dzjengis Khan 
en Attila de Hun’. Iedereen die het 
prachtige land weleens heeft bezocht 
weet hoe waar dit is: passie, harts-
tocht en brute oerkracht spatten je 
tegemoet in dit prachtige volk. Zelfs 
in de wat zakelijke sfeer van het H. F. 
Wittecentrum vulde de pure levens-
drift van de Hongaarse volksdans de 
ruimte, afgelopen zaterdagavond tij-
dens het ‘Hongaarse Danshuis’, waar 
iedereen kon meedansen op levende 
Hongaarse muziek, die uitstekend 
werd verzorgd door het orkest Ha-
jnali-Hungary, dat overrompelt met 
Hongaarse ‘hartebreekmuziek’ in 

traditionele stijl. Hartverscheurend, 
melancholisch, opzwepend, tempe-
ramentvol en meeslepend. Dramati-
sche klaagliederen en wondermooie 
luistermuziek uit een land met een 
bewogen verleden. Volksmuziek uit-
gevoerd door een boerenstrijkkwar-
tet. Stoere mannendansen afgewis-

seld met opzwepende parendansen, 
uit een cultuur waarin de vrouw nog 
geheel onderdanig is aan de man… 
maar alleen omdat zij dat wil, natuur-
lijk. Want uiteindelijk is het toch de 
vrouw die het geluk van de man, en 
daarmee van de wereld, in handen 
heeft. (Peter Schlamilch)

Hongaars Danshuis in De Bilt.
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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.

Adverteren 
in De Vierklank?

Dat kan! 
Mail naar: info@vierklank.nl

of bel 0346 211992

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

OPHEFFINGSUITVERKOOP
tot 31 juli 2019
 
TOT 70% KORTING
op alle voorraadartikelen
 

Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING

De Kwinkelier 50A  ı  Bilthoven  ı  030-2251439   www.zwanink.nl Ex
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VINK GAAT VOOR

www.vinkwitgoed.nlwww.vinkwitgoed.nl Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots magazijn
leeg verkoop

Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279
vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur (of op afspraak)

showroom@botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

VRIJDAG
13.00 - 19.00 UUR

ZATERDAG
12.00 - 17.00 UUR

Bakkerij Bos zoekt een 
ENTHOUSIASTE VERKOOPSTER

voor 25 uur per week 
om ons team te versterken.

Graag uw reactie per mail t.a.v. Annemieke. 
bakkerij@bosmaartensdijk.nl

PERSONEEL 
GEVRAAGD

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

FRIES SUIKERBROOD

NIEUW!!!!
CHOCOTOFFEE 
KOEK
van € 1,60 

nu € 1,20

van € 2,90

nu slechts

€ 2,10

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

Knippen 
met patat, 
dat wordt 
nog een 

hele rage in 
Maartensdijk. 

Nadere info 
212455.

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

90 jaar Hollands vakmanschap!

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie! 
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

B E D D E N

50%
korting

op het 2e
matras
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Schütz Projectkoor neemt glorieus 
afscheid van dirigent

‘Ik sla geen acht op lof of kritiek van wie dan ook. Ik volg gewoon mijn eigen gevoelens.’ 
Fameuze woorden van Wolfgang Amadeus Mozart, de grootste Requiemcomponist uit de 

geschiedenis van de Westerse beschaving. En hoe prachtig het programma van het Schütz-koor 
afgelopen zondagmiddag ook was, ten minste een deel uit Mozarts meesterwerk had eigenlijk 

niet mogen ontbreken.

Een waarlijk eersterangs program-
ma, geheel in het teken van de 
Katholieke dodenmis (Requiem), 
samengesteld ter ere van het af-
scheid van dirigent Pieter Kramers, 
wiens grote wens het was om het 
Requiem in c van Michael Haydn 
uit te voeren, de broer van de be-
roemde Joseph Haydn, beiden zeer 
bevriend met Mozart. Oorspron-
kelijk bedoeld voor het overlij-

den van aartsbisschop Sigismund 
von Schrattenbach zal Haydn toch 
vooral het verdriet om het overlij-
den van zijn eigen dochter, eerder 
dat jaar, in deze prachtige rouwmis 
hebben getoonzet.

Kosten noch moeite werden ge-
spaard voor de scheidende koor-
leider: een uitverkochte Ooster-
lichtkerk kon genieten van groot 

orkest, vier vocale solisten, een 
goed zingend koor maar vooral 
een uitstekend leidende dirigent: 
ook hij spreekt van ‘gemengde ge-
voelens’, maar heeft uiteindelijk 
het hoopgevende woord uit de Re-
quiemtekst, Lux aeterna (‘eeuwig-
durend licht’), niet alleen als motto 
genomen, maar ook tot leidraad 
van dit concert bestemd
 (Peter Schlamilch) 

Een stampvolle Oosterlichtkerk geniet van het concert.

Onlinemuseum De Bilt zoekt 
Gouden Geschiedenis 

Van 8 t/m 14 april vindt de vijfde 
Nationale Museumweek plaats. Dit 
jaar is het thema: ‘Ontdek samen 
ons echte goud, dichterbij dan je 
denkt’. Ruim 400 musea door het 
hele land zetten hun pronkstukken 
in de schijnwerpers en organise-
ren bijzondere activiteiten. Het 
Onlinemuseum De Bilt maakt van 
deze gelegenheid gebruik om onze 

gemeentelijke historie extra in het 
zonnetje en iedereen mag meedoen.  
Laat ons weten welk onderwerp op 
de website www.onlinemuseumde-
bilt.nl volgens jou de enige échte 
‘Gouden Geschiedenis’ is van ge-
meente De Bilt. Werk jouw keuze 
van Gouden Geschiedenis uit in een 
artikel, een kort verhaal, muziek-
stuk of een gedicht. Heeft beeldend 

je voorkeur? Maak dan een nieuws-
foto, tekening, schilderij of game. 
Kies je voor een klassenproject? 
Dat mag natuurlijk ook.  

Jury
De inzendingen zullen worden 
beoordeeld door een deskundige 
jury, bestaande uit de heer Otto van 
Boetzelaer (voorzitter) en de redac-

teuren Anne Doedens en Veroniek 
Clerx van Onlinemuseum De Bilt. 
Tijdens de Nationale Museum-
week, op vrijdag 12 april om 16.00 
uur zullen de beste drie inzendin-
gen feestelijk worden onderschei-
den - met naar keuze een boeken- of 
cadeaubon - in Kunst in de Kelder, 

Julianalaan 1 in Bilthoven. 
De Top Drie ‘Gouden Geschiede-
nis 2019’ zal een jaar lang worden 
vermeld op de website. Stuur de 
aanmelding ‘Gouden Geschiede-
nis’ vóór 5 april in naar info@on-
linemuseumdebilt.nl.
  (Veroniek Clerx)

Meer leren doen met 
minder geld

 
Op 7 maart start een nieuwe budgetkring in De Bilt, op donderdag-
morgen bij WVT (Talinglaan 10, Bilthoven). Deelname is gratis. Heb 
je belangstelling, kijk dan op www.liftjeleven.nu of maak kennis op: 
Maandagavond 25 februari om 20.00 uur is er een kennismakings-uur 
in de Buurtkamer Kometenlaan 39A, De Bilt. 
Donderdagochtend 28 februari om 10.00 uur is er Kring Café, met oud-
deelnemers Klein Centrum van Verbinding op Enckelaan 17 te Biltho-
ven. 
Maandagochtend 4 maart van 8.45 tot 11.45 uur in In Between Café 
‘Geld als water’ in Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, De Bilt 
Meer informatie via debilt@budgetkring.nl of tel. Marieke van Nim-
wegen 06 40221683

Soldaat van Oranje 
voor Dijckstate

In woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate is Inge van Veldhuijsen actief als vrijwilliger. 
Wekelijks geeft zij - als Canadese - Engelse les aan de bewoners en ook verzorgt ze er een quiz. 

Twee maal per jaar neemt ze de 
senioren mee op een uitje. Deze 
keer gaat het uitstapje naar de mu-
sical Soldaat van Oranje. Omdat 
het budget daarvoor niet toerei-
kend was, dragen de Lions van 
Lionsclub De Bilt - Bilthoven 
hieraan bij: 
‘Daar genieten deze lieve oude 
mensen volop van’, aldus Inge. 
‘Ik kan niet wachten om hun ge-
zichten te zien wanneer ik dit ga 
vertellen’. Mente Bousema (lid 
Lions Club): ‘Als Lions proberen 
we het verschil te maken bij dit 
soort prachtige lokale initiatieven. 
Onze donaties brengen we bijeen 
met de opbrengst van door onszelf 
gekloofd haardhout uit de bossen 

in onze gemeente, te bestellen via 
lionshout.nl. We noemen het hout 

met een beetje extra warmte’. 
  (Hans van Driel)

De Lions overhandigen een cheque voor Soldaat van Oranje aan de 
bewoners van Dijckstate. 

Appeltje van Oranje
Het project ‘Sterk door Vrijwilligerswerk’ is nog steeds in 

de race voor het Appeltje van Oranje. 

Ruim 160 organisaties hadden zich aangemeld voor de prestigieuze 
prijs van het Oranjefonds het Appeltje van Oranje. Dé prijs voor suc-
cesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken bij onze samenle-
ving. Uit die aanmeldingen zijn veertig organisaties uit het hele land 
genomineerd voor het Appeltje van Oranje, waaronder Mens De Bilt, 
met ‘Sterk door Vrijwilligerswerk’. Voorafgaand aan de halve finale 
kon er gestemd worden op deze projecten. 

Groenekan
Afgelopen week was de halve finale in Groenekan; alle veertig orga-
nisaties brachten vol vuur hun mooie projecten voor het voetlicht. Zo 
ook Mens De Bilt. Slechts tien projecten konden door naar de eind-
ronde. De jury was erg onder de indruk van het mooie project ‘Sterk 
door Vrijwilligerswerk’ waardoor mensen met geheugenklachten en 
psychische kwetsbaarheid weer mee doen in de samenleving middels 
vrijwilligerswerk. 
Komende maand komt het Oranjefonds naar De Bilt om zich persoon-
lijk op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van het project. De 
einduitslag wordt eind mei bekend gemaakt door Koningin Maxima 
op Paleis Noordeinde. 

Vrijwilligerswerk
Mocht iemand zelf of voor iemand anders geïnteresseerd zijn in het 
project ‘Sterk door Vrijwilligerswerk’ kan contact worden opgenomen 
met een van de coördinatoren van het project: Maaike Drok of Astrid 
Kloosterziel (tel. 06 16417082 of 06 4769323) e-mail: 
sterkdoorvrijwilligerswerk@mensdebilt.nl

v.l.n.r. Maaike Drok en Astrid Kloosterziel (Mens De Bilt) met Peter 
Douwes (Oranjefonds) tijdens nominatiefeest in Groenekan.
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VARKENSFILET LAPJES
Malse magere lapjes, lekker kort te bakken! eventueel
ook lekker gemarineerd voor u!
kort bakken; ca. 3 tot 5 min. 100 gram 1,25

POLLO ITALIANO
Vers gevulde kipfilet met o.a. salami, kruidencrème,
rucola en gemarineerd met onze olie pesto marinade
ca. 12 - 15 min  braden 100 gram 1,45

UTRECHTSE RIBLAPPEN 
Lokale lappen, ouderwets draadjes vlees, iets 
doorregen met een lekker makkelijk recept erbij!
ca. 2½ tot 3 uur sudderen 500 gram 6,95

DOUBLE CHEESE BURGER
Dubbele hamburger van de Utrechtse Heuvelrug met
daartussen cheddar cheese: super lekkere combinatie!
ca. 4 tot 5 min. bakken 3 stuks 6,60

LAMS OSSEBUCO
Stoere lamsboutjes met bot! Lekker gemarineerd en
zeer smaakvol te stoven in de oven.
ca. 2½ stoven op 150°C 500 gram 6,25

De beste kwaliteit
van de op één na 

beste Slager

Zonnige wintersport tips:

Kijk voor nog meer aanbiedingen op de borden in onze winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 februari t/m zaterdag 23 februari. 

Zetfouten voorbehouden.

MINI KIPROLLADE
kleine éénpersoons gekruide rollade tjes 100 gram 1,25
GORDON SUISSE
gevuld filet lapje met ham en kaas, gepaneerd 100 gram 1,50

ITALIAANSE ENTRECOTE
Malse huisgerijpte entrecote gevuld met o.a. rucola,
pesto, zontomaatjes...
aan een stuk of plakken; rosé bakken 100 gram 2,45

Humanitas helpt fi nanciën weer 
onder controle te krijgen

Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Toch leven in ons land ruim 1,3 miljoen 
mensen onder de armoedegrens. Ook in de gemeente De Bilt wonen mensen die het fi nancieel 

moeilijk hebben en soms niet meer weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen.

Vrijwilligers van Humanitas 
Thuisadministratie (TA) kunnen 
dan helpen om de fi nanciën weer 
onder controle te krijgen. Ze wor-
den daarvoor gesubsidieerd door 
de Gemeente. Vorig jaar werden 
69 mensen c.q. gezinnen in de 
gemeente De Bilt door Humani-
tas TA ondersteund. Het verhaal 
van Anna geeft een beeld van die 
ondersteuning.

Anna heeft lang zelf geprobeerd 
haar fi nanciële problemen op te 
lossen door het ene gat met het 
andere te dichten, maar ze kwam 
er niet uit. Nadat ze verhuisd 
was, kwam ze in contact met 
Mens De Bilt en werd attent ge-
maakt op mogelijke hulp van Hu-
manitas TA. Anna vertelt dat haar 
man heel jong is overleden en ze 
de kinderen alleen heeft groot-
gebracht. Ze is gewend om hard 
te werken en zuinig aan te doen. 
Toch ontstonden er na haar pensi-
oen problemen. Door geldgebrek 
was er lange tijd geen onderhoud 
aan het huis gepleegd en bleef er 
bij verkoop, een aantal jaren ge-
leden, een fi kse restschuld over. 
Haar pensioen werd in twee jaar 
tijd fors gekort en de huur van 
haar fl at ging steeds omhoog. 

Omdat ze geen geld had, is ze 
diverse uitgaven met haar credit-
card gaan betalen.

Schaamte  
Tijdens het intakegesprek met de 
coördinator van Humanitas ver-
telt Anna hoezeer ze zich schaamt 
dat ze haar fi nanciële problemen 
niet zelf kan oplossen. Ze is ten 
einde raad en heel erg opgelucht 
dat haar hulp wordt aangeboden. 
Anna wordt gekoppeld aan een 
vrijwilliger en samen gaan ze aan 
de slag. Anna zegt: ‘Het geeft 
zoveel rust dat er iemand is die 
je helpt. Over de drempel stap-
pen en toegeven dat je het alleen 
niet redt is erg moeilijk, maar ook 
een grote opluchting.’ Samen met 
de vrijwilliger maakt ze alle in-
komsten, uitgaven en schulden 
inzichtelijk en komen ze tot een 
plan van aanpak. Anna vertelt 
dat ze haar schulden volledig wil 
afbetalen en geen schuldenrege-
ling wil. Dit betekent veel disci-
pline van haar kant en intensieve 
begeleiding van de vrijwilliger. 
Het budgetplan voorzag in €50 
per week. Het is Anna heel zwaar 
gevallen om van dit weinige geld 
rond te komen, maar gelukkig 
was er steun van de Voedselbank. 

Ze vertelt lang rondgelopen te 
hebben met een kapotte schoen 
en haar kinderen heeft ze wei-
nig kunnen bezoeken vanwege 
de reiskosten. Ze wilde niemand, 
ook de kinderen niet, laten weten 
dat haar fi nanciële problemen zo 
groot waren.

Vrijwilligers
Anna laat weten dat de vrijwil-
liger haar weer zelfvertrouwen 
en perspectief heeft gegeven. 
Ze zegt: ‘Als je hulp zoekt moet 
je jezelf ook inzetten en offers 
brengen. Ik heb twee jaar moe-
ten doorbijten, mijzelf van alles 
moeten ontzeggen, maar nu is het 
bijna zover dat ik al mijn schul-
den volledig heb afbetaald. Dat 
voelt als een enorme beloning. 
Zonder de steun van een vrijwil-
liger had ik dit niet voor elkaar 
gekregen. We vertrouwen elkaar 
en hebben ons aan afspraken ge-
houden. Dat voelt goed.’

De vrijwilligers van Humanitas 
Thuisadministratie bieden een 
steun in de rug voor wie het even 
niet zelf redt en met hulp wil 
werken aan verbetering van de 
eigen situatie. Anna is een van 
de velen die door een vrijwil-

Wij zijn preventie adviseur 
Politie Keurmerk Veilig Wonen

Hoe veilig is 
jouw huis? 

Zonder goede inbraakpreventie zijn inbrekers zo binnen! Maak je geen zorgen, Hubo 

weet alles over veilig wonen. Wij zijn preventie adviseur Politie Keurmerk Veilig Wonen, 

de zekerste garantie voor sloten, beveiliging en montage van solide kwaliteit. Veilig idee!

Koperwieklaan 1 Bilthoven
Tel: 030 6628480 • www.hubobilthoven.nl

liger ondersteund worden. Je kunt 
ook hulp krijgen van een vrijwilliger 
als het door omstandigheden tijdelijk 
niet lukt om je administratie op orde 
te houden. Op www.humanitas.nl kun 
je meer lezen over ondersteuning bij 
Thuisadministratie. Voor informatie 

of aanmelding kan contact worden 
opgenomen met Humanitas Heuvel-
rug via 06 35122389 of via heuvel-
rug@humanitas.nl. Wie ook vrijwilli-
ger wil worden kan op dezelfde wijze 
contact opnemen. 

(Toon Gerritsen)

Een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie helpt bij fi nanciële 
problemen.
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Maartensdijker van het Jaar
door Walter Eijndhoven

Gedurende twee weken, tussen 1 
februari en 14 februari, konden 
inwoners van Groenekan, Hol-
landsche Rading, Maartensdijk en 
Westbroek hun stem uitbrengen 
op ‘hun’ Maartensdijker van het 
Jaar; een vorig jaar gestarte tradi-
tie binnen de vier kernen van de 
voormalige gemeente Maartens-
dijk. Na het tellen van alle stem-
men ging dit jaar Gerrit Sodaar 
(uit Westbroek) met de beker aan 
de haal. 

Initiatiefnemers Henric de Jong 
Schouwenburg uit Groenekan en 
Gert-Jan Weierink uit Maartens-

dijk startten vorig jaar, woensdag 
10 januari, de eerste verkiezing 
van ‘Maartensdijker van het Jaar’ 
in Dijckstate aan het Maertens-
plein in Maartensdijk. Dit jaar 
kreeg deze verkiezing een ver-
volg.

Genomineerden
Met slechts twee weken de tijd om 
te stemmen, stroomden de namen 
weer binnen, via de facebookpagi-
na en formulieren bij kapper Hans 
Stevens en in Dijckstate. ‘Nadat 
wij alle stemmen hadden geteld, 
met acht genomineerden, kwam 
de daarbij behorende top drie te-

voorschijn’, vertelt Weierink. ‘Op 
de derde plaats staat Kapper Hans, 
net als vorig jaar, op plek twee ein-
digde Edwin Plug en met een flinke 
meerderheid van stemmen is Gerrit 
Sodaar, als hét gezicht van de bar 
in De Vierstee, dit jaar verkozen tot 
‘Maartensdijker van het Jaar’. 

Volgend jaar volgt weer een nieuwe 
verkiezing. Weierink: ‘Volgend jaar 
willen wij de opzet iets veranderen. 
De winkeliers weten dit nog niet, 
maar mogelijk willen wij hen vol-
gend jaar meer bij de verkiezing 
Maartensdijker van het Jaar betrek-
ken’. 

Met een meerderheid van stemmen werd Gerrit Sodaar [r] gekozen tot 
Maartensdijker van het Jaar.

Druk Repair Café bij WVT
Ruim 80 mensen kwamen af op het Repair Café bij de WVT afgelopen zaterdag. De vrijwillige 

reparateurs waren de hele middag druk in touw.

Mevrouw Sila Ramhisoensing 
kwam binnen met een speeldoosje 
wat ze wilde repareren voor haar 
kleinkind, dat in mei wordt ver-
wacht. Reparateur Hardy zag dat 
het veertje vast zat, het was te 
strak opgewonden waardoor het 
niet meer speelde. Hardy kreeg het 
veertje los, smeerde het met olie in, 
en na een paar keer handmatig af-
spelen klonk het vrolijke muziekje 
weer. Sila was natuurlijk ook heel 
blij en meldde zich bij naaister Tiny 

om ook een jurk met gat erin te her-
stellen.

Jeugd
Steeds meer kinderen weten het Re-
pair Café te vinden. De elfjarige Tri-
stan kwam met zijn kapotte X-box 
headset, nieuwwaarde maar liefst 
80 euro. Het ding was gevallen en 
zo waren er draadjes los geraakt. 
Reparateur Arun kreeg de headset 
met moeite open, het herstellen van 
het mankement ging gelukkig een 

stuk gemakkelijker. Tristan spoed-
de zich verheugd naar zijn X-box. 
Ondertussen hielp fietsreparateur 
Wouter de elfjarige Ahmed met de 
reparatie van zijn fietslicht.

Stofzuiger
Verder waren er deze middag veel 
stofzuigerreparaties. Bas Bonhoff 
en Pascale kwamen met een Miele 
stofzuiger. Reparateur Arjan vond 
de draadbreuk, die het euvel was, 
en wist deze ook te repareren. Janny 
van Leeuwen kwam met een Phi-
lips stofzuiger die door reparateur 
Ben met behulp van siliconenspray 
weer aan het werk werd gekregen. 
Janny was blij, haar dochter wilde 
de stofzuiger weggooien, en nu 
heeft zij een extra apparaat voor de 
bovenverdieping. Hans had minder 
geluk, hij kwam met een Electrolux 
stofzuiger, het kostte de reparateurs 
ruim een half uur om het apparaat 
uberhaupt open te krijgen, en ook 
binnenin bleek deze stofzuiger niet 
gemaakt om te repareren.

De volgende bijeenkomst is op za-
terdag 23 maart. Meer info op: 
www.repaircafebilthoven.wordpress.
com/

Sila Ramhisoensing uit Bilthoven wordt door naaister Tiny geholpen bij 
het verstellen van haar jurk.  (foto Frans Poot)

Voorlichtingsavond 
Stichting Hartslag De Bilt

Ruim 20 mensen waren aanwezig op de algemene voorlichtingsavond die door Stichting 
Hartslag De Bilt op 13 februari in De Vierstee in Maartensdijk werd gehouden. 

Het doel van de avond was om bur-
gerhulpverleners en geïnteresseer-
den uit de gemeente te informeren 
over de activiteiten van Hartslag 
De Bilt. Er werd niet alleen voor-
lichting gegeven en vragen beant-
woord, maar een bewoner uit de 
gemeente, die zelf gereanimeerd is 
vertelde zijn verhaal. De Stichting 
Hartslag De Bilt heeft als doel om 
een dekkend netwerk van AED’s en 
getrainde burgerhulpverleners in de 
gemeente op te zetten. Hoe sneller 
de reanimatie kan worden gestart 
des te groter is de overlevingskans 
van het slachtoffer. Voor meer in-
formatie zie www.hartslagdebilt.nl. 

 [KD] Stichting Hartslag licht de aanwezigen voor.

Gezelligheid bij 
‘Aan de Keukentafel’

door Walter Eijndhoven

Na maanden van voorbereiding, plannen maken, 
verbouwingsacties en één keer proefdraaien, was het dan 
eindelijk zover. Donderdag 14 februari zetten zo’n vijftig 
gasten zich aan de dis en was de officiële opening van het 

unieke pop-up restaurant ‘Aan de Keukentafel’ in De 
Vierstee in Maartensdijk een feit.

En gezellig was het aan de keukentafel. Vanaf 18.00 uur was iedereen 
welkom en binnen een half uur zaten alle gasten, jong en oud, rond de 
tafel. Dat betekent niet alleen samen eten, maar ook voor elkaar op-
scheppen en tijdens het eten de dag of week met elkaar doornemen. 

‘Aan de Keukentafel’ is een sociale gebeurtenis, waar dorpsgenoten 
elkaar ontmoeten en gezellig met elkaar kletsen over van alles en nog 
wat. De vrijwilligers van ‘Aan de Keukentafel’ hebben alvast de vol-
gende data gereserveerd voor deelnemers aan de keukentafel: donder-
dag 21 maart, donderdag 11 april, donderdag 9 mei, donderdag 13 juni, 
donderdag 11 juli, donderdag 12 september, donderdag 10 oktober, 
donderdag 14 november en donderdag 12 december. Reserveren kan tot 
een week van tevoren, via de website of per mail naar info@vierstee.nl. 

De eerste officiële keukentafel was een groot succes.

Rondleiding ArtTraverse
Zondag 20 januari werd in de ArtTraverse in gemeentehuis Jagtlust te 
Bilthoven een  expositie met werk van Mieke de Groot (keramische 
beelden) en Co van Gasteren (schilderijen) geopend. Op woensdag 20 
februari verzorgt Co van Gasteren van 10.30 tot 12.00 uur een rondlei-
ding en op vrijdag 1 maart tussen 10.30 en 12.00 uur verzorgt Mieke 
de Groot een lezing betreffende hun beider werk. De ontvangst is in de 
Coesfeldzaal van het gemeentehuis De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, 
3721 AB Bilthoven. Ingang nieuwe gemeentehuis (administratiekan-
toor). Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@arttraverse.
nl o.v.v. ‘Rondleiding Co van Gasteren en/of lezing Mieke de Groot’. 
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 HOOGVLIET 
 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Maximaal 4 kratten per klant 

Acties zijn geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 februari 2019, tenzij anders aangegeven bij het product. Voor al deze acties geldt op=op. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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Perssinaasappels, 
mandarijnen of 
San Lucar citroenen
3 netten van 500 - 2000 gram

Appel taart
Voor 8 personen
Van 5.49

Avocado 

 0.89 
PER STUK

Hertog Jan krat
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
Van 16.39 

 9.99 
PER KRAT

Lipton Ice Tea
2 pakken of fl essen van 1-1.5 liter
Van 3.48 - 4.06
Voor 1.74 - 2.03

STUNT

 1+1
GRATIS

Robijn
Alle soorten
2 stuks 
Van 5.24 - 16.90
Voor 2.62 - 8.45

STUNT

 1+1
GRATIS

LAAGSTE 

PRIJS 

VAN NL

NU
EXTRA 

VOORDEEL 

Geldig van donderdag

21 t/m zondag

24 februari 2019 2.49 
PER STUK

 3.99 
3 NETTEN
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GEMEENTENIEUWS
week 08 ¾  20 februari 2019

Online enquête over 
buitenspelen
De gemeente De Bilt wil graag jouw mening 
horen over buitenspelen. Laat ons weten wat 
jouw ideeën zijn en vul de online enquête in 
op www.debilt.nl/buitenspelen. Dit kan tot 
22 februari. De antwoorden worden anoniem 
verwerkt en uitsluitend gebruikt als input 
voor het nieuwe beleid over buitenspelen.

Bouwen en buren

Alles goed geregeld met de aannemer en de 
gemeente – vergeet u de buren te informe-
ren over uw verbouwing! Voorkom ergernis 
of een juridisch geschil en vertel uw buren 
tijdig over uw plannen. Dat kan ook met een 
briefje en schets of tekening in de brieven-
bus.

Vernieuwde website

De website van de gemeente De Bilt is opge-
frist. Informatie is makkelijker te vinden, zo-
wel op de pc, tablet als telefoon. Ook is de 
toegankelijkheid voor mensen met een be-
perking verbeterd. Wist u dat u veel digitaal 
kunt regelen? Denk bijvoorbeeld aan een 
verhuizing, een vergunningaanvraag of het 
melden van een probleem in de openbare 
ruimte.

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

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

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

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

Melding gevaarlijke situaties buiten 
kantoortijden: (06) 558 76 775

Duurzaam verwarmen? Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuwe en gewijzigde geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Gehele gemeente: straatkolken reinigen tot 29 maart. 
Bilthoven:  Vinkenlaan, riolering en reconstructie wegen, tot 29 maart.
Bilthoven:   Overboslaan, Parklaan, Korte Boslaan, Hofl aan en Noord 

Houdringelaan, riolering en reconstructie wegen,  tot 1 juni.
Bilthoven:  Zwanenlaan, vervangen hoofdriool, tot 22 februari
Bilthoven:   Kornhoenlaan, renovatiewerk bomen en onderhoud riolering,

tot 05 april
De Bilt:   Blauwkapelseweg en omgeving, kabel- en leidingwerkzaamheden, 

tot 29 maart.
Groenekan:   Koningin Wilhelminaweg, herstelwerkzaamheden fi etspad, van 

4 tot en met 29 maart
Maartensdijk:   Nachtegaallaan, baggerwerk en herstel muur bij Vierstee, van 

1 tot 22 maart.
Westbroek:   Wolkammerweg, Schutmeesterweg, Kleppermanweg, Holsblokker-

weg: afkoppelen hemelwater, rioleringswerkzaamheden en 
herbestraten, tot 29 maart.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Stel dat uw cv-ketel er nog deze winter mee 
ophoudt. Wat wordt dan uw volgende keuze 
om uw huis te verwarmen? Een quickscan of 
energieadvies via www.jouhuisslimmer.nl 
helpt u op weg. 

Wellicht overweegt u een warmtepomp om 

uw huis duurzaam te verwarmen. Bij een 
warmtepomp is het wel belangrijk dat het 
huis goed geïsoleerd is. Vaak is het voordeli-
ger om een warmtepomp te combineren met 
zonnepanelen. Maar misschien moeten ook 
de radiatoren worden aangepast. De folders 
van Jouw Huis Slimmer helpen u bij gesprek-
ken met bedrijven en bij het aanvragen van 
offertes. Daarin leest u welke vragen u moet 
stellen en welke onderdelen terug moeten 
komen in de offerte. U vraagt de folders gra-
tis aan op: https://jouwhuisslimmer.nl/
dienst/offertes/ 

Jouw Huis Slimmer is het onafhankelijke 
energieplatform voor advies op maat van de 
gemeente De Bilt en 14 andere gemeenten 
in de provincie Utrecht.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 21 februari vanaf 19.30 uur in de Mathil-
dezaal van het gemeentehuis in Bilthoven. 
Op de agenda staat:
• Vragenhalfuur 
• Beslissing toelating en installatie raadslid
• Thema’s en werkgroepen raadsperiode 2018-2022
• Lijst Ingekomen Stukken

Tevens de motie vreemd aan de agenda ‘Plaatsen gemeentelijke verkiezingsborden 
voor twee verkiezingen’ (PvdA e.a.). De agenda en bijbehorende stukken van de 
raads- en commissievergaderingen vindt u op debilt.raadsinformatie.nl. Hier kunt u 
alle raads- en commissievergaderingen live volgen.

Wilt u de raad spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meldt u dan 
aan voor het ‘informeel contact’, voorafgaand aan de vergadering van de commissie 
Openbare Ruimte op 14 maart. Dat kan door een e-mail te sturen naar raadsgriffi e@
debilt.nl of bel (030) 228 91 64. Ook bij vragen over de agenda of de stukken staat 
de griffi e u graag te woord.

Kies jouw Utrecht
Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten. Jouw stem geeft 
je invloed op hoe de provincie de komende 
vier jaar wordt bestuurd. Op kiesjouw-
utrecht.nl vind je alle informatie, inclusief 
een stemhulp.

Zing mee bij de Nationale Herdenking
Ben jij tussen de 6 en de 20 jaar oud en vind 
je het fi jn om samen met andere kinderen en 
jongeren te zingen? Dan kun je een bijzon-
dere bijdrage leveren aan de Nationale Her-
denking op 4 mei. Die avond zingen we bij 
het oorlogsmonument bij Jagtlust aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

Goed om te weten
•  je zingt samen met andere vrijwilligers en 

het koor ‘Zang Veredelt’;
•  je oefent op donderdag 18 april en op don-

derdag 25 april van 19.30 tot 20.30 uur in 
de Oosterlichtkerk aan de 1e Brandenbur-
gerweg 34 in Bilthoven;

•  op 4 mei dien je vanaf 19.00 uur aanwezig 
te zijn bij Jagtlust;

• 4 mei valt in een vakantieweek.

Opgeven
Doe je mee? Meld je dan vóór 14 maart 2019 
aan door een e-mail te sturen naar a.bo-
vee@debilt.nl. Vermeld je naam, leeftijd en 
telefoonnummer. Wij laten je dan weten hoe 
het verder gaat. Willen jij of je ouders meer 
weten, bel dan (030) 228 95 69 en vraag 
naar Annemiek Bovée. 

We rekenen op heel veel enthousiaste zan-
gers en zangeressen!
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Laatste schooldag 
van juf Marieke de Kruijf

door Guus Geebel

Vrijdag 15 februari stond de Julianaschool in Bilthoven geheel in het teken van het afscheid 
van juf Marieke de Kruijf. Marieke beëindigde haar loopbaan als cultuurcoördinator. ‘Dat was 
echt een cadeautje aan het eind. Ik wilde eigenlijk afgelopen augustus stoppen, maar toen vroeg 

schooldirecteur Ella Prins of ik nog wat langer wilde blijven voor de organisatie 
van de viering van het honderdjarig bestaan van de school.’

Marieke de Kruijf komt oorspron-
kelijk uit Rotterdam waar zij de 
onderwijzersopleiding deed. Ze 
werkte daarna vijf jaar op een 
school in Schiedam tot ze met het 
gezin verhuisde naar Bilthoven. 
‘We zochten hier een school voor 
onze kinderen en kwamen bij de 
Julianaschool uit. Het was bekend 
dat ik een onderwijzersopleiding 
had en binnen een half jaar kwa-
men ze bij me om te vragen of ik 
wilde invallen voor een zieke juf. 
Ik twijfelde want ik had al een hele 
tijd niet voor de klas gestaan en 
mijn echtgenoot had een drukke 
baan, maar ik besloot het te pro-
beren. Het was in 1991 en ik vond 
het leuk en gezellig.’ Marieke was 
vanaf die tijd een paar jaar invaljuf. 

Vaste baan
‘Mijn kinderen gingen op een ge-
geven moment van school en Ella 
Prins was inmiddels directeur. 
Tijdens een leuk gesprek vroeg 
ze me of ik geen zin had in een 
vaste baan. Dan kon ik samen met 
iemand anders twee of drie dagen 
komen werken. Dat zijn we toen 
gaan doen. Ik heb het langzamer-
hand uitgebouwd tot een volle 
werkweek en had toen groep 6. 
Dat was leuk en ik had een goede 
band met de klas. Later ben ik 
weer wat gaan afbouwen onder 
meer omdat ik ook mantelzorger 
voor mijn vader werd. Uiteinde-
lijk ben ik drie dagen gaan wer-
ken. Ik heb eigenlijk alle groepen 
wel gehad. Ik ben begonnen met 

kleuters, daarna een paar jaar 
groep 4 en toen in groep 6 beland. 
Maar toen ik invalwerk deed was 
dat ook de in de groepen 7 en 8. 
Ik heb ook nog een jaar groep 5 
gedaan, maar de langste periode 
deed ik groep 6 en dat vond ik wel 
heel erg leuk.’

Parade
Marieke en haar man kochten een 
huis in Bilthoven omdat ze het in 
Rotterdam te druk vonden en daar 
veel fileproblemen waren. ‘Mijn 
kinderen zijn hier opgegroeid. 
Ik heb ze ook nog wel eens in de 
klas gehad. Bij ons in de familie 
zijn we allemaal wel creatief en 
muzikaal. Toen ik cultuurcoördi-
nator werd en de activiteiten rond 

Juf Marieke de Kruijf zal de kinderen het meest gaan missen.

Rector neemt 
afscheid van HNL 

Dick Frantzen, rector/bestuurder van Het Nieuwe Lyceum in Bilt-
hoven, start per 16 maart met zijn nieuwe baan als bestuurder van 
VO De Vechtstreek. Hij beëindigt om die reden zijn werkzaamhe-
den op Het Nieuwe Lyceum, waar hij 7 jaar met veel plezier heeft 
gewerkt.

‘De cirkel is rond’, zegt Frantzen. ‘In 7 jaar is er veel veranderd op Het 
Nieuwe Lyceum. Onderwijskundig zijn er op de school veel zichtbare 
ontwikkelingen in gang gezet. De visie en de missie van de school zijn 
opnieuw vastgesteld en schoolleiding en docenten hebben de ruimte 
benut om daar invulling aan te geven. Dat de nieuwe koers aanslaat bij 
ouders en leerlingen is te merken aan het leerlingenaantal. De school 
is flink gegroeid en bij de aanmeldingen van kinderen uit groep 8 gaat 
het tegenwoordig zo goed dat er niet of nauwelijks ruimte meer is in de 
tweede aanmeldingsronde’. 

Vernieuwbouw
‘Daarnaast is het gelukt om het prachtige schoolgebouw te vernieu-
wen en volledig aan te passen aan de mogelijkheden van eigentijds on-
derwijs. Er is hierbij vooral aandacht besteed aan het creëren van stu-
dieruimte voor leerlingen buiten de klaslokalen. Door het vernieuwde 
gebouw is ook het thema duurzaamheid onder de aandacht gebracht 
bij medewerkers en leerlingen, wat enkele interessante projecten heeft 
opgeleverd’.

Ontwikkeling
De nieuwe koers van de school is sterk gericht op continue ontwik-
keling. Dit geldt voor leerlingen en medewerkers, maar dus ook voor 
Frantzen zelf. Hij wil zijn persoonlijke ontwikkeling een impuls geven 
door de overstap te maken naar VO De Vechtstreek, waar hij bestuurder 
en rector wordt van RSG Broklede en de Rientjes Mavo. Wie Frantzen 
op gaat volgen op Het Nieuwe Lyceum is nog niet bekend. De Raad van 
Toezicht gaat hier op korte termijn over in beraad.  

(Luciënne van de Sluis)

Veiligheidslessen op school
Vrijdag 8 februari hebben de leerlingen van de groepen 8 van Basisschool St. Theresia de Veilig 
op Wegles gekregen. De les werd uitgevoerd door een team van SUEZ Nederland, specialist in 

afval- en grondstoffenmanagement.

Om kinderen bewust te maken van 
de mogelijke gevaren van het ver-
keer hebben Transport en Logistiek 
Nederland en Veilig Verkeer Ne-
derland een les ontwikkeld waarin 
leerlingen van groep 7 en groep 8 
van het basisonderwijs kennisma-
ken met vrachtauto’s. Het dode-
hoekproject ’Veilig op Weg’ bestaat 
uit een theorie- en een praktijkles. 
De theorieles wordt gegeven aan de 
hand van een online film in de klas. 
Daarna gaan de leerlingen naar bui-
ten waar de Veilig op Wegvracht-
auto klaar staat voor de praktijkles. 
Achter het stuur van een vrachtauto 
besef je pas hoe belangrijk het is 
om als fietser uit de dode hoek te 
blijven. De twee vuistregels ‘blijf 
rechts en ruim achter een vrachtau-
to en houd minstens drie meter af-
stand’ zijn daarbij heel belangrijk.

(Hannie Besseling)
’Veilig op Weg’ is het grootste dode hoek lesproject in Nederland en uniek 
in Europa. 

het honderdjarig bestaan van de 
school ging organiseren heb ik een 
half jaar geen klas gehad. Het was 
ontzettend leuk om te doen. Het 
hoogtepunt was de parade die we 
toen hebben georganiseerd.’ De 
dag van haar afscheid vindt zij ook 
een hele parade. ‘De kinderen tre-
den weer op heel veel manieren op 
en dat vind ik geweldig.’ 

Samenwerking
Wat juf Marieke het meest zal gaat 
missen zijn de kinderen. ‘Hun 
spontaniteit en de manier waarop 
ze je kunnen verrassen. Als je een 
beetje gedeprimeerd bent weten ze 
je weer vrolijk te krijgen. Ik ben 
heel blij dat ik Ella Prins ben te-
gengekomen, anders was ik na vijf 
jaar Schiedam misschien wel niet 
opnieuw begonnen. Ik kan zeggen 
dat ik hier op mijn plek geschoven 

ben en alle kansen die ik wilde heb 
gekregen. De samenwerking met 
de collega’s was geweldig. Ik ken 
maar één school waar je altijd ie-
dere dag bij iedereen terecht kunt 
en dat is de Julianaschool.’ 

Beschikbaar
Samen met haar man gaat Marieke 
nu een fietstocht naar Praag ma-
ken. ‘Verder ben ik creatief, dus 
de dagen vullen zich vanzelf. Als 
er op de Julianaschool iets is zoals 
surprises maken dan kom ik graag 
nog eens terug. Zolang Ella er is en 
er een activiteit is waar ik bij kan 
helpen wil ik dat graag doen.’ Ma-
rieke wil nog kwijt dat ze de ge-
weldigste tijd van haar leven op de 
Julianaschool heeft gehad. ‘Ik heb 
bij het begin van mijn loopbaan 
niet gedacht dat ik dit werk zo lang 
zou doen en dat vind ik heel fijn.’ 

Dick Frantzen neemt na 7 jaar afscheid.
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Sterk optreden Stichtsche 
Rugby Football Club

De jeugd van SRFC was afgelopen weekend te gast bij Rugby Club Driebergen. Met de goede 
resultaten van vorig weekend, 4 keer winst uit 7 partijen, was het voor iedereen spannend 

of het ook nu weer zo goed zou gaan. Tegenstanders voor de Stichtsche Wolven kwamen uit 
Driebergen en Amersfoort.

Na een lange periode van kou wind 
en regen was het in Driebergen 
stralend voorjaarsweer. Dat kwam 
het spel ten goede, er werd prachtig 
rugby gespeeld. Stichtsche begon 
de dag tegen het tweede team van 
Eemland uit Amersfoort. Normaal 
gesproken is Eemland een maatje te 
groot voor het U10 team (jongens 
en meiden tot 10 jaar) uit Bilthoven 
maar het team verkeert in goede 
vorm. Na nog geen 5 minuten wa-
ren de eerste vier Tries gemaakt. 
Een Try is een overwinningspunt 
die je maakt door de bal achter 
de achterlijn op de grond te druk-
ken. De verdediging was sterk en 
erg scherp op balbezit veroveren. 
Daarna kwam de aanval met goed 
en tijdig overgooien van de bal naar 

een medespeler die vaak met over-
macht door de verdediging rent. 
Prachtig rugby wat normaal pas op 
latere leeftijd te zien is. De wed-
strijd werd grandioos gewonnen 
met 13-2. De Squeeze! yell klonk 
extra luid na deze partij.

De wedstrijd tegen thuispartij Pink 
Panthers begon geheel anders. 
Stichtsche moest alle zeilen bijzet-
ten om de Panthers bij te houden. 
Het snelle spel van de tegenstanders 
was anders dan de eerste wedstrijd. 
Na 0-3 achter werd het duidelijk dat 
er iets gewijzigd moest worden in 
tactiek. Sneller en feller verdedigen 
riep de coach. Uiteindelijk voch-
ten de Wolven zich terug tot een 
respectabele 6-7 eindscore. Net te 

weinig voor de winst maar het team 
liet zien dat ze sterk terug kunnen 
komen. Na een half uur rust stond 
het team klaar om tegen het eerste 
team van Eemland de laatste par-
tij te spelen. Stichtsche was sterk 
aan het verdedigen om de snelle 
en vaardige tegenstanders van hun 
Tries af te houden. De teams scoor-
den vaak en het ging tot het eind 
toe gelijk op. Uiteindelijk was het 
verschil slechts één punt in deze 
wedstrijd en grepen de Stichtsche 
Wolven met 5-6 net naast drie keer 
winst. Met overtuiging werd de dag 
afgesloten. Stichtsche Rugby Foot-
ball Club staat op de kaart, ze zijn 
een geduchte tegenstander aan het 
worden.

(Toine van der Poel)

De Stichtsche Wolven spelen een fraaie pot rugby.

Nova pakt de punten 
tegen kampioenskandidaat

Afgelopen zaterdag stond er een mooie wedstrijd op de planning. De Meeuwen uit Putten kwam 
richting De Bilt om punten te pakken; belangrijke punten voor het kampioenschap. 

Het team uit Putten staat een punt achter de koploper HKC en om in de race te blijven 
voor het kampioenschap moest De Meeuwen winnen. 

De vorige wedstrijd tegen het team 
uit Putten zette Nova mooi spel 
neer, maar daarin trok De Meeu-
wen aan het langste eind. Dit keer 
kwam De Meeuwen bedrogen uit. 
De formatie van Nova was te sterk. 
Vanuit de kant van Nova werd er 
met scherp geschoten en werden 
er weinig fouten gemaakt in de 
verdediging. Achteraf bleek dat de 
winnende combinatie te zijn. Na 
een spannende slotfase kon Nova 
de eerste punten in de overgangs-
klasse pakken.

Vanaf de eerste minuut liet Nova 
zich van haar beste kant zien en 
wist met mooie aanvallen al snel 
tot een mooie voorsprong te ko-
men. De Meeuwen bleef rustig in 
de hoop dat de ballen wel gingen 
vallen, maar dat bleef uit. Nova 
had een kleine dip en wist een tijd-
je de korf niet te vinden. Even had 
het team uit Putten een opleving 

toen zij net voor rust langszij kwa-
men en dachten met een gelijke 
stand te kunnen rusten. Echter was 
het Tijmen van der Pol die daar in 
de laatste seconden een stokje voor 
stak. Hij schoot koelbloedig de 11-
10 binnen.

Peppen
Na het praatje van coach Tom Ric-
kli pepte Nova elkaar op om de 
tweede helft nog harder te gaan. 
Echter was het De Meeuwen die 
direct de stand gelijk wist te trek-
ken. Daarna brak een spannende 
periode aan; er werd over en weer 
gescoord, maar Nova wist elke 
keer het initiatief te nemen door op 
belangrijke momenten te scoren. 
Er werd met een hoog percentage 
afgerond en de aanvallen werden 
doelgericht opgezet door de juiste 
spelers te zoeken. Die tactiek pak-
te goed uit en in de slotfase keek 
Nova aan tegen een voorsprong 

van drie punten. Nova kon toen 
lange aanvallen draaien terwijl 
de laatste minuten wegtikten. Het 
publiek van Nova telde de laatste 
secondes af en uiteindelijk klonk 
het eindsignaal van het sterk flui-
tende scheidsrechter duo bij een 
eindstand van 24-22.

Punten
De punten van deze zaterdag zijn 
een beloning voor het harde wer-
ken van het afgelopen seizoen. 
Elke zaterdag ging Nova er volle 
bak in, maar elke keer zonder pun-
ten. Dan geeft het een heerlijk ge-
voel om voor het thuispubliek zo’n 
wedstrijd te spelen en daarbij de 
winst te pakken. De komende twee 
weken is er even geen korfbal. 9 
maart gaat de selectie naar Maar-
tensdijk om DOS Westbroek het 
vuur aan de schenen te leggen om 
20.40u in De Vierstee te Maartens-
dijk. (Job Paauw)

De spelers van de F1 en F2 lopen op met het eerste.

Sportfotograaf Jeroen 
Kemp bordsponsor

Jeroen Kemp (r) is opgegroeid op een steenworp afstand van de 
Maartensdijkse sportvelden. Als kleine jongen was hij een enthousiaste 
voetballer: ‘maar niet gezegend met een enorm talent’. Toen hij met zijn 
eerste camera langs het voetbalveld stond werd hij direct enthousiast: 
naast het veld vond hij veel leuker dan in het veld. 

Nu wordt dat nog eens onderstreept door zijn passie voor sportfotografie 
te delen als bordsponsor langs het veld van SVM; op een steenworp 
afstand van zijn geboortehuis.   [HvdB]

Stalling Verheul 
shirtsponsor 

De broers Bastiaan en Bertjan Verheul zijn sinds kort eigenaar van het 
Westbroekse bedrijf waar onder meer caravans kunnen worden gestald 
en zijn drie seizoenen shirtsponsor van DOS E2.



Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skincare bij Marjolein is verhuisd!
Vanaf heden is de salon geopend op de Gageldijk 101 in 
Utrecht. Uitkijkend over de weilanden met een ruime aan-
bod aan behandelingen gecombineerd met de beste (natuur-
lijke) producten. Samen werken we aan de verbetering van 
uw huid! 
Neem gerust een kijkje op www.skincarebijmarjolein.nl of 
neem contact op via 06-13836682

Nootjes
 De Vierklank 14 20 februari 2019

Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag t/m. 
vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur 
en 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag gesloten tel. 0346-
212672 

Echt geel ZONDOEK m. 
ringen erin 190x300. I.z.g.s. 
€100,-. Tel. 06-29506849.

2 skibroeken mt XXL don-
kerblauw € 15,- per stuk. Tel. 
0346-281134

Z.g.a.n. 4 camping/klapstoel-
tjes metaal wit €20,-. Tel. 030-
2200004

Oefen stepapparaat ANWB, 
sterkt de benen €45,-. Tel. 030-
2200004

22 boeken van Pearl Buck o.a. 
Het levend riet, De verborgen 
bloem en Brief uit peking €4,- 
totaal. Tel. 06-14040516

10 klassieke opera Cd’s 
o.a. Rossini, Puccini, Verdi 
en Mozart €2,- totaal. Tel. 
06-14040516

14 beeldjes van 23 tot 8,5 
cm hoogte €3,- totaal. Tel. 
06-14040516

Tafel met stoelen, 190 bij 30, 
met vier stoelen. In goede staat, 
bezichtiging mogelijk. €45,-
. Holl. Rading. Tel. 06-2187 
2124

Boodschappen Trolley (groot 
formaat met voorvak) €7,50. 
Tel. 035-6241475

Vonken/Spatscherm Open 
Haard H.68cm Br. 80 cm €10,- 
Tel. 035-6241475

Zwarte Suede Instappers 
(Nieuw in doos Mt.39) €15,-. 
Tel.035-6241475

Digitale personen weegschaal, 
weegt tot 100 gr nauwkeurig als 
nieuw. €8,-. Tel. 06-16641083

Reiskoffer op wielen afm. h.58 
x b.40x d. 22 cm. met cij-
fercodeslot en meerdere aparte 
ritsvakken als nieuw, €15,-. Tel. 
06-16641083

Hoge Rubberlaarzen (Hevea) 
maat 47/48 kleur groen. 
€12,50. Tel. 06-16641083

Steengrill 37x19 cm met twee 
spiritusbranders, nieuw €10,-. 
Tel. 06-16641083

Antiverblindingslicht op de 
zonneklep, voor ontspannen 
autorijden bij tegenlicht. €25,-. 
Tel. 06-16641083

Mooie afsluitbare beautycase 
L38 x B22 x H20 cm. €7,50 
Tel. 06-16641083

Carlton kostuumreistas donker-
blauw. Weinig gebruikt €15,-.
Tel. 030-2292338

Videorecorder Sharp met 
afstandsbed. €25,- en Humax 
decoder met afstandsbed. €25,-
. Tel. 06-24245327

Staande lamp met leeslamp 
incl. lampen 1x metaalkleurig. 
1x brons €45,- per stuk. Tel. 
06-24245327

Ca. 3 kuub wilgenhout. €20,-. 
Tel. 06-23047695

Lange, donkerblauwe, out-
doorjas, merk Jacy Murphy, 
Engelse maat 18,als nieuw, 
€35,-. Tel. 06-53441095

Driekwart, zwarte, softshell jas 
met rode accenten, mt 44, €10,-
. Tel. 06-53441095

Groen en grijs pertoleum-
stel €7,-. Per stuk. Tel. 0346-
211738

Robotstofzuiger €15,-. Tel. 
0346-213175

Senseo zilver kleur €20,-. Tel. 
0346-213175

Muziekstandaard, metaal sta 
hoogte verstelbaar met hoes. 
€8,-. Tel. 0346-212492

Heren rubberen laarzen. Maat 
42. Merk dunlop. i.z.g.s. €5,-. 
Tel. 06-29506849

Cd van Tina Turner en Ike. 
Bevat vele bekende songs. 
€4,50. Tel. 0346-243758

Boek alles over lintdecoratieve 
toepassingen in bloemwerken 
en cadeauverpakkingen. €5,-. 
Tel. 0346-243758

Boeken 3 stuks Klazien uit 
Zalk. Allerhande dingen over 
de natuur. €5,-. Tel. 0346-
243758

Auto's/motoren
ACCU'S + montage / gratis 
bezorging. www.accushop.nl - 
Arkansasdreef 10k - Utrecht. 
Tel. 030-2734157

Fietsen/ brommers
Te koop 2 nieuwe wandhou-
ders voor fietsvoorwiel . €7,-. 
Tel. 0346-214559

Te koop 2 nieuwe fiets wiel-
steunen voor wand of bodem. 
Samen €10,-. Tel. 0346-214559

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

Personeel aangeboden

AMBACHTELIJK schil-
der heeft nog tijd over 
voor schilderen binnen en 
buiten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding aan 
huis. Tel. 0634892915

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

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.

Jezus zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid en al de andere dingen zullen u daar boven op 
geschonken worden. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Gratis kennismakingssessie Yoga in Hollandsche Rading
Kies voor een gezonde start van het jaar en kom op ma avond 
van 19.30 - 20.30 of di avond van 19.00 - 20.00 uur naar 
de Yoga in het Dorpshuis. De sessies worden gegeven door 
ervaren yogadocente Mirjam de Boer. Meer info:
www.soepelengezond.nl / 06 - 57 31 47 74.

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

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

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Parkinson en belang-
stellenen zijn welkom op maandag 4 maart in het 
Parkinson Café Bilthoven in de Koperzaal van 
zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. Peter Verkade vertelt over zijn eigen 
ervaringen met de ziekte. De manier waarop hij 
daarmee omgaat sinds de diagnose is gesteld is 
anders dan die van vele anderen. Aanv. 14.30 uur 
Inlichtingen bij Harm Scholten. T:030 6564406. M: 
harm@scholten.nu. www.parkinsoncafebilthoven.nl

SeniorWeb 

Maandelijks geeft SeniorWeb een eenmalige bij-
eenkomst waarbij informatie gegeven wordt over 
uiteenlopende digitale thema’s. Op 6 maart om 
14.00 uur in Bibliotheek Bilthoven, Planetenplein 
2. Voor meer informatie of aanmelden www.
ideacultuur.nl/seniorweb, of bij de balie van de 
bibliotheek. 

Open Kerk in Veertigdagentijd

In de veertig dagen voor Pasen - is de Centrum-
kerk (Julianalaan) in Bilthoven vanaf zaterdag 6 
maart steeds van 11.00 uur tot 14.00 uur geopend. 
Er zijn vrijwilligers aanwezig die iets kunnen 
vertellen over de kerkelijke gemeenschap. Er is 
ook gelegenheid om een kaarsje te branden of 
een gedachte of belevenis op te schrijven of met 
iemand in gesprek te gaan. 

Concert

Eleonore Pameijer (fluit) en Ralph Rousseau 
Meulenbroeks (viola da gamba) brengen het ver-
rassend afwisselende concert Arcadia. Het concert 
omvat vele muziekstijlen: renaissance, barok, 
modern-klassiek en fonkelnieuwe eigentijdse, 
ook door hen zelf gecomponeerde muziek met 
popmuziek-elementen. Het concert is ook zeer 
aansprekend voor jongeren. Op 10 maart om 15.00 
uur in Huize Gaudeamus, Gerard Doulaan 21 te 
Bilthoven. Kaarten via kunstenhuis.nl en (indien 
voorradig) aan de zaal.

Spullen voor rommelmarkt 

Dit jaar organiseert korfbalvereniging DOS uit 
Westbroek een rommelmarkt op zaterdag 8 juni op 
het korfbalveld van DOS in Westbroek. Voor deze 
rommelmarkt is behoefte aan meubels, kleding, 
speelgoed, boeken of andere spullen. Geef DOS 
een belletje (0346 282627) en na afspraak worden 
ze opgehaald. 

Darten in Westbroek

Vrijdag 22 maart is er in de grote 
zaal van het Westbroekse Dorps-
huis voor maximaal 50 kop-
pels plaats bij het dan te houden 
Westbroeks Dartkampioenschap. 
Inschrijven kan alleen door voor 
8 maart een WhatsApp-bericht te 
sturen naar 06 19838265 met ver-
melding van namen, adressen en 
mobiele nummers.

Collectanten gezocht

Van 31 maart tot en met 6 april 
is de collecteweek van het Fonds 

Begin deze maand nog ijs op de ruiten
daarna werd het plots lenteweer buiten
het weer is van slag 
ga maar iedere dag
met je neus in de lucht vrolijk fluiten

Guus Geebel Limerick

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Gehandicaptensport. Fonds 
Gehandicaptensport zet zich in 
voor alle sporters met een zin-
tuiglijke, verstandelijke en/of 
lichamelijke handicap. Voor de 
Daarom vragen wij hulp tijdens 
de collecteweek in de gemeente 
De Bilt. Men kan zelf aangeven 
in welke straat en hoeveel uur 
men wil lopen. Aanmelden kan 
bij de secretaris van de Biltse 
Sport Federatie Anja Donker. 
Mail: secretaris@bsfnet.nl 
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SVM wint ruim
In een heerlijk lentezonnetje en met Stijn Orsel in het doel was SVM op bezoek 
in Soesterberg bij ’t Vliegdorp. De Maartensdijkers waren op alle fronten beter.

Vanaf het eerste fluitsignaal zette 
SVM de gastheren onder druk met 
gelijk al in de eerste minuten goede 
kansen om op voorsprong te ko-
men. De Vliegdorp-goalie stond 
vooralsnog de openingstreffer in de 
weg. Na ruim 20 minuten kende de 
leidsman van dienst SVM een straf-
schop na een zware overtreding op 
de goed opkomende Joey el Bouty 
toe. Kevin Timman benutte deze 
kans en het scorebord vermeldde de 
0 - 1. Direct na de strafschop werd 
Joey el Bouty uit het veld gestuurd 
(tweemaal geel) en moesten de 
Maartensdijkers het overige twee-
derde deel van de wedstrijd met 10 

man verder. ‘t Vliegdorp had duide-
lijk veel moeite met het snelle com-
binatiespel van de Maartensdijkers 
en maakte vaak te zware overtre-
dingen. Uit een strakke voorzet van 
Perry van den Bunt zette Frank van 
Brenk SVM op 0 - 2. Vlak voor het 
rust signaal zorgde Chester Kemp 
voor de 0-3.

Een ongewijzigd en nog steeds ge-
decimeerd SVM begon wat min-
der geconcentreerd aan de tweede 
helft, maar ‘t Vliegdorp creëerde 
zelf geen enkele kans. Mike de Kok 
scoorde vrij voor de keeper niet. 
‘t Vliegdorp kwam nog 1 -3, maar 

verder liet SVM het niet komen. 
Na ruim 20 minuten in de tweede 
helft zette Mike de Kok goed voor 
en maakte Chester Kemp de 1 - 4. 
Mike de Kok maakte de 1 - 5. Stijn 
Orsel stopte nog een strafschop. 
Zelfs met 10 man was SVM veel te 
sterk voor ‘t Vliegdorp. 

Na 14 (van de 26) ontmoetingen 
staan het Utrechtse Hercules en 
SVM met respectievelijk 34 en 33 
punten op enige afstand van HMS, 
dat 28 punten bijeen sprokkelde, 
op de eerste twee plaatsen in 4G. 
Zaterdag komt Vianen (14 - 19) op 
bezoek in Maartensdijk.

Spitsuur voor het doel van Stijn Orsel.  (foto Nanne de Vries)

FC De Bilt wordt geklopt
In 2014 promoveerden de FC ’s uit Almere en De Bilt naar de tweede klasse en op zaterdag 

14 februari bestreden ze elkaar voor de 10e keer. In de eerdere confrontaties waren de Biltse 
mannen meestal de winnaars en dat leek ook zo te zijn in wedstrijd nummer 10.

In de vierde minuut opende FC 
Almere de score, maar nog in de 
eerste helft stelde FC De Bilt orde 
op zaken en scoorden Robin Noten-
boom (1x) en Marcel Melissen (2x) 
schitterende doelpunten en zo ging 
men rusten met een 1-3 stand op het 
scorebord.

Kort na rust scoorde Almere de aan-
sluitingstreffer en enkele minuten 
later zelfs de gelijkmaker. Daarna 
kon deze wedstrijd (dus) nog alle 
kanten op. Helaas viel het kwartje 
voor de Biltse koploper naar de ver-
keerde kant. FC Almere scoorde de 
4-3 en dat was tevens de eindstand. 

FC De Bilt voert nog steeds de 
ranglijst aan (38 uit 16), gevolgd 
door FC Delta Sport (29 uit 16) en 
Veensche Boys (met 28 uit 16). 

Op zaterdag 23 februari, aanvang 
14.00 uur is de thuiswedstrijd FC 
De Bilt - JSV. 

FC De Bilt MO13-1 
bereikt kwartfinale

Zaterdag 16 februari speelde FC De Bilt MO13-1 de wedstrijd in de achtste finale van het KNVB-bekertoernooi 
in De Bilt en won daar met 2-0 van Hooglanderveen.  (Sandra de Ron) 

 Jubilaris TV 
Het Kraaienveld 

Zaterdag 16 februari werd tijdens de feestavond t.g.v. het dertigjarig 
bestaan Tennisvereniging Het Kraaienveld in Westbroek voorzitter 
Huib Stekelenburg in het zonnetje gezet voor zijn onvermoeibare 
vrijwilligerswerk op het tenniscomplex bij molen De Kraai in Westbroek. 
Minstens een halve dag per week besteedt Huib aan de banen en de 
beplanting en het resultaat is een prachtige tennisbaan op een perfecte 
locatie. (Jan Maasen) 

Irene doet 
slechte zaken

De nederlaag tegen de nummers laatst kwam hard aan bij Irene. Tegen 
US uit Amsterdam had het team meer sets moeten winnen dan enkel de 
tweede set. ‘Je speelt zoals je traint’ weet iedere ervaren sportman en 
door ziektes en andere redenen waren de trainingen de afgelopen weken 
niet echt best bij de Bilthovense dames. 
Het mindere niveau op de trainingen was helaas ook zichtbaar tijdens de 
wedstrijd tegen US uit Amsterdam. Door de 3 - 1 nederlaag moet Irene 
nog steeds hard knokken om niet te degraderen. ‘We hebben nu twee 
weken geen competitie, voor het team komt dat goed uit. Even met het 
hoofd even bij andere dingen’. Volgende week speelt een groot deel van 
het team de halve finale van het Nederlands kampioenschap. Een mooie 
kans om zich te plaatsen bij de beste acht jeugd teams van Nederland.
 (Michel Everaert)

Scouting bij Bakker Bos
De welpen van Scouting Agger 
Martini (Maartensdijk) hebben in 
de nacht van vrijdag 15 op zater-
dag 16 februari een kijkje mogen 
nemen in de bakkerij van Bakker 
Bos in Maartensdijk. Ze zagen de 
bakkerij in volle werking: Kade-
tjes, puntjes, bolletjes met sesam 
en maanzaad, wit brood, volko-
renbrood, karrewielen, croissant-
jes en nog een heel veel andere 
(luxe) broden werden er gebak-
ken. 

De welpen hebben zelfs mogen 
helpen met de bolletjes op platen 
leggen en ze te dippen in een grote 
bak met ‘topping’. Toen mochten 
ze hun creativiteit loslaten op hun 
eigen stukje deeg. Versieren met 
krenten, kaas of sesamzaadjes, het 
kon allemaal. Terwijl deze in de 
oven zaten, konden ze al hun vra-
gen stellen aan de bakkers. Aan 
het einde konden ze heerlijk hun 
zelfgemaakte broodje opeten, ver-
ser krijg je ze niet. 

(Tom Okker)

zaterdag
23 februari

aanvang: 14.00 uur SPORTCITY

FC DE BILT

JSV
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QR-Route Groenekan
door Henk van de Bunt

Vrijdag 8 maart onthult Stichting Dorpsraad Groenekan in samen-
werking met Stichting Groenekans Landschap het project ‘QR-Route 
Groenekan’, in aanwezigheid van sponsoren (Rotary De Bilt - Biltho-
ven, gemeente De Bilt, Rabobank Rijn en Heuvelrug, Henk van Vulpen 
sierbestrating) en betrokkenen (o.a. Stichting Behoud Prinsenlaantje). 

Met dit project zijn op de mooiste en meest bijzondere plekken in 
Groenekan informatiebordjes geplaatst. Fietsers en wandelaars kun-
nen met hun mobiele telefoon achtergrondinformatie opvragen en zo 
meer te weten komen over het bijzondere Groenekanse landschap en 
ten noorden van de Nieuwe Weteringseweg.. 

900
Groenekanner Laurens Huisman vertelt: ‘De Stichting 900 jaar De Bilt 
stimuleerde in 2013 tal van verenigingen op het gebied van o.a. sport, 
theater, kunst & cultuur, historie en natuur. Naar aanleiding hiervan is 
in samenwerking met de gemeente een tweetal initiatieven ontplooid, 
namelijk de plaatsing van informatieborden in de wijk Kloosterpark 
(De Bilt) en de wijk Vogelzang (Bilthoven). In navolging hiervan heb-
ben de Dorpsraad en het Groenekans Landschap een soortgelijk initi-
atief ontplooid’. 

Selectie
‘In het dorp staan nu bij de mooiste locaties afbeeldingen met een QR 
code op de informatiepaaltjes. Wanneer de code gescand wordt ver-
schijnt er meer informatie over de plek waar de wandelaar of fietser 
zich bevindt. De QR codes zijn onder meer te vinden bij Bos Voordaan, 
de schutjes in de Bisschopswetering en molen Geesina. Selectiecriteria 
waren niet glashard, wel moet er een verhaal achter een object of stuk 
natuur zitten. Zo is de selectie voor de nu gekozen locaties gedaan. Het 
project is zo ingericht dat locaties met QR bordjes gemakkelijk uit-
gebreid kunnen worden of dat paaltjes verplaatst worden. Organische 
groei kan, mits gecontroleerd en zonder wildgroei aan bordjes in Groe-
nekan. In het project is het subtiele QR bordje ter plaatse een belang-
rijk punt voor de stakeholders geweest. Daarom staat de naam van de 
locatie / object vermeld, met daarbij de url www.groenekanslandschap.
nl/qr waar passanten naderhand thuis op de computer de informatie als-
nog eigen kunnen maken. Voor mensen zonder smartphone staat tevens 
het webadres op het QR bordje vermeld.

Het jaar van de QR-code 
2019 is het jaar van de QR code. De twee stichtingen spelen hier 
op in door in Groenekan op diverse locaties bescheiden QR bord-
jes te plaatsen. QR code staat 
voor ‘Quick Response’ code en 
is niets anders dan een geavan-
ceerde barcode. Door de code 
te scannen wordt automatisch 
de website van het Groenekans 
Landschap geopend met infor-
matie over de desbetreffende 
plek. Iedereen met een smart-
phone of een tablet kan een gra-
tis app downloaden (zogeheten 
‘QR readers’) om een QR code 
te kunnen scannen. Bij nieuwe 
toestellen zit dit al zelfs in de 
standaard camerafunctionali-
teit. Een internetverbinding op 
de telefoon is hierbij wel nood-
zakelijk. De onthulling is op 
vrijdag 8 maart om 16.00 uur 
ter hoogte van het RW 27-via-
duct over de Groenekanseweg. 
Aansluitend wordt een kop kof-
fie gedronken bij dorpsbistro 
Naast de Buren. 

Subtiele QR bordjes leveren informatie over bijzondere plekken. 
 (foto Laurens Huisman)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Runderentrecôte

Woe.
20-02
Do.

21-02
Vr.

22-02
Za

23-02
Zo.

24-02

Gegrilde Texaanse steak
+ chimichurrisaus

of
Gebakken roodbaars

+ citroen-bieslooksaus
of

Emmenthaler quiche
+ champignonsaus

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Woe.
27-02
Do.

28-02
Vr.

01-03
Za

02-03
Zo.

03-03

Gegrilde Souvlakisteak 
met tzatzikisaus

of
“Zarzuela”

(Spaanse visschotel)
of

Spinazierol
met fetakaas

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Westbroekse Zodden uitgeroepen 
tot aardkundig monument

door Walter Eijndhoven

Maandag 11 februari werden de Westbroekse Zodden officieel uitgeroepen tot het achtste 
aardkundig monument in de provincie Utrecht. Namens de provincie onthulde gedeputeerde 
Mirjam Maasdam een informatiepaneel bij de ingang van de Westbroekse Zodden, aan de 

Kerkdijk in Westbroek. Het natuurgebied is in handen van Staatsbosbeheer. 

De bodem en het landschap van de 
provincie Utrecht zijn ontstaan ten 
tijde van de twee laatste ijstijden, 
het Saalien en het Weichselien, 
zo’n 250.000 tot 10.000 jaar gele-
den. Koude perioden (het glaciaal) 
werden afgewisseld met minder 
koude perioden (het interglaciaal). 
Het landijs, in het Saalien kwam 
het ijs zelfs tot aan de Veluwe en 
de Utrechtse Heuvelrug, de wind, 
rivieren en de zee hebben in die tijd 
hun sporen nagelaten. Daar waar 
deze sporen nog duidelijk zichtbaar 
zijn, wordt gesproken van aardkun-
dige waarden. Een aantal bijzonde-
re en unieke aardkundige waarden 
binnen de provincie zijn benoemd 
als aardkundig monument, waaron-

der nu ook de Westbroekse Zodden
. 
Turfwinning
‘Zodde betekent laag en moerassig 
land en ligt op de grens van zand 
en veen, tussen de laagveengebie-
den in het westen en de Utrechtse 
Heuvelrug in het oosten’, vertelt 
Bert van der Tol, beheerder van het 
streekmuseum in Tienhoven. ‘In de 
toenmalige moerassen ontstonden 
dikke veenlagen, doordat afgestor-
ven planten zich ophoopten’. In de 
middeleeuwen werden deze moe-
rassen ontgonnen. Bij de turfwin-
ning ontstonden petgaten, langge-
rekte plassen en brede sloten en op 
de ontstane landbouwgronden werd 
voedsel verbouwd, niet alleen voor 

de directe omgeving, maar ook 
voor inwoners van Utrecht en Am-
sterdam. ‘Het afval van Amsterdam 
en Utrecht kwam weer in de polder 
terecht’, vult Linda Groot, project-
leider bij de Provincie Utrecht aan. 
‘Omdat dit gebied heel bijzonder 
is, steken Staatsbosbeheer en de 
Provincie Utrecht de handen uit 
de mouwen om de golvende dek-
zanden weer terug te krijgen’. In 
de provincie Utrecht bevinden zich 
nu acht van deze landschappen: de 
Grebbeberg, Lange en Korte Dui-
nen, Riviereiland De Bol, Oost-
broek en Niënhof, Zwerfstenenei-
land, Waaien in Eemland, Plantage 
Willem III en nu dus ook de West-
broekse Zodden. 

In het streekmuseum in Tienhoven wordt uitleg gegeven over aardkundige monumenten.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam krijgt toelichting van mensen van Staatsbosbeheer op het zoddengebied en er 
worden foto’s gemaakt.    (foto Marcel Creemers)


	VK-M_20-02-19_01fc
	VK-M_20-02-19_02fc
	VK-M_20-02-19_03fc
	VK-M_20-02-19_04fc
	VK-M_20-02-19_05fc
	VK-M_20-02-19_06fc
	VK-M_20-02-19_07fc
	VK-M_20-02-19_08fc
	VK-M_20-02-19_09fc
	VK-M_20-02-19_10fc
	VK-M_20-02-19_11fc
	VK-M_20-02-19_12fc
	VK-M_20-02-19_13fc
	VK-M_20-02-19_14fc
	VK-M_20-02-19_15fc
	VK-M_20-02-19_16fc

