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Uw lokale
drukwerkspecialist

De afdrukken van onze nieuwe productieprinter

zijn alles behalve vlekkerig. De full colour afdrukken

zijn haarscherp en verlaten op topsnelheid de machine. In combinatie 

met geavanceerde afwerkingsapparatuur ligt een drukopdracht nog 

sneller klaar dan je zou verwachten. 

Wil je ook eens meemaken hoe wij - net als een luipaard -

op topsnelheid presteren, neem dan contact op.

Vlekkerig? Nieuwe
machine!

Razendsnelle
productie!

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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Elkaar ontmoeten in
de Buurtkamer

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 18 december openden Jessie Bekkers-Van Rooij, directeur 
Woonstichting SSW en de Biltse wethouder André Landwehr de 
Buurtkamer aan de Kometenlaan in Bilthoven. Onder het motto ‘dóór 
ons, vóór ons’ realiseerden diverse bewoners een gezellige buurtkamer, 
om bewoners met elkaar in contact te brengen. 

Een leegstaande bedrijfsruimte aan de Kometenlaan fungeert vanaf nu als 
thuishonk, een gezellige woonkamer, voor alle bewoners in en rond de flat. 
‘Afgelopen zomer konden omwonenden, tijdens een inloop, meedenken 
over activiteiten in de Buurtkamer’, vertelt Bekkers-Van Rooij. ‘Daarna 
ging een groep lekker aan de slag, om iets moois te maken van de ruimte’. 
Overal werden materialen vandaan gehaald door de klussers en werd con-
tact opgenomen met diverse winkeliers, bedrijven en omwonenden. Dat 
was nodig ook, want de enthousiaste klussers hadden geen budget voor 
verf, planken, meubilair en keukeninventaris. 

Raad en daad
De groep hoefde niet alles zelf te doen. Zij werden met raad en daad bij-
gestaan door sociaal werkers van Mens De Bilt, de gebiedsmakelaar van 
gemeente De Bilt en de consulent Sociaal Beheer van SSW. Uiteindelijk 
realiseerden de klussers een gezellige Buurtkamer voor iedereen. Lezers 
kunnen hier terecht in de buurtbibliotheek, er is een speciale ruimte voor 
kinderen, een knutselkamer en natuurlijk een gezellige huiskamer om het 
laatste nieuws met elkaar uit te wisselen. 

Plannen
‘Er zijn ook al plannen voor diverse themabijeenkomsten, koffieochtenden 
en workshops’, laat Marieke Overeem, communicatieadviseur Woonstich-
ting SSW, weten. Wie een keer zin heeft langs te komen, is altijd welkom. 
Als de ‘beachvlag’ buiten wappert, is de Buurtkamer open. 

De bewoners krijgen de sleutels overhandigd uit handen van Jessie 
Bekkers-Van Rooij en wethouder Landwehr.Aanlegfoutje

Albert Blauwendraat uit Groenekan bemerkte, toen hij zijn auto 
onder het viaduct in Hollandsche Rading op de nieuw aangelegde 
parkeerplaats wilde zetten, dat er op de parkeerplaats ernaast een 
lantaarnpaal was geparkeerd; ‘In mijn ogen een beetje suffe plek 
daarvoor’? Omgevingsmanager Rudy Klunder (RWS) gaf desgevraagd 
aan: ‘We zijn op de hoogte en volgens mij wordt dat nog aangepast’. 
[HvdB]

Met het door Menno Boer (SP) in-
gediende amendement verandert 
uitgangspunt 5 in: Een algeheel 
sluitende gemeentebrede grondex-
ploitatie is een voorwaarde voor 
locatie ontwikkeling. Door deze 
wijziging hoeft er bij sociale wo-
ningbouwprojecten niet altijd een 
sluitende grondexploitatie te zijn. 
Het tweede aangenomen amende-
ment van de SP betreft een tekstu-
ele wijziging. Het amendement in-
gediend door Krischan Hagedoorn 
(PvdA) wordt unaniem aangeno-
men. 

De tekst bij punt 3 wordt nu: ‘Wij 
zijn bereid om groenlocaties be-
schikbaar te stellen voor locatie-
ontwikkeling als dat stedenbouw-
kundig passend is in de omgeving 
en dit de leefbaarheid en bereik-
baarheid van de woonomgeving 
niet onevenredig beperkt of aantast. 
Door het amendement ingediend 

door Peter Weyers (GroenLinks) 
verandert uitgangspunt 1. Voor de 
groene kernen, met name West-
broek en Maartensdijk, zetten wij 
in op aanpassingen van de rode 
contour. Een aanpassing van de 
rode contour vindt altijd zo plaats 
dat rood en groen elkaar versterken. 
Dit wordt nu 1. 

Voor Maartensdijk zetten wij in op 
aanpassingen van de rode contou-
ren. Een aanpassing van de rode 
contour vindt altijd zo plaats dat 
rood en groen elkaar versterken. De 
toelichting wordt nu: Voor Maar-
tensdijk zijn de rode contouren te 
knellend om woningbouw mogelijk 
te maken, voor Westbroek is dat 

vooralsnog niet het geval. Na hoof-
delijke stemming met 16 stemmen 
voor en 11 tegen wordt het amen-
dement aangenomen. 

Schapenweide
Bij de behandeling in eerste ter-
mijn leek het erop dat de notitie 
op ruime steun van de raad kon re-
kenen. Door het amendement van 
GroenLinks brokkelde die steun af 
en uiteindelijk stemden alleen de 
coalitiepartijen voor. Peter Schla-
milch (Forza De Bilt) vraagt om te 
kiezen voor de Schapenweide als 
woningbouwlocatie. ‘Het gaat hier 
niet over de locatiekeuze, maar als 
je de Schapenweide niet uit zou 
sluiten voor woningbouw zou je 
tot andere uitgangspunten kunnen 
komen.’ Een amendement om niet 
voor gestapelde bouw in meer dan 
3 lagen te kiezen wordt verworpen, 
evenals een motie om de notitie 
voorlopig terug te trekken en een 
motie over burgerparticipatie rond 
de Schapenweide. Krischan Hage-
doorn is blij met de puntige notitie 
en de coöperatieve houding van de 
portefeuillehouder tijdens de com-
missiebehandeling. Hij noemt dit 
een belangrijk stuk. ‘We bepalen 
hier wat en in welke kaders we de 
845 woningen gaan bouwen.’ 

Lees verder op pag. 3

GroenLinks werpt scheidslijn op 
tussen coalitie en oppositie

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 20 december de notitie ‘Uitgangspunten woningbouwambitie’ vast. 
De notitie dient als kader voor integrale selectie en ontwikkeling van woningbouwlocaties.

De voltallige oppositie stemde tegen. Er werden elf amendementen ingediend
waarvan er vier werden aangenomen. 

Wethouder Dolf Smolenars gaat nu naar de volgende fase, het aanwijzen 
van woningbouwlocaties voor de toekomst. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

06/01 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
06/01 • 09.30u - Ds. G. van de Brink  
06/01 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
06/01 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

06/01 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
06/01 • 10.30u - Eucharistieviering. 

Voorganger: pastor Frans Zwarts

Ger. Kerk  
(wijkgemeente d’Amandelboom)

06/01 • 10.15u - ds. H. de Jong 
06/01 • 16.30u - ds. W.Q. Hoorn 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
06/01 • 10.00u - Ds. W. van den Top

06/01 • 19.00u - Ds. G.J. Codée 

Oosterlichtkerk (in vroegere 
Opstandingskerk) 

06/01 • 10.00u - Ds. E. W.J. van Leersum 

R.K. St. Michaelkerk
06/01 • 10.30u - geen info ontvangen 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
06/01 • 10.00u - Spreker Adri van der 

Mast, tevens Viering Heilig Avondmaal

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
06/01 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

06/01 • 10.00u + 18.30u -  
Kandidaat W. Korving 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2019 geen diensten in 

Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

06/01 • 11.00u - Samendienst om 09.30u  
in Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

06/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
06/01 • 18.30u - Ds. S.J. Verheij

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
06/01 • 10.00u + 18.30u -  

Kandidaat A.J. Speksnijder 
 

PKN - Ontmoetingskerk
06/01 • 09.30u - Mevr. ds. G.W. Morsink

St. Maartenskerk
06/01 • 10.30 uur - Open huis-  
c.q. familieviering; Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

06/01 • 10.00u - Ds. B.H. Steenwijk
06/01 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
06/01 • 10.00u - Ds. M van der Zwan

06/01 • 18.30u - Ds. J. Harteman 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

‘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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

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

Moving Maartendijk
 
Donderdag 3 en vrijdag 4 janu-
ari gaat het los in Maartensdijk. 
De Vierstee is twee dagen lang 
vergeven van de activiteiten: 
sporten, mind-fulness, e-games, 
65+-hockey, het kan niet op. En 
voor wie geen zin heeft, om zich 
twee dagen te laven aan aller-
lei vermoeiende activiteiten, kan 
vrijdag nog altijd even langsko-
men voor een nieuwjaarsborrel. 
Meer informatie over het evene-
ment is te vinden de Facebook-
pagina van De Vierstee.

High Tea

Donderdag 3 januari wordt 
High Tea gehouden van 13.30 
t/m 15.30 uur in restaurant Bij 
de Tijd, Kamerling Onnesweg 
14, De Bilt. Vooraf aanmelden 
(is nodig) via servicecentrum-
debilt@mensdebilt.nl of tel. 030 
7440595.
 

Vakantie Bijbel Winterdag 
Westbroek

Op vrijdag 4 januari van 9.45 tot 
15.00 uur wordt de Vakantie Bij-
bel Winterdag gehouden in het 
dorpshuis van Westbroek. 

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 4 januari om 19.30 
uur wordt er in de in de zaal 
naast de ontmoetingsruimte van 
Dijckstate (Maertensplein Maar-
tensdijk) een ontmoetingsdienst 
gehouden; kerkelijk werker J. 
Grootendorst is de voorganger in 
deze dienst.

Na afloop is er nog gelegenheid 
om met elkaar koffie te drinken. 
Wilt u deze dienst bijwonen en 
wilt u opgehaald of thuisgebracht 
worden; neem dan contact op 
met Jan Grootendorst (tel.0346 
212904).

Wandelen op Beerschoten

Op zondag 6 januari organiseert 
Utrechts Landschap een wande-
ling op Landgoed Beerschoten. 
Tijdens deze wandeling vertelt 
de gids over de rijke historie 
van dit landgoed. De wandeling 
duurt anderhalf tot twee uur. Start 
vanuit Paviljoen Beerschoten, 
gelegen aan de Holle Bilt 6 te 
De Bilt om 14.00 uur. Vooraf 
aanmelden (nodig) op de website 
van Utrechts Landschap bij ‘acti-
viteiten’. Deelname is gratis.

Eten, vieren, geloven

Zondag 6 januari om 13.00 uur is 
er een bijeenkomst in het scou-
tingsgebouw te Maartensdijk. Er 
wordt gestart met een inloop-
lunch, daarna is er tijd om met 
elkaar God te ontmoeten, door 
de Bijbel te lezen, te bidden, te 
zingen. Iedereen is welkom, of je 
alleen bent of met je gezin wilt 
komen, of je gewend bent om 
naar een kerk te gaan of nooit in 
een kerk bent geweest. Neem iets 
lekkers te eten mee! 

Voor vragen of voor meer infor-
matie kan je contact opnemen 
met Jelle en Germa Boere, tel. 
0346 215311. 

Muziek in Schutsmantel

Zondag 6 januari om 15.00 uur 
geeft het ensemble Scherzando 
Trio een concert in zorgcentrum 
Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 
te Bilthoven. Toegang is gratis. 
Het ensemble Scherzando Trio 
brengt een gevarieerd program-
ma met muziek van o.a. Rossini, 
Ibert, Debussy en Ramses Shaffy. 
Het programma duurt één uur, 
zonder pauze. 

Met Flamenco 2019 in

Op 6 januari organiseren het Koos 
Vorrinkhuis in Lage Vuursche en 
de Nivon afdeling Gooi, Eem-
land en Amersfoort een Nieuw-
jaarsconcert met Labryénco, 
het ensemble van Alain Labrie 
met vrienden. Alain is al 25 jaar 
professioneel flamencospeler 
en -docent. Hij heeft zelf les 
gehad van Paco Peña en treedt 
op met diverse formaties zoals 
Labryénco en Lazazul. Aanvang 
14.00 uur. Info: tel. 088 0990983 
of e-mail koosvorrinkhuis@ 
nivon.nl

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Par-
kinson en belangstellenden zijn 
welkom op maandag 7 januari in 
het Parkinson Café Bilthoven in 
de Koperzaal van zorgcentrum 
De Koperwiek, Koperwieklaan 
3 in Bilthoven. Dr. J. I. Hoff zal 
ingaan op vragen als: de indivi-
duele verschillen in het ziekte-
verloop, behandelingsmethoden 
en ervaringen met medicijnen. 

De bijeenkomst is van 14.30 tot 
16.00 uur. Inlichtingen bij Harm 
Scholten, T: 030 6564406 of 
e-mail harm@scholten.nu.

In Between Café 

7 januari 2019: gratis netwerk-
bijeenkomst voor werkzoeken-
den van 8.45 - 11.30 uur. Doel 
is om werkzoekenden een steun 
in de rug te geven en elkaar te 
helpen. Onderwerpen zijn: c.v. 
maken, sollicitatiebrief schrijven, 
gesprekken voeren, leren netwer-
ken, houding bij sollicitatie, wie 
ben ik en wat wil ik  etc. Locatie: 
Wijkrestaurant Bij De Tijd, Prof. 
Dr. Kamerlingh Onnesweg 14, 
De Bilt 

Open avond K’zz Voice 

Close harmony jazz & soul 
koor K’zz Voice heeft plek voor 
nieuwe leden. K’zz Voice is een 
gezellig koor, opgericht door 
ouders van de Werkplaats. Het 
koor zing vijfstemmige jazz & 
soul arrangementen, met af en 
toe een uitstapje naar gospel, 
latin en blues. Elke donderdag-
avond wordt gerepeteerd onder 

leiding van pianist en dirigent 
Martin Rudolph. Heb je inte-
resse en ben je ongeveer tussen 
de 30 en 50 jaar oud, kom dan 
naar de open avond op 17 janu-
ari. Meer info tel. 06 10128621. 

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 11 januari wordt er 
geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. De aanvang is om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er 
is ook een loterij, voor € 0,25 per 
stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: tel. 0346 212366 of 
06 51832063.

High Tea

Donderdag 17 januari is er weer 
een High Tea in restaurant Bij de 
Tijd, georganiseerd door vrijwil-
ligers van Mens De Bilt. Vanaf 
februari 2019 is er elke 1e don-
derdag van de maand een High 
Tea met elke maand een wis-
selend aanbod hapjes. Gewens-
te aanmelding tot uiterlijk de 
maandag voorafgaand aan de 
High Tea kan via servicecen-
trumdebilt@mensdebilt.nl of tel. 
030 7440595. De ingang van 
het restaurant is aan de Prof. Dr. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De 
Bilt.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 19 januari is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 13.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.
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Vervolg van pag. 1

De PvdA wil bereiken dat er zoveel 
mogelijk betaalbare huizen komen, 
zo min mogelijk in de wijken zelf 
en zoveel als mogelijk buiten de 
rode contouren. Jette Muijsson 
(Beter De Bilt) pleit voor regionale 
afstemming en noemt daarbij Bun-
nik. Ook wil Beter De Bilt ruimte 
voor alternatieve woningbouw, als 
tiny houses. De amendementen die 
zij daarover indient worden ver-
worpen.

Knellend
Peter Weyers (GroenLinks) noemt 
de uitgangsnotitie aangenaam, 
beknopt en helder. ‘GroenLinks 
ondersteunt de uitgangspuntenno-
titie, op één punt na. Hij dient een 
amendement in waar in een toe-

lichting staat dat de rode contouren 
voor Maartensdijk te knellend zijn 
om woningbouw mogelijk te ma-
ken, maar dat dit voor Westbroek 
niet het geval is. Werner de Groot 
(CDA) stelt dat de coalitie een goed 
akkoord heeft neergezet waar ie-
dereen het over eens is. ‘Dat ver-
schilt met punt 1 van deze notitie. 
Daar staat een zin: Voor de groene 
kernen, met name Westbroek en 
Maartensdijk, zetten wij in op aan-
passingen van de rode contour. Een 
aanpassing van de rode contour 
vindt altijd zo plaats dat rood en 
groen elkaar versterken. Groen-
Links vond dit verder gaan dan in 
het coalitieakkoord staat. Met de 
oplossing die in dit amendement is 
gevonden kan het CDA leven. Han-
neke de Zwart (D66) noemt de uit-
gangspuntennotitie een eerste stap 

in een lange reeks van vervolgstap-
pen. ‘Hierna volgt een overzicht 
van de locaties in de gemeente. 
Afhankelijk van de locaties komt er 
een uitgebreid pakket van vervolg-
stappen. De raad heeft nog genoeg 
mogelijkheden om zijn stem te la-
ten horen in het gehele proces.’ Zij 
verbaast zich over de reacties van 
verschillende partijen die willen 
vertragen. 

Inbreiden
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
noemt het groen binnen de be-
bouwde kom van grotere waarde 
dan het groen buiten de bewoonde 
gebieden. Daarom is hij tegen in-
breiden en wil hij buiten de rode 
contouren gaan bouwen. Fred van 
Lemmen (VVD) wil heel goed kij-
ken naar de rode contouren. ‘In het 

 Fred van Lemmen zegt dat het coalitieakkoord overeind blijft.

Hoewel het nog niet over de locatiekeuze ging was de Schapenweide veelvuldig onderwerp van het debat. 

Dit jaar is ‘t een kwart eeuw geleden
dat De Vierklank in dienst is getreden
er is een stevige band
met de zilveren krant
want lezers zijn alom tevreden

Guus Geebel Limerick

coalitieakkoord hebben we gezegd 
dat wanneer ze te knellend zijn, we 
moeten kijken of je kunt uitruilen. 
Dat is nu genoemd voor Maartens-
dijk en Westbroek. Het amende-
ment van GroenLinks om dat voor 
Maartensdijk naar voren te halen 
gaan we bekijken, maar dat neemt 
niet weg dat wat we in het coalitie-
akkoord hebben afgesproken staat 
als een huis.’ Theo Aalbers (Chris-
tenUnie) noemt de notitie een stap 
voorwaarts. Johan Slootweg (SGP) 
is blij dat de nota er ligt. Hij is 
echter verbijsterd over het amen-
dement van GroenLinks over het 
veilig stellen van de rode contou-
ren. ‘Het coalitieakkoord gaf wat 
hoop maar ik zie in Westbroek op 
een plek waar maar voor een heel 
klein gedeelte over de rode contour 
gebouwd zou worden de gemeente 
moeilijk doen.’ Slootweg vraagt ex-
tra aandacht voor de kleine kernen. 
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) 
heeft waardering voor de voortva-
rende wijze waarop de wethouder 
dit heeft opgepakt. 

Zwarte dag
Wethouder Dolf Smolenaers gaat in 
op de ingediende moties en amen-
dementen. Na de schorsing geeft 
Peter Weyers aan dat in het amen-
dement de toelichting wordt: Voor 
Maartensdijk zijn de contouren te 
knellend om woningbouw moge-
lijk te maken, voor Westbroek is 
dat vooralsnog niet het geval. Het 
woord vooralsnog is toegevoegd. 
Fred van Lemmen stelt dat het co-
alitieakkoord overeind blijft. ‘Er is 
in Westbroek een plan in behande-
ling en het kan niet zo zijn dat dit 
door het amendement onderuitge-
haald wordt.’ Krischan Hagedoorn 
geeft aan waarom het een zwarte 
dag is voor Westbroek, De Bilt en 
Bilthoven, het CDA en de VVD. 
‘Trek uw handtekening in en houd 
uw partner aan de afspraken. Een 
coalitiepartner die het eigen co-

alitieakkoord amendeert in een 
openbare raadsvergadering is een 
schaamteloze onbetrouwbare part-
ner.’ Werner de Groot sluit zich aan 
bij Van Lemmen en is voor wat er 
in het coalitieakkoord staat. Han 
IJssennagger noemt het een drama 
en terwijl er nog geen locatie aan-
gewezen is. Hanneke de Zwart 
zegt dat D66 genoeg heeft aan het 
woord vooralsnog. Het gaat over 
algemene uitgangspunten en niet 
over lopende projecten. 

Uitgangspunten
Theo Aalbers heeft geen begrip 
voor de houding van GroenLinks. 
Johan Slootweg: ‘Het is verba-
zingwekkend hoe GroenLinks erin 
dreigt te slagen om de coalitiepart-
ners strak in het pak te naaien en 
op deze wijze hun handtekening 
weghalen onder het coalitieak-
koord.’ Hij hoorde Weyers zeggen 
dat zijn partij een voorbehoud heeft 
gemaakt onder het coalitieakkoord, 
maar dat voorbehoud heeft hij niet 
kunnen vinden. Weyers zegt dat 
GroenLinks het coalitieakkoord ac-
cepteert. ‘Over één locatie zeggen 
we over de rode contouren heen te 
willen gaan.’ Slootweg is benieuwd 
hoe dit bij de provincie uitgelegd 
gaat worden. Wethouder Smole-
naers stelt dat het gaat om overall 
uitgangspunten. 

‘Voor Maartensdijk zetten we in op 
aanpassing van de rode contouren. 
In het coalitieakkoord staat dat we 
uitgaan van de rode contouren en 
dat we mochten die te knellend blij-
ken in Westbroek en Maartensdijk 
aanpassingen willen doen. Met dit 
amendement zetten we de stap dat 
ze te knellend zijn voor Maartens-
dijk. Voor het project Schuurman 
heeft dit geen gevolgen. Bij andere 
projecten in Westbroek heeft het 
wel gevolgen. Het gaat nu om het 
aanwijzen van woningbouwloca-
ties voor de toekomst.’ 

Nieuwe woningen
Het nieuwe appartementengebouw De Leijen Zuid in Bilthoven is klaar. Op maandag 10 

december kregen de eerste tien huurders symbolisch de sleutel van hun nieuwe woning van 
Jessie Bekkers-van Rooij, directeur-bestuurder van Woonstichting SSW. 

Voor de kerst kregen ook alle an-
dere nieuwe huurders de sleutel van 
hun nieuwe huis. Met de bouw van 
de 99 appartementen komt er bewe-
ging in de markt van sociale huur-
woningen in de gemeente De Bilt.

Duurzaam
Elke woning heeft een warmte-
pomp en apparatuur om warmte 
terug te winnen uit de afgevoerde 
lucht. Op een deel van het dak lig-
gen zonnepanelen. Dankzij diverse 
voorzieningen kunnen de bewoners 

tot op hoge leeftijd in hun woning 
blijven wonen. Het woongebouw 
heeft ook een activiteitenruimte 
voor ontmoeting en gezelligheid. 
Na de oplevering wordt Woonstich-
ting SSW eigenaar van het nieuwe 
appartementengebouw. 

De eerste 10 huurders krijgen symbolisch de sleutel overhandigd. (foto Hans Lebbe)
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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

E�ra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 

  VOORDEEL HELE WEEK

Entrecote

Hamburgers

Schnitzels
naturel of gepaneerd

100
GRAM 2.25

500
GRAM 5.50

500
GRAM 9.98Australische 

sucadelapjes

100
GRAM 3.50Hertenbiefstuk

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  |    89.5
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Bieslookpaté
Sellerie salade
Filet americain

Gebakken boterhamworst
Gegrilde entrecote
Gegrilde kiprollade 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN JONG 500
GRAM 5.50

BOEREN BELEGEN 500
GRAM 6.50 

5
VOOR 5.-

MALSE
RIBLAPPEN

2
KILO 20.-

1
KILO 11.- Diverse soorten vlugklaar

Hamburgers, verse worst, 
speciaaltjes, katenvlinders, etc… 4 + 1 

GRATIS

Lekker voor het weekend!

2
VOOR 6.-

KIP WRAPS OF 
TORTILLA’S

Special van de week!

POLLO BANADORA
kip�let gevuld met gerookte kip, rucola, 
oude kaas en verse kruiden

Kan zo de oven in!

donderdag 3 januari
t/m woensdag 9 januari

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 € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

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

Alleen donderdag Vers van de traiteur

•  Chili con carne  
met rundergehakt € 1,25

100 gram

•  Witlofschotel € 1,25
100 gram

•  Pasta met gevulde 
kip en groente € 1,39

100 gram

•  Alle soorten lasagnes 
ook vegetarisch

€ 1,25
100 gram

•  Vers gesneden 
boerenkool extra fijn

€ 1,39
250 gram

•  SAP... SAP... SAP... 
Doyenne du comice handperen

€ 0,99
heel kilo

Vers gesneden
extra zoete

Ananas
250 gram € 1,99

De lekkerste

Clementines
mandarijnen

Heel kilo € 1,49

Wij wensen u
een gezond

en smakelijk
2019!

Koolhydraatarm 
brood

Per stuk € 1,98

Chipolata taart
NU € 14,95
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advertentie

Vragenhalfuur uit de raad
van 20 december

door Guus Geebel

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
constateert dat in de gemeente De 
Bilt de kans op een inbraak groot 
is. De gemeente staat op een derde 
plaats met 125%. Hij vraagt of er 
een noodplan is en zo ja of daarin 
iets staat over meer blauw op straat. 
Ook vraagt hij of de burgemeester 
bij de minister wil aandringen op 
hogere straffen voor inbrekers. Bur-
gemeester Sjoerd Potters antwoordt 
dat er geen noodplan nodig is. Dat 
de kans op inbraak in De Bilt groot 
is heeft te maken met de goede be-
reikbaarheid, veel woningen in het 
hogere prijssegment en de ligging 
bij een grote stad. ‘De realiteit is 
dat we dalend zijn wat betreft het 
aantal woninginbraken. Landelijk 
was de daling 10%, in De Bilt 25%. 
Dat heeft te maken met goed poli-
tiewerk en bewustwording bij de 
inwoners. Verder doen we veel aan 
preventie.’ Potters vindt het niet aan 
de burgemeester van De Bilt om 
een vraag aan de minister over het 
strafstelsel te stellen.  

Naar aanleiding van een interview 
met burgemeester Potters op de 
nieuwssite van RTV Utrecht stelt 
Schlamilch verder vragen over 
uitbreiding van camping Bos Park 
Bilthoven. ‘Camping Bos Park 
Bilthoven mag uitbreiden’, zegt de 
burgemeester in het interview. Op 
dit moment heeft de camping ver-
gunning voor 306 chalets. Van de 
burgemeester mogen er nu al 399 
chalets staan. 

De Bilt is namelijk van plan om het 
bestemmingsplan voor de camping 
aan te passen, tot die 399 stuks. Een 
inwoner van de gemeente meldde 
dat nu illegaal chalets worden bij-
gebouwd en bomen worden ge-
kapt. Schlamilch vraagt of deze 
berichtgeving klopt en waarom de 
gemeente niet handhaaft. De burge-
meester antwoordt dat handhaving 
in beeld komt op het moment dat 
er sprake is van een illegale situatie 
die ook niet gelegaliseerd kan wor-
den. Op dit moment is de gemeente 

in overleg met de ondernemer en 
is er het voornemen om tot een be-
stemmingsplanwijziging te komen 
met een maximum van 399 chalets 
met een beperking op de afmetin-
gen. Handhaving is nu daarom niet 
aan de orde. Wethouder Landwehr 
zegt dat de herziening van het be-
stemmingsplan momenteel in voor-
bereiding is. Hij komt daarover nog 
terug bij de raad. Op het moment 
dat de raad besluit die herziening 
niet te doen wordt teruggevallen op 
het bestaande bestemmingsplan.  

Vervuilde grond
Krischan Hagedoorn (PvdA) ver-
nam uit de pers dat bij La Luna aan 
de Melkweg in Bilthoven zand ver-
vuild met landbouwgif is gebruikt. 
Het is niet bekend hoe ernstig de 
vervuiling is. In een brief heeft de 
gemeente bewoners laten weten dat 
er geen gevaar is omdat het zand ge-
bruikt is onder een stratendek. Ha-
gedoorn vraagt of bij de gemeente 
bekend is of de leverancier eerder 
zand geleverd heeft bij bouwpro-
jecten in de gemeente. ‘Hoe ziet u 
er op toe in de toekomst geen ver-
vuilde grond gebruikt wordt.’ Wet-
houder Anne Brommersma zegt 
dat er geen sprake is van vervuilde 
grond. ‘In de brief aan omwonen-
den hebben we geschreven dat de 
uitvoeringsdienst in Gelderland 
heeft geconstateerd dat er geen ge-
vaar is voor de volksgezondheid. 
Dit hebben we in onze brief over-
genomen. In een uitzending van 
Zembla werden onderzoeken ter 
discussie gesteld. Op 4 december 
hebben we een informatieavond ge-
organiseerd voor de bewoners. We 
hadden ook de raad hierover actief 

moeten informeren. We weten niet 
zeker of er geen gevaar is voor de 
volksgezondheid, maar op basis 
van twee rapporten uit Gelderland 
en een onderzoek naar zand in Ach-
terveld, hebben we geen reden om 
dit aan te nemen. Omdat we de zorg 
voor onze inwoners het allerhoog-
ste hebben staan laten we toch een 
eigen bodemonderzoek doen. We 
willen dit begin januari uitzetten en 
dan duurt het zes tot acht weken. 
Bij het geleverde zand bevond zich 
een certificaat. Of het bedrijf eer-
der zand geleverd heeft bij bouw-
projecten is niet bekend omdat de 
gemeente daar geen toezicht op 
uitvoert.     

OV-chip laadpunt
Menno Boer (SP) constateert dat 
met het sluiten van de winkel van 
Hillen aan de Planetenbaan ook 
het OV-chip laadpunt dat daar was 
geplaatst gaat verdwijnen. Door de 
bemoeienis van de lokale politiek 
was deze voorziening er gekomen. 
Bilthoven Zuid is de dichtst be-
woonde wijk waar het meest van 
OV gebruik gemaakt wordt. Menno 
Boer vraagt of de portefeuillehou-
der bekend is met de belangrijke 
rol die OV voor die wijk heeft en 

dus ook de aanwezigheid van een 
OV-chip laadpunt. Hij vraagt ver-
der of de wethouder bereid is om 
met U-OV in overleg te gaan om 
het apparaat op deze locatie voor de 
wijk te behouden. Wethouder An-
dré Landwehr zegt het een warme 
en hartelijke oproep te vinden. ‘We 
staan hier volledig achter en gaan 
onderzoeken hoe het verder moet.’  

Wifi
Henk Zandvliet (GroenLinks) 
vroeg in januari 2017 in te spelen 
op een door de Europese Commis-
sie aangekondigde subsidieregeling 
voor WiFi in de openbare ruimte 
en om daartoe over te gaan in het 
centrum van Bilthoven. Gebleken 
is nu dat de gemeente De Bilt niet 
is aangemeld, dat geen gesprek met 
Biltse ondernemers heeft plaatsge-
vonden en dat de raad hierover niet 
is geïnformeerd. Begin 2019 komt 
er een nieuwe subsidieronde, Zand-
vliet vraagt het college hiervoor het 
nodige voorwerk te laten verrichten 
en een aanvraag in te dienen. Wet-
houder Landwehr biedt zijn ver-
ontschuldigingen aan dat er sinds 
januari 2017 niets mee is gedaan. 
‘Wij zullen ons inschrijven voor de 
nieuwe subsidieronde begin 2019.’ Het OV-laadpunt in Winkelcentrum Planetenbaan dat dreigt te verdwijnen.

Krischan Hagedoorn bij La Luna in Bilthoven waar mogelijk vervuild 
zand onder het stratendek is gebruikt.

Woningbouw aan 
Melkweg in Bilthoven 

De gemeente De Bilt, Woonstichting SSW en ERA Contour ondertekenden op 18 december 
2018 de koopovereenkomst voor het nieuwbouwproject Hof van Bilthoven; hiermee is een 

volgende stap gezet in het realiseren van het woonplan aan de Melkweg. 

In totaal komen er 105 eengezins-
woningen in het nieuwe woonge-
bied, waarvan 72 koopwoningen 
en 33 sociale huurwoningen. De 
verkoop van de eerste woningen is 
al gestart. Woonstichting SSW gaat 
de sociale huurwoningen afnemen 
en verhuren. Om in aanmerking te 
komen voor een huurwoning dient 

men ingeschreven te staan bij Wo-
ningnet regio Utrecht.

Indeling
Het Hof van Bilthoven wordt op-
gezet als een rustige, kindvriende-
lijke en sociale buurt in drie afzon-
derlijke hofjes met verschillende 
woningtypes die elk hun eigen ka-

rakter hebben. Het zuidelijke hofje 
betreft de 33 sociale huurwoningen; 
ten noorden daarvan (tussen Orion-
laan en Melkweg de twee hoven 
met koopwoningen.

Reacties
‘Ik ben verheugd dat we met de 
bouw van deze ruim honderd wo-

ningen - overigens allemaal gas-
loos en voorzien van zonnepane-
len - een grote impuls aan onze 
woningbouwopgave geven,’ aldus 
Dolf Smolenaers, wethouder van 
de gemeente De Bilt. ‘We kijken 
er enorm naar uit om aan de slag 
te gaan met Hof van Bilthoven en 
De Bilt te verrijken met een nieu-
we mooie en duurzame woonwijk, 
waar bewoners alle rust en ruimte 
hebben,’ aldus Job van Zomeren, 
statutair directeur bij ERA Con-
tour. ‘Fantastisch dat we straks 33 
duurzame eengezinswoningen met 
een sociale huur kunnen aanbieden. 
In samenwerking met de gemeente 
gaan we de komende tien jaar nog 
ruim 400 nieuwe huurwoningen 
realiseren om te voldoen aan de 
grote vraag,’ aldus Jessie Bekkers-
van Rooij, directeur-bestuurder van 
SSW.

Duurzaam
De koopwoningen bestaan uit drie 
woonlagen en hebben een woonop-
pervlakte die varieert van 123 tot 
159 m². Er komen zes verschillende 
woningtypes die allemaal duur-
zaam zijn uitgerust: elke woning 
is volledig gasloos, voorzien van 
vloerverwarming en - koeling en 
krijgt minimaal 4 zonnepanelen op 
het dak. De huurwoningen bestaan 
ook uit drie woonlagen en hebben 
bijna 110 m² woonoppervlak en Woningtype rijwoning Zomereik. (beeld ERA Contour)

worden voorzien van minimaal 3 
zonnepanelen op het dak. 

Start 
Het eerste half jaar van 2019 wordt 
het terrein bouwrijp gemaakt door 
de gemeente De Bilt. ERA Contour 
start naar verwachting in juli met de 
bouw van het eerste hof met huur-
woningen. De bouw van de eerste 
koopwoningen start naar verwach-
ting in oktober 2019. De planning 
is dat de woningen in 2020 worden 
opgeleverd. Meer informatie over 
het project is te vinden op www.
debilt.nl/melkweg en op www.hof-
vanbilthoven.nl. [HvdB]
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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.

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

SUN

50% korting

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

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

www.parelpromotie.nl

Wenst u een gelukkig 2019!

HARDE BOLLEN
naar keuze

3+1 GRATIS

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

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Het team van Hairdesque dankt u voor het
vertrouwen en uw bezoek aan onze salon.

Wij wensen u een gezond en gelukkig

Het team van Hairdesque dankt u voor het vertrouwen en uw bezoek aan onze 
salon. Wij wensen u een gezond en gelukkig 2019!

En staan graag weer voor u klaar met een goed advies.

en staan g
raag voor

 u klaar

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

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

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

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

Hol & Molenbeek Woningmakelaars
Laanstraat 42 Soest 030-2290079
Bilthoven@HolenMolenbeekBilthoven.nl
De voordelen van bijna 60 jaar vernieuwd vakmanschap! [lees meer]

Oussoren Loon- en verhuurbedrijf
Kerkdijk 65 Westbroek 0346-282165 info@oussoren.nl
Loon- en verhuurbedrijf gespecialiseerd in grondverzet en verhuur 
van grondverzetmachines! [lees meer]

Dorpsbistro Naast de Buren
Groenekanseweg 168 Groenekan 0346-218821 info@naastdeburen.nl
In ons sfeervol ingerichte restaurant bent u van harte welkom om te 
komen genieten van onze voortreffelijke gerechten. [lees meer]

Van Oostrum Westbroek
Burg. Huydecoperweg 32 Westbroek 0346-281443
info@van-oostrum.nl. De diensten van Van Oostrum zijn zeer veel-
zijdig en kenmerken zich vooral door de breedte van het aanbod! 
[lees meer]
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Hessenweg 151  •  3731 JG  •  De Bilt   •   T 030 - 220 42 62
www.jorijksen.nl   •   info@jorijksen.nl

Wij wensen U
een gelukkig 2019

Voor al uw reizen:

Personal Touch Travel
Prinsenlaan 31, Maartensdijk
Tel. 06 52633573
helen.brinkhuis@
personaltouchtravel.nl

Een reislustig 2019!

Wij wensen u een voorspoedig 2019
en zijn u ook dit jaar weer

graag van dienst

Gelukkig
Nieuwjaar 

Wenst u een
gelukkig nieuwjaar

Industrieweg 5  
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Kraampakket voor Palliatieve Zorg
door Walter Eijndhoven

Dinsdag 11 december gaf Jan van Leer, voormalig huisarts in Bilthoven en bestuurslid bij de 
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de Biltse kernen, een afscheidslezing voor 

vrijwilligers en bestuur in de Schutsmantel in Bilthoven. In zijn lezing sprak hij over
zijn wens voor vroegtijdige voorlichting voor de ongeneeslijk zieke patiënt.

Een soort kraampakket, maar dan voor de palliatieve zorg.

In zijn lezing schetste Van Leer de 
ontwikkelingen in de palliatieve 
zorg. Over hoe vanzelfsprekend de 
betrokkenheid van familie, buren 
en dorpsgenoten bij de zieke en zijn 
stervensproces vroeger was. 

En over de belangrijke rol die 
VPTZ- vrijwilligers nu spelen. 
Speciaal opgeleide vrijwilligers die 
de mantelzorgers ontlasten en de 

ongeneeslijk zieke of oudere tijd, 
aandacht en zorg bieden.

Mooie gesprekken
Van Leer begon, na zijn studie ge-
neeskunde aan de Erasmusuniversi-
teit Rotterdam, in 1979 als huisarts 
op het platteland van Noord-Lim-
burg. Hij noemde zijn rol in die 
periode ‘ levensloopgeneeskunde’ 
. Van bevallingen tot stervensbe-

geleiding, hij deed het allemaal. 
En binnen deze katholieke dorps-
gemeenschap namen de huisarts, 
de pastoor, de wijkzuster, familie, 
vrienden en buren, als in een na-
tuurlijk proces, hun rol van zorg 
en nabijheid op zich als iemand 
ongeneeslijk ziek was. ‘In feite een 
vorm van palliatieve zorg, vroeg 
voor het sterven, door bekenden 
en vertrouwden. Ik voerde mooie 
gesprekken met hen, veilig thuis, 
tussen familie en vrienden’, vertelt 
Van Leer.

Cirkelteam
In 1996 nam Van Leer de praktijk 
Provostlaan over van zijn voorgan-
ger. Een vergrijsde praktijk in een 
veranderende samenleving door 
ontkerkelijking en met minder 
hecht wordende sociale netwerken. 
Door het ontstaan van de huisart-
senposten was er minder continuï-
teit in de huisartsenzorg mogelijk. 
‘Wat ik ervaarde was minder hechte 
deelname van familie en andere be-
trokkenen aan het sterfbed’, vertelt 
Van leer verder. Men werd meer 
toeschouwer, sterven werd minder 

onderdeel van het leven. Eenzaam-
heid voor de stervende en ongemak 
bij de betrokkenen. ‘Hoe lang duurt 
het nog?’, was de vraag die Van 
Leer dikwijls kreeg. Vanuit zijn 
ervaringen in het verleden en de 
opleiding tot kaderarts palliatieve 
zorg, was Van Leer uiteindelijk 
mede oprichter van het Cirkelteam 
in De Bilt. Van Leer: ‘Professio-
nele zorg en vrijwilligers bieden 
hierdoor vroegtijdig zorg aan de 
patiënt en diens naasten, gericht 
op comfort, veiligheid, continuï-
teit, duidelijkheid en rust. Rust om 
op de plaats van voorkeur te kun-
nen sterven. In de meeste gevallen 
thuis, met de zorg en nabijheid die 
nodig en wenselijk is’. 

Toekomst
Het cirkelteam is koploper in Ne-
derland als het gaat om goede pal-
liatieve zorg in een vroegtijdige 
fase. ‘Ik vind duidelijkheid over 
de mogelijkheden van zorg in de 
laatste levensfase, maar ook over 
hoe sterven gaat, belangrijk. Dat 
kan rust geven’ legt Van Leer uit. 
‘Vandaar mijn idee van een kraam-
pakket over de palliatieve zorg. Dat 
zou elke ongeneeslijk zieke patiënt 
moeten krijgen. En daarbij, overal 
in Nederland, een proactieve aan-
pak vanuit de specialist of de huis-
arts, waarbij palliatieve zorg tijdig 
wordt ingezet en vrijwilligers vroeg 
in beeld zijn. Zo kan een relatie 
worden opgebouwd met de patiënt 
en diens naasten en kunnen vrijwil-
ligers er echt toe doen’. 

Van Leer neemt afscheid van ‘zijn’ vrijwilligers.

Interpellatiedebat herinrichting 
Vinkenplein

door Guus Geebel

Tijdens de raadvergadering van 20 december werd een verzoek ingewilligd van Johan Slootweg 
(SGP) om een interpellatiedebat te houden over de samenwerking tussen Bilthoven Centrum en 

B en W. In een motie spreekt Slootweg teleurstelling uit over de wijze waarop het college
de belangen van lokale ondernemers en omwonenden heeft behartigd. Hij roept op

het vertrouwen te herstellen. De motie wordt verworpen. 

In een toelichting zegt Slootweg: 
‘In de raadsvergadering van 29 
november jl. stelde het college dat 
het Voorlopig Ontwerp Vinken-
plein moest worden vastgesteld 
vanwege een dreigende boeteclau-
sule. Na raadpleging van de koop-
overeenkomst tussen de gemeente 
en Synchroon lijkt er geen sprake 
van te zijn van een boeteclausule. 
Daarmee is de urgentie niet direct 
aanwezig. Het is de SGP-fractie 
daarom niet duidelijk waarom 
de ondernemers door het college 
zonder overleg zijn gepasseerd bij 
het vaststellen van het Voorlopig 
Ontwerp. Dat is in strijd met de 
strekking van de motie van maart 
2018. De verdeeldheid van de on-
dernemers kan niet de reden zijn. 
Daar is gezien de petitie over dit 
onderwerp geen sprake van.’ Sloot-

weg vraagt wat het college gaat 
doen om het vertrouwen te herstel-
len. Wethouder André Landwehr 
stelt dat in de koopovereenkomst 
gesproken wordt over een inspan-
ningsverplichting. ‘Als wij daaraan 
niet voldoen zullen we moeten aan-
tonen door welke externe factoren 
wij die niet zijn nagekomen.’ De 
wethouder geeft aan wat dan de 
consequenties zijn. ‘Er is formeel 
geen sprake van een boeteclausule, 
maar wel van een schadeplicht, 
mogelijk vanaf dag 1. De tijdsdruk 
was er wel degelijk.’ Landwehr wil 
in ieders belang bouwen aan ver-
trouwen. 

Johan Slootweg blijft van mening 
dat de urgentie waarmee gehandeld 
is niet aanwezig was.Volop werk in uitvoering op het Vinkenplein.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BOSCHE BOLLEN

Lekker gekruid gehakt in een jasje van geroosterde 

uitjes; ca. 12 min. zachtjes braden
100 gram 1,25

RUNDERRIBLAPPEN

van de Utrechtse Heuvelrug, ietsje doorregen en grof 

van draad; ca. 2½ tot 3 uur stoven
500 gram 7,25

PROCUREURLAPJES

Ook lekker aan blokjes door de nasi, voor saté of aan 

een stuk voor pulled porc
500 gram 6,50

KIP KROKANT SCHNITZELS

Kipfilet met een jasje van cornflakes, ca. 10 min. 

zachtjes braden in ruim boter
100 gram 1,35

DUITSE BIEFSTUKJES

Fijn gemalen biefstuk, gekruid met topping van ui en 

bieslook; ca. 5 - 7 min. kort en fel bakken
100 gram 1,50

GEMARINEERDE KIPKARBONADE

Met een klein beentje gemarineerd met onze pesto 

marinade; ca 25 min. braden
500 gram 3,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

woensdag 2 januari t/m zaterdag 5 januari. Zetfouten voorbehouden.

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots Sale

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

0

3 4 6 7 2 5 9 9
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D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

Tommie, het vorige
asieldier van de 
maand, is helaas 
nog bij ons!

Ras: Europese Korthaar
Geslacht: Kater
Leeftijd: 16 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Nee

Deze oudere bewoner van ons asiel heet Felix,
is zwart/wit van kleur en 16 jaar oud. Het is een 
hele lieve kater. Tot voor kort woonde Felix gezellig 
samen met zijn baasje maar helaas is baasje
plotseling overleden. Daarom zit hij nu dus bij
ons in het asiel.

Tja, daar zit je dan op je oude dag.. maar het gaat 
zeker lukken om voor deze man een nieuw huis te 
vinden! Felix is een heel zachtaardige kater en voor 
zijn leeftijd nog heel vitaal. Hij heeft geen
medicijnen of dieetvoer nodig dus dat is heel fijn. 
Wij hopen dat er iemand is waarvoor de leeftijd 
geen bezwaar is en die deze lieve man nog een 
mooie oude dag wil geven. 

Dus, mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar 
Felix, aarzel dan niet en kom zo snel mogelijk kennis 
met hem maken. Wij wachten, samen met Felix,
in spanning af!

Dier van de maand:
Felix

Meer comfort met de centrale verwarming
Informatieavond op 10 januari

Deze gratis bijeenkomst voor inwoners van gemeente 
De Bilt wordt gehouden bij WVT, Talinglaan 10 in 
Bilthoven, start om 19.30 uur, inloop met koffi e en 
thee vanaf 19.00 uur. BENG! organiseert in 2019 elke 
maand een energie-informatieavond waarbij steeds 
weer een ander thema centraal staat. Aanmelden via 
info@beng2030.nl. Meer informatie:
www.beng2030.nl.

“Het is goed voor het milieu, goed voor de
portemonnee en goed tegen koude voeten”, zo vat 
Frans den Braber het samen. Hij heeft zijn hele leven 
in de installatiewereld gewerkt en wil zijn kennis 
gebruiken om mensen te helpen met zuiniger stoken. 
De informatieavond op 10 januari geeft hij samen 
met Gerard Rosinga, al jaren energieambassadeur bij 
BENG!. Het duo verzorgt deze populaire informatie-

avond alweer voor de vierde keer. “Voor iedereen die 
een CV-installatie heeft, ook als je geen problemen 
hebt met de CV en deze jaarlijks wordt gecontroleerd. 
Dat wil namelijk nog niet zeggen dat deze
energiezuinig staat ingesteld!”, zo lichten de
energieambassadeurs toe.

Met deze bijeenkomst op 10 januari geeft BENG! het 
startsein voor een reeks van maandelijkse energie-
informatieavonden. Op 7 februari  is de volgende in-
formatiebijeenkomst waarbij de warmtepomp centraal 
staat. BENG! is de duurzame energiecoöperatie van 
en voor inwoners van gemeente De Bilt. De meer dan 
300 leden streven naar een energieneutrale gemeente 
in 2030: gebouwen optimaal isoleren en de energie 
die nog nodig is, lokaal opwekken. Doe mee!
Kijk op www.beng2030.nl.

BENG!-energieambassadeurs Gerard Rosinga (l) en Frans den Braber (r) geven de informatieavond. Foto: Jenny Senhorst.

Op 10 januari 2019 houdt energiecoöperatie BENG! een informatieavond ‘De Verwarming Centraal’.
Bij veel huishoudens staat de centrale verwarming niet goed afgesteld. Energieambassadeurs van BENG! 
vertellen wat je zelf kunt doen om de woning comfortabel warm te stoken en tevens het gasverbruik te 
verminderen.



 De Vierklank 9 3 januari 2019

Blijf het licht zien, 
ook tussen Nieuwjaar 
en Kerst

& Geersing

Koop Geersing | uitvaartzorg

Dierenriem 4
3738 TR

Maartensdijk
0346-212241

www.svmmaartensdijk.nl

DE SPONSORCOMMISSIE 

VAN S.V.M. WENST

AL HAAR SPONSOREN

EEN HEEL GOED 2019

Universiteitsweg 1   |   3732 HX  De Bilt
030 - 2317877   |   www.dehooierij.nl

Tot ziens
op de

boerderij
in 2019

en alle medewerkers
wensen u een 

voorspoedig 2019!

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35
Maertensplein / 0346 - 21 14 56

De fractie wenst 
u alle goeds  

voor 2019
 

www.cdadebilt.nl
 CDADeBilt  @cdadebilt

nieuwjaarsadvertentie II 2019 50x80mm FO CMYK.indd   102-12-18   12:07

Kerst bij de 
Zonnebloem

Vrijdag 14 december onthaalde de Zonnebloem 
Maartensdijk haar deelnemers op de jaarlijkse kerst-
viering. Dit jaar werd zestig deelnemers in De Mantel 
(naast RK Kerk St. Maarten aan de Nachtegaallaan in 
Maartensdijk) een lunch aangeboden. 

Leerlingen van de Martin Luther Kingschool (Maar-
tensdijk) zongen traditionele en eigentijdse kerst-
liedjes en Leo Fijen vertelde een kerstverhaal. Tien 
vrijwilligers deden hun best om soep, sandwiches en 
andere lekkernijen te presenteren.  (Joke Calis) 

Deelnemers van de Zonnebloem genieten van de 
kerstlunch.

Kerstconcert in Bremhorst

Vrijdag 21 december verzorgde het koor Zang Veredelt een kerstavond in woon-zorgcentrum 
De Bremhorst. De bewoners konden niet alleen luisteren naar een gevarieerd aanbod 
van kerstliederen, maar ook naar een kerstverhaal en gedicht. Tevens speelden pianiste 
Caroline Kuijpers samen met fluitiste Eline Bogerman een prachtig stuk van Fauré. 
Het koor staat o.l.v. Paul Krijnen. Er werd enthousiast meegezongen met de samenzang 
liederen.  

(Henriëtte Duijster)

Volkskerstzang 
Maartensdijk

Veel mensen, mooie muziek en veel liederen die 
iedereen uit volle borst kon meezingen: dat is wat 
er gebeurde bij de Volkskerstzang in Maartensdijk 
maandag 17 december. 

Er werd bij de collecte veel geld ingezameld; daardoor 
is het mogelijk om 200 euro over te maken naar het 
Thomashuis Maartensdijk voor de zo gewenste 
vierpersoonsfiets. 

[Marijke Drieenhuizen]

Dat wil ik
‘effe’ kwijt …

Het staat zo onopvallend in De Vierklank: de ge-
meenteraad gaat 29 november ‘Instemmen met 
ruimtelijke randvoorwaarden locatie Utrechtseweg 
341’. Weinig mensen hebben door dat het hier gaat 
om het Hessingterrein. 

Prima dat hier gebouwd gaat worden: we hebben 
woningen nodig. Maar toch niet verder dan de ‘rode 
contour’, de rode-baksteengrens? Het coalitieak-
koord (met GroenLinks) is nog warm: ‘woningbouw 
niet ten koste van waardevolle natuur’. Jawel hoor, 
de opvolger van Hessing krijgt een speciale behan-
deling: gewoon de natuur in, de groene lijn over, de 
reeën, dassen en bijzondere vogels krijgen een ander 
stukje weiland toegewezen en de toekomstige bewo-
ners wordt een ‘duurzame natuurbeleving’ voorge-
houden. 

Dikke ecologische rapporten om de schade recht te 
breien. De verantwoordelijk wethouder bevestigt in 
dezelfde Vierklank, dat het 50-jarige IVN voor de 
volgende 50 jaar nog bestaansrecht heeft en dat het 
landschap snel verandert. 

Wat een cynisme allemaal. Waar zijn we mee bezig 
in De Bilt...?

Frans de Ruiter, De Bilt
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Een greep uit een jaargang van De Vierklank 
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De diversiteit aan kliko’s breidt uit. 

Aan het einde van de alternatieve Elfstedentocht 
in Woonzorgcentrum Schutsmantel ontvingen alle 
deelnemers een medaille. 

Ook wandelaars vinden hun weg over de fietsbrug in 
Lage Vuursche. [foto Henk van de Bunt]

Het Julianacomplex in Bilthoven krijgt bescherming 
als gemeentelijk monument. 

Met een 25-19-overwinning kwam Westbroek boven 
Groningen.

Afvalinzameling houdt de gemoederen in de gemeente weken 
bezig. De nieuwbouw van Basisschool De Nijepoort wordt 
officieel in gebruik genomen. Samen voor De Bilt viert het 
tienjarig bestaan. Het ING-pand op het Vinkenplein in Bilt-
hoven wordt gesloopt. Toneelvereniging Westbroek voert in 
het Dorpshuis in Westbroek het toneelstuk ‘Bewaar me’ op. 
Het UITbureau voor Ouderen bestaat tien jaar. Bewoners in 
de omgeving van de Kometenlaan in Bilthoven ondervinden 
rattenoverlast. Voetbalteam MO15-1 van FC De Bilt wordt on-
geslagen kampioen. 

Juf Trijnie de Groot neemt afscheid van de Martin Luther 
Kingschool. Bij Beerschoten vindt het derde zomerconcert 
plaats. Bewonersvereniging De Waterweg Noord in De Bilt or-
ganiseren een straatfeest en kinderspeeldag. Oud-wethouder 
Arie-Jan Ditewig wordt geëerd met de Stikkerplaquette die 
wordt uitgereikt door commissaris van de Koning Willibrord 
van Beek. Er kon meegevaren worden op een fluisterboot 
door de Molenpolder met een gids van Staatsbosbeheer. De 
eerste helft van de meteorologische zomer is recorddroog 
verlopen. In de bouwvakvakantie laat de gemeente bomen 
snoeien langs enkele doorgaande wegen.

De campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan 
van start en met alle lijsttrekkers worden interviews gehou-
den. Partijen voeren in alle winkelcentra campagne. Jannie 
Vossestein exposeert haar werk in het dorpshuis De Groene 
Daan in Groenekan. Edwin Plug wordt door inwoners van 
Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek 
verkozen tot eerste ‘Maartensdijker van het Jaar’. Bijna hon-
derd mensen bezochten deze maand het Repair Café in WVT. 
Zij werden in Bilthoven ontvangen door ruim 20 vrijwilligers 
die klaarstonden om samen aan het repareren te gaan. 

Op 15 augustus vindt bij het oorlogsmonument naast ge-
meentehuis Jagtlust de drieënzeventigste herdenking van 
de capitulatie van Japan plaats. De fietsbrug op de hoek 
Vuursche Steeg en de 300 Roedenlaan in Lage Vuursche 
wordt officieel heropend. In de Kuil van Drakensteyn in Lage 
Vuursche wordt de 32ste editie van het Houthakkersfeest 
gehouden. In de bossen van Hollandsche Rading vindt voor 
de 43ste keer de open dag van Stoomgroep Rading Spoor 
plaats. Het comité Open Monumentendag zet de puntjes op 
de i bij de voorbereiding van dit evenement. Dominee Bene-
dikte Bos vertrekt na een groots afscheid in de Centrumkerk 
in Bilthoven naar Ouderkerk aan de Amstel. Het Bilts digitaal 
museum wordt in gebruik genomen.

Voor de tiende keer vond in De Bilt en Bilthoven het evene-
ment Gluren bij de Buren plaats. Gluren bij de Buren is een 
initiatief van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt. Het Juli-
anacomplex aan de Julianalaan in Bilthoven wordt aangewe-
zen als gemeentelijk monument. Het gebouw is ontworpen 
door architect W.M. Dudok. De bouw van het nieuwe zwem-
bad Brandenburg in Bilthoven gaat van start. Juf Jacqueline 
van Doleweerd verlaat na ruim veertig jaar de Julianaschool. 
Een proef met het aanbod van deelfietsen gaat van start. 
Op Landgoed Oostbroek in De Bilt gaan vrijwilligers tijdens 
NLDoet aan de slag om de leefomgeving bij-vriendelijker te 
maken. Burgemeester Potters reikt de Mathildeprijs uit aan 
Bibiane van Erven. De VVD wordt de grootste partij in de ge-
meenteraad die elf fracties telt.

Open Monumentendag in de gemeente De Bilt wordt op 8 
september geopend door burgemeester Sjoerd Potters. De 
opening vindt plaats in de Nederlands hervormde kerk in 
Westbroek. Sterk Spul sluit de dag af met een aangepast 
repertoire in Kunst in de Kelder. In De Bilt wordt rond de 
Dorpskerk de tiende editie van de Markdag gehouden. Er is 
een Pompoenfeest bij Tuinderij Eyckenstein. Korfbalvereni-
ging DOS Westbroek start competitie met een ruime over-
winning. BENG! viert in Het Lichtruim het vijfjarig bestaan in 
Bilthoven. Tijdens de viering staat de visie voor het komende 
lustrum centraal, onder het motto ‘van schattig naar schaal’. 
Het kunstwerk ‘Spelende kinderen met fiets’ van Jits Bakker 
wordt op het Stationsplein Bilthoven onthuld.

Maart

Juli Augustus September

FebruariJanuari

door Guus Geebel
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De Vierklank deed in 2018 verslag van heel veel gebeurtenissen uit de regio op velerlei gebied. De krant die wekelijks door 
trouwe bezorgers aan huis wordt bezorgd kreeg over het algemeen veel waardering. Met een samenvatting van de enorme 
hoeveelheid nieuwsfeiten uit de eigen omgeving kun je natuurlijk maar op een klein gedeelte terugblikken, maar het geeft 
wel een indruk van dit memorabele jaar..

De jongste deelnemers bij Running De Bilt.

Saskia van Dockum van Het Utrechts Landschap 
verricht de opleveringshandeling van de verbin-
ding van het  eerste en tweede compartiment van de 
Hooge Kampse Plas in Groenekan.

Guus van Wijk blies het taptoesignaal bij de doden-
herdenking op 4 mei. 

De winnende foto bij de wedstrijd van het IVN van 
Rosalie Kummel van Fotoclub De Bilt.

De wethouders van het nieuwe college: v.l.n.r. Dolf 
Smolenaers, Anne Brommersma, Madeleine Bakker 
en André Landwehr.

Zondag 2 december klonken voor de eerste keer de 
luidklokken van de Centrumkerk.

Dankzij een actie van Lions Club Bilthoven 2000 heeft de 
Voedselbank De Bilt genoeg koffie gekregen om de afnemers 
een heel jaar van koffie te voorzien. 580 leerlingen doen prak-
tisch verkeersexamen. Voor het tweede achtereenvolgende 
jaar organiseert Running De Bilt diverse hardloopwedstrijden 
voor jong en oud. Samen met Vogelwacht Utrecht organi-
seert IVN De Bilt een excursie, gericht op de zang van vroege 
vogels. De buurtsportcoaches van Mens De Bilt organiseren 
de Koningsspelen op de velden van FC De Bilt. Ongeveer 
1200 leerlingen van negen basisscholen doen mee aan al-
lerlei spelletjes en workshops. Wethouder Madeleine Bakker 
reikt een cheque uit aan het Jeugdsportfonds en Jeugdcul-
tuurfonds Nederland.

De Vierklank verschijnt met een Duurzaamheidsbijlage. De 
Julianaschool in Bilthoven bestaat op 1 oktober honderd jaar. 
Dat wordt voor de hele school gevierd met een bezoek aan 
de Efteling. Om half negen vertrekken 500 leerlingen allemaal 
met oranje hesjes en 95 begeleiders in acht bussen naar 
Kaatsheuvel. Stichting Brigida organiseert in de Hervormde 
Kerk van Westbroek een symposium over ontwikkelingen in 
het Noorderpark. In Woonzorgcentrum Schutsmantel wordt 
met een Voorleeskoffie voor de derde keer aandacht ge-
schonken aan de Nationale Voorleeslunch. Wethouder Made-
leine Bakker leest het verhaal Straatje van Yvonne Keuls voor. 
Een groepje vogelaars doet aan de Hooge Kampse Plas in 
Groenekan mee aan vogels tellen. Het tweede compartiment 
van de Hooge Kampse Plas wordt officieel verbonden met 
het eerste compartiment. 

Op de boekenbeurs in WVT worden duizenden boeken, cd’s 
en grammofoonplaten uitgestald om voor een zacht prijsje 
van eigenaar te wisselen. Op Tweede Pinksterdag wordt in 
Bilthoven de derde ALS Lenteloop gehouden. In het eerste 
kwartaal is aanzienlijk minder restafval  opgehaald. Op de 
Lentemarkt bij zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maar-
tensdijk zijn pasgeboren kuikentjes en lammetjes te zien en 
kan een ritje met paard en wagen of op een pony worden 
gemaakt. Voor de 48e keer wordt de wielerronde ‘Maartens-
dijkse Acht’ gehouden. Locoburgemeester Madeleine Bakker 
reikt in de oude raadszaal van Jagtlust de Chapeaupenning 
uit aan sportambtenaar Wim Tigelaar. Op de Westbroekse 
Open Tuinendag dwalen bezoekers rond in tuinen die alle-
maal een eigen karakter hebben.

Het project ‘Afval, het begin van iets nieuws’ wordt met een 
voorstelling van De Verrukkelijke Vuilnismannen afgetrapt 
in aanwezigheid van wethouder Anne Brommersma. De ge-
meenteraad stelt de begroting 2019 vast. Tijdens de Week 
van Respect geeft burgemeester Sjoerd Potters een gast-
les aan leerlingen van groep 6 en 8 van de Julianaschool. 
IVN viert het vijftigjarig bestaan. De grote verbouwing van 
Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven wordt afgerond. Gemeen-
teraadslid en oud-wethouder Hans Mieras (D66) verlaat de 
gemeenteraad en wordt opgevolgd door Hanneke de Zwart. 

Oud-raadslid Nico Jansen overlijdt op 2 juni. Hij was bijna 
17 jaar gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. In de Imma-
nuelkerk wordt de laatste dienst gehouden. IVN De Bilt neemt 
deel aan de landelijke IVN slootjesdagen en organiseert een 
slootjes-schep ochtend. Gemeenteraadslid Connie Brouwer 
stapt uit de fractie van Beter De Bilt en gaat als twaalfde frac-
tie verder onder de naam Fractie Brouwer. In Lage Vuursche 
wordt het Schaapscheerdersfeest gehouden. De plaatsing 
van ondergrondse afvalcontainers gaat van start. De on-
derhandelingen onder leiding van formateur Eric Balemans 
leiden tot een coalitieakkoord van VVD, GroenLinks, D66 en 
CDA. Dolf Smolenaers, Anne Brommersma, Madeleine Bak-
ker en André Landwehr worden geïnstalleerd als wethouder.

AZM voerde in de H. Michaëlkerk in de Bilt een Latijns-Ame-
rikaans concert uit onder leiding van dirigent Stephan Pas. 
De expositie ‘Kunst uit Eigen provincie’ wordt geopend. De 
luidklokken van de Centrumkerk worden in gebruikgenomen. 
Amnesty International organiseert voor de vijfde keer een 
schrijfactie. Deelnemers schrijven een brief aan één van de 
tien vrouwen die dit jaar centraal staan. Het Utrechts Land-
schap start pilot in culinair terreinbeheer. Thomashuis Maar-
tensdijk organiseert Warme Winter Ontmoeting. Groenekan 
organiseert een Midwinterborrel.

Mei Juni

Oktober November December

April
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Wenst u allen 
een gezond 

2019 toe

Hessenweg 176, De Bilt (gratis parkeren)
Tel: 030 - 221 87 65 (ook voor reserveringen)

info@grieksetavernayamas.nl
Keuken geopend: 17.00 tot 21.30 uur

’s maandags gesloten

BEHAAGLIJK
WARME VOETEN 

MET ECHT
 LAMSVACHT 

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

8,9
600 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

Verhuisbericht!

De winkel aan de Kon. Julianalaan (ingang Pr. Irenelaan) 
gaat 9 januari dicht, op D.V. 18 januari gaat
de winkel op de Molenweg open!
En kunt u daar uw boeken en
speelgoed kopen.

In de tussenliggende periode kunt u ons bellen,
om boeken en cadeaubonpakketjes te bestellen!
Dan brengen wij uw bestelling bij u aan.
Zodat u niet met lege handen hoeft te staan.

Maartensdijk   │   Tel: 0346 - 213 420   

Dementie en rechtsbescherming
Op dinsdag 8 januari is er een Alzheimer Café in het 
restaurant van woon- en zorgcentrum De Koper-
wiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. Een Alzhei-
mer Café is de benaming voor een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) 
dementie, hun familieleden, vrienden en andere be-
langstellenden. Het thema van deze avond is ‘De-
mentie en rechtsbescherming’. Notaris F. van Beek, 

zal over dit thema komen praten. Er is voldoende 
gelegenheid om met hem in gesprek te gaan en vra-
gen te stellen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 
Het programma begint om 20.00 uur. Daarna is er 
nog gelegenheid om een drankje te nemen en even 
na te praten. De toegang is altijd gratis. Voor vragen 
(ook vervoer) over het Alzheimer Café: Alida Mel-
kert, tel.nr. 030 6562977.Dansen voor het goede doel

Op de dinsdagen 8, 15, 22 en 29 januari worden er speciale Zumba-
lessen gegeven om geld in te zamelen voor de ziekte ALS. De lessen zijn 

van 18.15 tot 18.45 uur in het Lichtruim in Bilthoven en iedereen
(vanaf 16 jaar) die een bedrag doneert, kan meedoen. 

De lessen worden gegeven door Marjolein Hendrickse. Ze geeft wekelijks 
Zumba lessen in het Lichtruim. Samen met Zumba-instructeurs wereldwijd 
wil zij in samenwerking met Zumba en Augie’s Quest $250.000 ophalen. Dit 
bedrag zal ten goede komen aan onderzoek naar een geneesmiddel voor ALS, 
een ziekte die duizenden mensen over de hele wereld berooft van hun vermo-
gen om te bewegen. #WeDance4ALS is ook te volgen op social media. Er is 
geen lesgeld op deze dagen. Wel wordt er een donatie gevraagd. Inschrijven 
kan via de website: marjoleinh.zumba.com Voor vragen e-mail:
zumbabilthoven@gmail.com. Ervaring is niet nodig.

Marjolein Hendrickse geeft Zumba-lessen voor het goede doel.
(foto Betty van Wijhe)

Kerstviering in Schutsmantel 
Tijdens de viering in de recreatiezaal van Schutsmantel in Bilthoven op 22 december 

klonken mooie klanken van een gelegenheidskoor dat kerstliederen zong onder
leiding- en pianobegeleiding van Eugenie Ditewig. 

Het was de eerste keer dat 
Eugenie in deze formatie 
Kerstliederen ten gehore 
liet brengen in deze zaal die 
volledig gevuld was met 
bewoners van dit huis. Er 
werd genoten van de zang 
en met enkele liederen 
meezongen. Het program-
ma werd afgewisseld met 
twee Eritrese kerstliederen, 
gezongen door statushou-
ders, die in Schutsmantel 
stagelopen. 

(Frans Poot)

Bewoners van de 
Schutsmantel luisteren 

aandachtig naar het 
gelegenheidskoor.
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www.debilt.groenlinks.nl

DE BILT

wenst u
een groen en 
sociaal 2019!

Ik wens u een 
prachtig 2019 toe 

& Geersing

Koop Geersing | uitvaartzorgWij wensen u een
   Gelukkig Nieuwjaar

Gruttolaan 32
Maartensdijk
T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl

Veel
woonplezier 

in 2019
0346 - 281444 / 06 - 36142989

 info@kvdwmakelaardij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

Joop en Jannie 
van Rossum

en hun 
medewerksters 
wensen u een

Gelukkig
Nieuwjaar toe!

DE DROGIST MET AANDACHT

Wij
wensen 

u een gezond 

2019!

De Vierde Koning 
in Beerschoten

Het verhaal gaat over de twaalf dagen van Kerstmis tot Drie-
koningen: de reis van Caspar, Balthasar en Melchior, de drie 
koningen die een heldere ster volgen, om de nieuwe Koning 
te vinden. Poele de beer droomt dat hij ook de ster volgt en 
dan… wordt hij zelf de vierde koning en hij wenst… Na 
de voorstelling door Schimmentheater Licht in het Donker 
krijgen alle kinderen een cakeje. In drie cakejes is een boon 
verstopt. Wie een boon heeft, krijgt een koningsmantel. On-
der het zingen van een Driekoningenlied gaan de kinderen 
naar de workshop. Daar maken ze een ster met daarin uitge-
knipt hun wens voor het nieuwe jaar. Als afsluiting mogen 
ze hun ster laten zien in het theater. De voorstelling voor 
de leeftijdsgroep 5 t/m 10 jaar is in Paviljoen Beerschoten, 
Holle Bilt 6 in De Bilt op vrijdag, 4 januari van 14.00 uur tot 
16.00 uur. Reserveren kan bij de infobalie van het paviljoen 
of tel. 030 6913291.                                       (Trees Althues)

Kerstzang 
Groenekan

Veel mensen uit Groenekan wisten de weg naar de nieuwe 
locatie, de Nijepoortschool, op 19 december te vinden voor 
de kerstzang 2018. Zo’n 175 enthousiastelingen maakten een 
feest van het gezamenlijk zingen van kerstliederen. De Nije-
poortschool leverde een koor van 22 kinderen dat vijf liedjes 
zong in verschillende talen Het ad hoc Muzekoor, volledig sa-
mengesteld uit Groenekanners, deed daar niet voor onder. De 
bezoekers en koren waren verdeeld over zit- en staanplaatsen 
in de school. Deze indeling maakte het mogelijk voor ieder-
een om alles te zien en te beleven.  (Cor van Doesburg)

Informatieavond 
middelbaar onderwijs

Oudervereniging Balans houdt een informatieavond op woensdag 9 januari in 
Maartensdijk. De avond gaat over ‘De overstap naar het middelbaar onder-
wijs, voor kinderen met dyslexie, AD(H)D of autisme’. Hiermee wil Balans 
ouders helpen de juiste school te kiezen voor hun kind dat extra begeleiding 
nodig heeft. Een avond voor ouders van kinderen met ADHD, dyslexie, dy-
scalculie of ASS uit groep 7 en 8. De informatieavond wordt gehouden op 
woensdag 9 januari tussen 19.30 uur en 21.30 uur in het Aerescollege (voor-
heen Groenhorstcollege), Dierenriem 2 in Maartensdijk. Kijk voor meer in-
formatie op website www.balansdigitaal.nl/evenement/overstap. 

Goede belangstelling bij Winterfair

Er was weer genoeg te doen op de Winterfair bij de kinderboerderij De Schaapskooi aan de Melkweg in Bilthoven. Zo konden kinderen zich laten 
schminken, er was een knutselhoek en natuurlijk de kraampjes met allerlei lekkers en kerstartikelen. Bezoekers konden zich warmen aan de her en 
der geplaatste vuurkorven. [Frans Poot]
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De leukste
#Kerstselfies

In aanloop naar onze 25e verjaardag eind 2019, kunt u het 
hele jaar leuke acties verwachten. Er staan o.a. maar liefst
25 acties ingepland waarbij waardebonnen te winnen zijn. 
We beginnen het jaar goed met de leukste #Kerstsel� es. 

WI
NN

AA
R
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DE 
BILT

wenst u/jou veel heil 
en zegen toe in 2019!

www.sgpdebilt.nl fractie@sgpdebilt.nl

‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

Wenst u een heel fijn, 
maar vooral gezond

Corin, Cindy en Bianca

‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

De Biltse Bewonersvereniging 
Woonspraak wenst u een 
gelukkig, gezond Nieuwjaar 
en veel woongenot.

Nieuwe leden en bestuurders 
gezocht: www.woonspraak.nl

Kinderkerstnachtdienst

In een volle Oosterlichtkerk aan de 1ste Brandenburgerweg was op 
kerstavond een kinderkerstnachtdienst met samenzang, een kinderkoor 
en -orkest en een Kerstmusical, waarin een heus reclamebureau de 
Kerstgedachte aan de man moest zien te brengen. De vuurkorven voor 
de ingang maakten de Kerstsfeer compleet.            (Peter Schlamilch)

Kerstopkomst scoutinggroep 
Zaterdag 15 december organiseerden de rowans (jongens en mei-
den van 14-18 jaar) van scoutinggroep Ben Labre een kerstop-
komst voor alle jeugd- en bestuursleden van de groep. 

De kou werd getrotseerd om eerst in het Van Boetzelaerpark een vos-
senjacht te doen. Daarna volgde een gezamenlijke maaltijd en werd er 
gezellig met warme chocolademelk bij het kampvuur afgesloten. Vanaf 
4 januari beginnen de opkomsten weer. Voor meer info: bestuur@ben-
labre.nl.            (Cecile-Marie Boots)

Aan tafel bij Ben Labre.

Eerste prijs robotontwerp voor 
leerlingen Het Nieuwe Lyceum

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 30 november namen brugklassers van Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven deel aan 
de First Lego League in Amersfoort. Na alle voorbereidingen in de afgelopen maanden, voor en na 

schooltijd, gingen de deelnemers van HNL aan de haal met de eerste prijs voor het beste robotontwerp. 

De First Lego League (FLL) is een 
wedstrijd voor jongeren van negen 
tot en met veertien jaar. De deel-
nemers worden uitgedaagd om de 
maatschappelijke rol van techniek 
en technologie te onderzoeken en 
gezamenlijk tot oplossingen te ko-
men. Leerlingen voeren tijdens de 
finaledag, binnen twee minuten, 
zoveel mogelijk missies uit op een 
wedstrijdtafel, met hun zelfgepro-
grammeerde en ontworpen robot. 

Oplossing
'De deelnemende teams moeten 
een volledig autonome robot ont-
werpen, programmeren en bou-
wen', legt biologiedocent Niels 
van de Voort uit. 'En alleen via 
vooraf bepaalde software mogen 
de teams een robot in elkaar zet-
ten', vervolgt hij. 'Wij zijn al sinds 

de herfstvakantie bezig met dit 
project', vult brugklasser Arnout, 
zijn biologiedocent aan. 'Zo'n 
twee à drie dagen per week'. Bij 
het uitvoeren van het onderzoek 
wordt van de leerlingen verwacht 
dat zij zelf initiatief nemen en 
door middel van het raadplegen 
van diverse bronnen op zoek gaan 
naar een oplossing, net als echte 
onderzoekers. 

Onderdelen
Elk team dat meedoet aan een First 
Lego League finale wordt beoor-
deeld op diverse onderdelen: pro-
ject, robotontwerp en robotpres-
tatie en core values. Aan het eind 
van de dag beslist een jury welke 
teams een award winnen. Het team 
van HNL won uiteindelijk de eer-
ste prijs voor robotontwerp.

U-Talent
Van de Voort: 'Sinds 2013 is HNL 
betrokken bij het U-talent pro-
gramma, in samenwerking met de 
Universiteit Utrecht. Dat betekent 
dat enkele leerlingen, met extra 
talenten op het gebied van biolo-
gie, wiskunde, natuurkunde en/of 
scheikunde, twee dagen per maand 
aan de universiteit deelnemen aan 
uitdagende bètaprojecten. 

De strenge selectie begint in 
VWO4. Op basis van een moti-
vatiebrief en -gesprek, cijfers en 
de mening van bètadocenten en 
mentoren mogen leerlingen in de 
vijfde en zesde klas van het VWO 
deelnemen aan het "campuspro-
gramma" van de universiteit. Op 
deze wijze proberen wij alles uit 
onze leerlingen te halen'. 

Schoolproject leidt tot actie 
voor Voedselbank

Loek Visscher en Fleur van Dijk, leerlingen van de Bosbergschool in Hollandsche Rading, 
hebben een opdracht voor school omgezet in een mooie actie voor het goede doel, Stichting 
Voedselbank De Bilt. De opdracht was een filmpje aan te leveren voor het journaal met als 

thema Kerst met Fleur als journalist en Loek als cameraman. 

De kerstgedachte ’goed zijn 
voor elkaar en anderen helpen’ 
bracht hen op het idee een goed 
doel als onderwerp te nemen. 
Al filmend werden flessen en 
voedsel ingezameld en vroegen 
ze slim aan hun ouders en opa 
en oma de opbrengst te verdub-
belen. 

De enthousiaste leerlingen za-
melden voor circa 100 euro 
aan statiegeld in. Dankzij de 
verdubbelaars heeft de actie 
uiteindelijke 340 euro opge-
bracht. Fleur en Loek zijn naar 
Jumbovestiging in Maartens-
dijk gegaan, waar ze 90 flessen 
aanmaaklimonade, 90 pakken 
rijst, 45 blikken knakworst, 
50 blikken sperziebonen en 90 
pakken chocoladekransjes heb-
ben gekocht naast 2 volle tassen 
houdbare boodschappen van de 
kinderen uit de klas. Alle bood-
schappen zijn woensdag 19 
december overhandigd bij de 
Voedselbank in De Bilt. 

(Sonja de Bekker)

Opnames bij de Voedselbank. 

Het team van HNL pakt de eerste prijs voor robotontwerp. 
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KIES & MIX FRUIT
Handsinaasappels net à 1,5 kilo
Blauwe bessen bakje 125 gram
Kanzi appelen tas 1 kilo
Pitloze witte druiven bak 500 gram

 3 VOOR

450

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 2 t/m di 29 januari 2019

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.

*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

DR. OETKER 
CASA DI MAMA PIZZA
Alle soorten
2 dozen

2e
HALVE
PRIJS*

RUNDERGEHAKT
2 bakken à 500 gram

 2 VOOR

500

GOUDEERLIJK BOLLEN
Per zak

50%
KORTING

EXCELLENCE WIJNEN
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

3 VOOR

1000

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

STAMPPOTGROENTEN
OF -AARDAPPELEN
2 zakken hutspot of verse zuurkool 
à 500 gram, andijvie of stamppotmix spruiten 
à 400 gram, boerenkool of stamppotmix 
andijvie à 300 gram of stamppotaardappelen 
à 1 kilo

2e
HALVE
PRIJS*2e
HALVE
PRIJS*

COCA-COLA
M.u.v. losse flessen 
Regular, zero sugar of light
Pak met 6 flessen à 1,5 liter

5+1
GRATIS*

PAMPERS BABY DRY 
MAXIPACK LUIERS
Per pak

2500
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DE BILT
NIEUWE ENERGIE

een gezond en liberaal 2019! Jan van Eijcklaan 31  •  030 27 47 800  •  www.debilthuysen.nl

Wenst u een
eigenwijs goed 2019!Een sportief

2019 gewenst
085-4894379

www.podotherapiemaartensdijk.nl
Tolakkerweg 217  |  3738 JM  Maartensdijk

d

e

 

p

l

e

k

 

w

a

a

r je

 

l

e

k

k

e

r

 

e

e

t

!

Dorpsweg 126
3738 CJ Maartensdijk

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

Wenst u een 
Goed 2019

www.aeresmavo-bilthoven.nl

Maak jij in 2019 kennis met 
Aeres MAVO Bilthoven? 
Open dag  6 feb. 16 - 20 uur
Open lesmiddag 13 feb. 14 - 16 uur 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Merellaan 2
3738 EE  Maartensdijk

06-31786731
www.copierhovenier.nl

wenst u een
v� rspoedig en een goed 

2019

Cursus Bridge voor beginners 
door Walter Eijndhoven

Bij voldoende belangstelling start er maandag 21 januari in het paviljoen van Sport-Vereniging 
Maartensdijk (SVM) een beginnerscursus bridge. N.a.v. een nootje-uitvraag in een vorige 

Vierklank meldden zich plm. 10 kandidaten, maar het vereiste minimum aantal deelnemers 
(12) was toentertijd nog niet bereikt. Nu wordt alsnog gepoogd het

minimaal vereiste aantal deelnemers te verkrijgen. 

Topjaar voor HSV De Bilt
Hengelsportvereniging De Bilt vierde dit jaar haar 45-jarig be-
staan met extra activiteiten voor haar leden die veel waardering 
oogstten en druk werden bezocht. 

Twee zaken maakten 2018 tot een bijzonder jaar, een topjaar; naast een 
toenemende belangstelling voor de hengelsport was er ook sprake van 
een extra toeloop van nieuwe leden. De vereniging groeide van 650 le-
den naar 1000 leden. Begin december het kon het 1000e lid kon worden 
ingeschreven. Bij zijn inschrijving als jeugdlid kon Julian Leemans uit 
Bilthoven niet vermoeden dat hij het 1000e lid zou worden. Als wel-
komstgeschenk ontving hij een complete vishengel-set. 

Een prestatie die het jubileumjaar extra glans gaf was het Nederlands 
kampioenschap van HSV De Bilt – lid en vliegvisser Bram Zanis. 
Bram komt uit voor het vliegvisteam Elbi’s Airflo Angels dat opnieuw 
Nederlands kampioenschap vliegvissen werd.     (Ton Sluijters)

Huldiging van de kampioen en het 1000e lid.

Een Kei voor Elly
Door Henk van de Bunt

De Kei is een bridge-onderscheiding, ingesteld om 
club(bestuurs)leden van de Nederlandse BridgeBond (NBB), 

die zich binnen hun vereniging buitengewoon hebben 
ingespannen, dan wel anderszins van grote betekenis voor 

hun vereniging zijn (geweest) te eren.

Elly Akkerman was binnen Bridgeclub BCC’86 meer dan 24 jaar actief, 
waarvan het merendeel beheerder van de financiën. Met ingang van 1 
januari gaat Elly andere wegen en neemt zij afscheid van haar Biltse 
bridgevrienden.

Het bridgespel wordt gespeeld met 52 kaarten door vier personen.

Bridge is een kaartspel, dat onder 
de noemer denksport geplaatst kan 
worden. Het spel vereist concen-
tratie, geheugen, logisch denken 
en goede samenwerking tussen 
partners. Bridge bestaat uit twee 
delen: het bieden en het spelen. 
Het spel wordt gespeeld met 52 
kaarten door vier personen. Ie-
dere speler krijgt de naam van een 
windrichting: Noord, Oost, Zuid 
of West. Noord en Zuid spelen sa-
men - vormen een partnerschap - 
en spelen tegen Oost en West, die 
ook als partnerschap samenspelen. 
Het partnerschap kan ad hoc zijn, 
alleen voor één spel of wedstrijd, 
maar over het algemeen hebben 
bridgers vaste speelpartners. De 
spelers zien elkaars kaarten niet. 
Een goed bridgepaar begrijpt en 
vertrouwt elkaar, zodat ze effectief 
kunnen bieden (in ‘code-vorm el-
kaar over de ‘sterkte’ informeren) 
en tot een 'contract' komen. Na het 
bieden wordt gespeeld, waarbij ie-
der paar zo veel mogelijk slagen 
probeert te maken.

Minimum
‘Vorig seizoen werd er voor het 
eerst een middag-beginners-cursus 
gegeven; binnen no-time meldden 
zich daarvoor uiteindelijk 17 deel-
nemers’, aldus bridgedocent Henk 
van de Bunt: ‘Daarna vroeg men, 
of er weer een nieuwe cursus zou 
worden gestart. Na wat informatie 
over de mogelijkheden te hebben 
verzameld, blijkt het bij voldoende 
belangstelling mogelijk dit op de 
maandagavonden en om organisa-
torische redenen bij SVM te doen. 
Om het kostenplaatje acceptabel te 
houden is 12 deelnemers een mi-
nimum en om het in klein verband 
en begrijpelijk te kunnen organise-
ren,16 deelnemers echt het maxi-
mum’. 

Opvang
Om bridge te leren wordt meestal 
eerst een cursus gevolgd, waar 
bridgedocenten je de eerste begin-
selen van het bridge bijbrengen, 
door middel van een basiscursus 
voor beginners. Zo’n cursus be-

staat in de regel uit 12 lessen van 
ongeveer 3 uur. In dit geval wordt 
er een oefen-uitloop van 4 (extra) 
avonden aan toegevoegd. Bridge 
leren is niet moeilijk, maar het 
moet wel goed worden uitgelegd. 
De opzet is dan ook het eerste 
gedeelte van de les (met een bea-

mer) de theorie uit het boekje in 
voorbeeldvorm te bespreken. Al 
vanaf les één heb je de kaarten in 
de hand en leer je het spel spelen-
derwijs. Bij het uitspelen wordt 
door ‘secondanten’ telkens gead-
viseerd. 

Aanmelden 
21 januari start bij voldoende aan-
meldingen een bridgecursus voor 
beginners, bestaande uit 16 lessen, 
gegeven door Henk van de Bunt 
op maandagavond in het paviljoen 
van SVM in Maartensdijk (Die-
renriem 4). Belangstelling kan tot 
17 januari worden aangegeven via 
avondcursusbridge@ziggo.nl.

NBB-Afdelingsvoorzitter Barbara van Dijk-Hage (rechts) overhandigt 
een verbouwereerde Elly Akkerman een ‘Kei’ van een onderscheiding.

Beter De Bilt 
wenst iedereen 

een mooi en 
gezond 2019!

‘Laat het leven je omarmen. 
Pak de handen van de ander, 

want die hoort erbij!’

 



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

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

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

Jezus zegt: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt 
zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht 
van het Leven hebben! Evangelische Gemeente, zondag 10 
uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Schrijf het verhaal van je leven
In zes ochtenden verzamel je, via kleine opdrachten, al 
schrijvend verhalen uit je leven. Je leert simpele technie-
ken om herinneringen levendig en beeldend te beschrijven. 
Schrijfervaring is niet nodig. Docent: Arianne Collee. Data: 
vr 18, 25 jan en 1, 8, 15, 22 feb 2019. Tijd: 10.00-13.00 uur. 
Plaats: Bibliotheek Idea Bilthoven. Kosten: €120,-/€95,- 
leden Bibliotheek Idea www.ideacultuur.nl/bibliotheek
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Te koop aangeboden
4 EETKAMERFAUTEUILS 
met armleuning en wieltjes. 
Donker grijs. €45,-. per stuk. 
Tel. 06-19929961

Vintage 60’s donker eiken 
wandlamp met scharnier-
arm en perkamenten kap. 
Wandvoet 30cm, scharnier-
arm 55cm, kap 22cm hoog, 
31,5cm diameter. Moet 
nieuw snoer aan €20,-. Tel. 
06-36101523

Schoorsteenveegset van bin-
nen uit. 8 flexibele stokken 
€40,-. Tel.030-2290428

DVD camcorder Sony type 
dcr-dvd91e met infra-rood 
opname €50,-. Tel.030-
2290428

Dames parfum Gloria van der 
Bilt Eau de toilette vaporisa-
tor spray 30 ml, nog in geseal-
de verpakking, nu slechts 
€5,-. Tel. 06-30693144

Schaatsen, 1 paar lage noren 
Vendex Sport mt 27 (geschikt 
voor mt 38/39) €15,-. en 1 
paar ruimvallende half hoge 
noren maat 43/44 ook voor 
€15,-. Tel.06-30693144

Gratis stapel fototijdschriften, 
3 fotoboeken samen €25,-. 
Tel. 06-50670909

2x paspop met ijzeren stan-
daard zonder armen-benen. 
1x zwart, 2 x hoofd en 1 x wit 
met hoofd. €12,50 per stuk

Een boek vol figuurzaag 
modellen. Het zijn leuke 
patronen. €5,-. Tel. 0346-
243758

Mens erger je niet. Is aan 
beide kanten bespeelbaar. Het 
spel is compleet. €5,-. Tel. 
0346-243758

Nieuw sluban bouw steen-
tjes boottatinic. Het past op 
lego bouw steentjes. €50,-. 
Tel 0346-243758

Nieuwe zwarte damesjas + 
capuchon maat 38/40. €25,-. 
Tel. 035-5771842

Activiteiten
Tuinverg het kloosterpark. Er 
zijn nu tuinen vrij voor het 
kweken en oogsten van uw 
groente en fruit. Voor meer 
informatie: atvhetklooster-
park@hotmail.com

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

Lichtmet. VELGEN borbet 
met winterbanden Dunlop 
winter sprt. 3D 205/55R16 

91H. Profiel >1.6. Steek 5x65. 
€250,-. Info: 06-11266595

Sneeuwkettingen Pewag 
Snow-Fix SL 69 3 ook een 
AL 62 S beide €25,-. Geschikt 
voor meerdere bandenmaten. 
Tel.06-30693144

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

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

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Gezocht lieve oudere POES 
die op een flat kan voor oude-
re dame. Tel: 030-2612420

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  .....................................................

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Bridgeles voor Beginners 
Eerder (september 2018) was aangekondigd dat bij vol-
doende belangstelling een bridgecursus voor beginners 
(boekje1 van Berry Westra) zou worden gegeven. Er waren 
onvoldoende aanmeldingen (10), zodat op dit moment de 
cursus geen doorgang vindt. Het is de bedoeling, dat - bij 
een alsnog voldoend aantal aanmeldingen - 21 januari 
2019 de cursus van 16 les- c.q. oefenavonden, gegeven 
door Henk van de Bunt, op maandagavond in het paviljoen 
van SVM (Dierenriem 4 te Maartensdijk) alsnog start. 
Minimaal 12 deelnemers (kosten dan 85 euro) en maximaal 
16 deelnemers (kosten dan 75 euro). Belangstelling kan 
worden aangegeven via avondcursusbridge@ziggo.nl.

Op ’t bankje
Het is Nieuwjaarsdag en ik ben met een wat licht gevoel in mijn hoofd opgestaan. Oud en Nieuw vieren betekent toch een slokje 
meer en de champagne om twaalf uur maakte toch wel dat 2019 niet helemaal nuchter werd ingegaan. Het vuurwerkkabaal was niet 
van de lucht. Ik houd me daar niet mee bezig. Vanachter het raam of op de televisie kun je het ook zien. Als je op een Australische 
website Sydney opzoekt kun je het op oudejaarsdag om twee uur in de middag al zien. Maar goed het nieuwe jaar is begonnen en 
nu wil ik wel weer even op het bankje een frisse neus halen. Op weg ernaartoe viel me op dat er weinig vuurwerkafval op straat lag. 
Het schoonvegen van de eigen buurt is in de loop van de jaren steeds meer normaal geworden. Bij het bankje zie ik dat, net als de 
afgelopen jaren, ook weer een veegploeg bezig is. Een kordaat uitziende vrouw heeft duidelijk de leiding. Als ze ergens nog wat ziet 
liggen dirigeert ze er iemand van de veegploeg heen. Het werkvolk bestaat uit een stuk of tien mannen, vrouwen en kinderen die met 
grote bezems ijverig de vuurwerkresten bijeenvegen en in vuilniszakken doen. Als de ploegbaas in de buurt van het bankje is komt 
ze, nadat we elkaar eerst een gelukkig Nieuwjaar gewenst hebben, bij me zitten. Ik complimenteer haar met het initiatief. ‘Ach, het 
is maar een kleine moeite en het vergroot de saamhorigheid’, zegt ze. ‘We doen het al een paar jaar en dit keer hebben we overal 
een briefje in de bus gedaan waarop staat dat we vanaf elf uur gaan vegen en dat iedereen die mee wil doen welkom is. Als lokkertje 
hebben we erbij gezet dat we voor oliebollen en koffie zorgen. Dit keer hebben we ook aan vuurwerkafstekers gevraagd om hun 

afval zo veel mogelijk zelf op te ruimen. Dat heeft echt geholpen want er ligt minder dan andere jaren’, zegt ze met 
een voldane blik op haar gezicht. Intussen komen er al weer nieuwe hulptroepen aan die van de ploegbaas 

meteen instructies krijgen. De vegers die al wat langer bezig geweest zijn geeft ze de gelegenheid om 
bij mij op het bankje een bak koffie met een oliebol te gebruiken. ‘Zo, wij hebben onze bijdrage weer 
geleverd’, zegt de man die met zijn zoontje bij me is komen zitten. ‘Voor de laatkomers moet ook 
nog wat te doen zijn.’ Hij vertelt dat hij al vier jaar meedoet en dat iedereen het inmiddels normaal 
vindt dat we dit doen. ‘Wij hebben zelf ook vuurwerk afgestoken dus is het ook nog opruimen van 
eigen afval. Boris is helemaal weg van vuurwerk afsteken, maar we doen het wel veilig, hè Boris.’ 
De jongen knikt wat en geniet duidelijk van de oliebol. Ik vraag de man of hij nog goede voor-
nemens heeft gemaakt voor 2019. Hij begint te lachen ‘Zo langzamerhand is dat bijna niet meer 
mogelijk. Jaren geleden hoorde je nog wel eens dat iemand ging stoppen met roken, maar er zijn 

steeds minder rokers gekomen. Je moet zo langzamerhand naar slechte gewoontes gaan 
zoeken.’ Boris kijkt zijn vader met een wat valse lach op zijn gezicht aan. ‘Wat denk je 

van rommel opruimen in de computerkamer. Je zegt altijd dat doe ik morgen 
maar het gebeurt nooit.’ De man kijkt quasi schuldig, maar ik heb het idee 
dat Boris het helemaal niet zo erg vindt. Hoewel er af en toe nog ergens 
een knal klinkt verschijnen er nu ook weer honden met hun baasjes op 
straat, een teken dat alles weer op gang komt.

          Maerten

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

Wenst u
een gelukkig 2019!
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Kris Boere in Oranje 
Korfbalbondscoach Barry Schep heeft de selectie van het Neder-
lands team U17 bekendgemaakt: het team gaat zich komende pe-
riode voorbereiden op het Wereldkampioenschap, dat op 29 en 30 
juni in Eindhoven zal plaatsvinden. 

Onder de geselecteerden is Kris Boere. Kris is vanaf de welpen bij 
DOS gaan korfballen, speelde tot en met de C1 bij DOS en speelt ook 
vanaf zijn 11e jaar in District Oost. Op zijn 14e maakte hij de overstap 
naar Dalto, maar bleef actief bij DOS, waar hij nu jeugdwedstrijden 
arbitreert en de D1 coacht. 

Kris staat tweede van rechts op de achterste rij.

Oliebollentoernooi Salvo
Evenals voorgaande jaren werd bij 
volleybalvereniging Salvo’67 in 
Maartensdijk het jaar in stijl afge-
sloten met het Oliebollentoernooi 
2018. De teams werden samenge-
steld uit een mix van jeugd-, com-
petitiespelers en recreanten en speel-
den een onderlinge competitie. Na 
afloop stonden de oliebollen klaar en 
als verrassing trad het smartlappen-
koor Sterk Spul uit Maartensdijk op. 
Traditiegetrouw werd ook de Goude 
oliebol uitgereikt aan een Salvo-lid 
dat zich heel verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de vereniging. Vanaf 
dinsdag 8 januari 2019 worden de 
trainingen bij Salvo weer hervat.

Kees Diepeveen

Kerstzaalvoetbaltoernooi 2018
door Kees Diepeveen

Op 24 december was de openingsdag van de 49ste editie van het kerstzaalvoetbal-toernooi voor 
de basisschoolkinderen in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. Zaterdag 29 december om 16.00 uur 

werden de laatste finales gespeeld. In totaal namen 90 teams deel aan het kersttoernooi.

De organisatie was in handen van 
F.C. De Bilt, de buurtsportcoaches 
van Mens De Bilt en BSF en FSB. 
Rond de 650 kinderen hebben mee-
gedaan aan het kerstzaalvoetbal-
toernooi verdeeld over 70 jongens-
teams en 20 meisjesteams. Elke 
dag werd er een toernooi per basis-
schoolgroep gespeeld met de aftrap 
op 24 december voor de groepen 
vier en vijf. De groepen 6, 7 en 8 
speelden hun toernooi op resp. 27, 
28 en 29 december. Rond 18.00 uur 
waren de winnaars van die dag be-
kend.

Blessures
De voortreffelijke organisatie, het 
uitblijven van blessures, het en-
thousiasme van de basisschoolkin-

deren, hun ouders en overige be-
langstellenden hebben deze editie 

van het kerstzaalvoetbaltoernooi tot 
een succes gemaakt.

Kerstbal en Oliebol 
Tennistoernooi 2018

door Kees Diepeveen

Van tweede Kerstdag tot en met 31 december is in 
Sportcentrum Kees in Bilthoven de 33ste editie van het 
Kerstbal en Oliebol Tennistoernooi gespeeld. Ruim 280 

deelnemers hebben deelgenomen aan dit gezellige toernooi.

Het toernooi is georganiseerd door de beheerder van Sportcentrum 
Kees en daardoor toegankelijk voor tennissers als niet-tennissers. Ie-
dereen werd ingedeeld naar vermogen en kwaliteit om zo veel mogelijk 
gelijkwaardige poules te kunnen samenstellen. Het seniorentoernooi 
werd gespeeld door herendubbels, damesdubbels en gemengd dubbels. 
Het Kind en Ouder toernooi voor kinderen tussen de 9 en 15 jaar werd 
dit jaar voor de vijfde keer gespeeld. Nieuw dit jaar was het jeugdtoer-
nooi voor kinderen van 12 t/m 15 jaar.

Rad van Fortuin
Het toernooi is oorspronkelijk gestart om mensen die niet op vakantie 
gingen deze periode nog een leuke activiteit te bieden. Anno 2018 is het 
uitgegroeid tot een regionaal bezocht toernooi dat vooral gericht is op 
gezelligheid. Er wordt gespeeld 
in poules en de uitslag van de 
wedstrijden wordt bepaald door 
de punten die worden gescoord 
in de wedstrijd en de punten die 
verdiend kunnen worden aan het 
Rad van Fortuin bij elkaar op te 
tellen. 

Clinic
Voor de kinderen van vijf t/m 
negen jaar was er op vrijdag 28 
december een clinic op de baan. 
Gedurende 2 uur hebben onge-
veer 25 kinderen zich vermaakt 
met allerlei tennisspelletjes. Op 
zaterdag 29 december was er 
een muziekquiz waar dj Jeffrey 
Noordijk zijn medewerking aan 
verleende. Het toernooi werd ou-
dejaarsdag om 17.00 uur afgeslo-
ten met champagne en vuurwerk. 

Kevin Ligtermoet verlengt bij SVM
door Henk van de Bunt

Voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk heeft voor het seizoen 2019 - 2020 het contract met 
hoofdtrainer Kevin Ligtermoet verlengd. Biltenaar Ligtermoet volgde in 2018 Kevin de Liefde 

op die in 2018 naar Saestum in Zeist vertrok. Kevin Ligtermoet zelf speelde voordien als 
vleugelverdediger bij derde-divisionist Hercules in Utrecht.

Met de 32 jarige Kevin Ligtermoet 
uit De Bilt haalde SVM een man 
in huis met heel veel voetbaler-
varing. Na een periode bij FC De 
Bilt speelde hij 12 jaar aaneenge-
sloten bij Hercules in Utrecht. Ke-
vin trainde en coachte bij Hercules 
jeugdteams en dat heeft mede zijn 
enthousiasme voor het trainen en 
coachen gevoed. Bij SVM krijgt 
Kevin de kans zich als trainer te 
ontwikkelen; tot nu toe naar weder-
zijdse tevredenheid. In de competi-
tie in de 4de klasse G is SVM fraai 
tweede en door het binnenhalen van 
de eerste periodetitel zijn de Maar-
tensdijkers tenminste verzekerd 
van deelname aan de nacompetitie.

Trainer
Eerder merkte Ligtermoet op: 
‘Voetballen blijft leuk, maar ik vind 
training geven leuker. Na wat ik al 
die jaren heb gezien en de ervaring 
die ik nu zelf heb opgedaan maakt 
mij steeds enthousiaster als trainer 
in het voetbal actief te zijn. Mijn 
motivatie is door technische en 
tactische aanwijzingen aan spelers 

een team beter te maken en gemo-
tiveerd te houden. Daarbij is helder 
communiceren erg belangrijk. In 
dat alles zit mijn plezier’. 

Gevoel
Kevin vervolgt: ‘Ik heb een goed 
gevoel bij deze vereniging. Ze heb-
ben het hier goed voor elkaar. Een 

mooi complex, goede materialen, 
een goede technische staf, een voet-
balvisie, een mooi hoofdveld en 
veel mensen, die wat voor de club 
willen doen. Dit alles stimuleerde 
mij nog tenminste een jaartje langer 
te blijven en de technische staf van 
SVM en het bestuur deelden die 
mening.' 

SVM en Kevin Ligtermoet vinden dat de eerste doelen zijn gehaald. V.l.n.r.: 
Bestuursvoorzitter Frans van der Tol, trainer-coach Kevin Ligtermoet en 
Hoofd Technische Zaken Wout van Dronkelaar. 

Geconcentreerd volgen de spelers de bal.

De meisjes van groep acht van Groen van Prinsterenschool en Patioschool 
vechten hier hun onderlinge duel uit.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Een beeld uit de wedstrijdpoule voor het gemengd dubbelspel. 
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Terugblik op het project A27/A1
Na de openingshandeling van minister Van Nieuwenhuizen op 14 november jl. blikt 
omgevingsmanager Rudy Klunder terug op het project A27/A1. ‘Ik ben aangename 

verrassingen tegengekomen, maar ook verschillende uitdagingen. 
Al met al ben ik trots op het resultaat.’ 

‘Mooi om te zien dat we voor de 
omgeving, natuur én weggebrui-
ker van betekenis konden zijn’, 
vertelt Klunder. Voor hem is het 
project dat hij tijdens de voor-
bereidingsfase in 2011 al met 
beide handen aanpakte, nu bijna 
afgerond: ‘Destijds was het voor 
mij de eerste keer als omgevings-
manager. Toen ik op één van de 

eerste informatieavonden kwam, 
wist ik meteen dat het een pittige 
klus zou worden. Er speelden veel 
emoties mee, vooral bij de men-
sen uit de omgeving, die directe 
effecten van de wegverbreding 
ondervinden. In mijn functie als 
omgevingsmanager mocht ik al 
deze contacten met de stakehol-
ders onderhouden. Waar ik dank-

baar voor ben is de energie, die de 
omgeving heeft gestopt in onze 
contacten. Dat ze met mij heb-
ben gedeeld waar zij waarde aan 
hechten en wat hun zorgen waren. 
Mijn rol was om deze belangen 
binnen het project te brengen zo-
dat er een zorgvuldige en goede 
belangenafweging kon worden 
gemaakt bij de projectbesluiten.

Trots op goede contacten
‘En laten we eerlijk zijn: bouwen 
zonder hinder bestaat niet. Maar 
als het besluit om te verbreden is 
genomen, kunnen we wel samen 
proberen er het beste van te ma-
ken. Uiteindelijk kregen we van 
buurtbewoners waardering terug 
voor de manier waarop we het 
afgelopen 1,5 jaar de werkzaam-
heden hebben aangepakt. Daar 
ben ik denk ik het meest trots op, 
dat we zo’n goede relatie met alle 
betrokkenen hebben behouden. 
Ook als het af en toe minder goed 
ging, omdat tijdens de realisa-
tie de effecten van de verbreding 
pas goed zichtbaar werden. Ook 
de plotselinge extra aandacht van 
de aanwezigheid van de Japanse 
duizendknoop hoort bij het werk 
en de uitdagingen. In overleg met 
specialisten en direct betrokkenen 
kijken we nu naar de specifieke lo-
caties waar de plant zich bevindt 
en de aanpak die daarbij past in de 
komende jaren’.

Altijd in je rol
Uiteindelijk hoort Klunder van 
veel mensen uit de omgeving dat 
ze weinig overlast hebben gehad. 
‘Grappig was dat ik in de zomer 
van 2018 op vakantie in België 
twee oudere stellen uit Maartens-
dijk tegen kwam. Ik zag aan de lo-
kale courant dat ze uit de regio De 
Bilt kwamen. Daarom heb ik con-
tact met ze gezocht. Ze waren heel 
positief over de verbredingswerk-
zaamheden, vooral over de snel-
heid en netheid van werken. Zo 
bleef ik ook tijdens mijn vakantie 
nog een beetje in mijn rol als om-
gevingsmanager.’ Verder hebben 
vooral de tijdelijke geluidsscher-
men voor rust gezorgd’, vervolgt 
Klunder. ‘Dat scheelde voor de 
omgeving, maar ook voor de weg-
gebruikers. Want de werkzaam-
heden vonden achter het scherm 
plaats. En zo kon ook 3Angle rus-
tiger en veiliger werken, want vei-
lig bouwen is belangrijk.’

Natuur
Een ander succes binnen dit pro-
ject was de bijdrage voor natuur. 
‘De werkzaamheden hebben zo 
min mogelijk impact gehad op 
de dieren die in dit gebied leven. 
Daarnaast is met de nieuwe fauna-
tunnel Monnikenberg een prach-
tige verbinding gerealiseerd. Ook 
hebben we langs het traject veel 
nieuwe heide en groen aan weten 
te leggen. 3Angle werkt nog tot 
april 2019 door met het aanplan-
ten van groen. En blijft hier ook 
tijdens de beheerfase verantwoor-
delijk voor.’

Afwegingen overbrengen
Het lastigste aan zijn werk vindt 
Klunder dat er vaak meerdere 
belangen spelen, die zorgvuldig 
moeten worden afgewogen. ‘We 
moesten bijvoorbeeld de A27 extra 
afsluiten om randelementen aan 
de viaducten aan te brengen. Dat 
werk konden we anders niet vei-
lig genoeg uitvoeren. Dat brengt 
ook verkeershinder met zich mee 
voor betrokken bewoners langs het 
tracé, zoals de Koningin Wilhelmi-
naweg in Groenekan. In dit geval 
betekende een veilige uitvoering 
van de werkzaamheden meer hin-
der dan aanvankelijk voorzien. 
Dat moet je dan ook over weten 
te brengen. ‘Wat ik prettig vond 
is dat we naast kritische feedback 
ook op begrip vanuit de omgeving 
konden rekenen. Dit project be-
wijst dat een goede doorstroming 
en uitvoering van werkzaamheden 
nabij bewoners tijdelijk prima sa-
men kunnen gaan. Daar kunnen de 
raakvlakprojecten straks mooi op 
voortbouwen.

Aanleg van de geluidsschermen aan de A27.

Rudy Klunder RWS. (foto RWS)

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

i.v.m. BTW verhoging, aanpassing prijs!

Woe.
02-01
Do.

03-01
Vr.

04-01
Za.

05-01
Zo.

06-01

Kipsaté met
atjar kroepoek en friet

of
Gebakken 

victoriabaarsfilet
met kappertjessaus

of
Bietjes met noten, brie 
en appel uit de oven

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Woe.
09-12
Do.

10-12
Vr.

11-12
Za

12-12
Zo.

13-12

Gebakken 
wildzwijnbiefstuk
met cranberry saus

of
Gebakken zalmfilet

met mosterd-dillesaus
of

Ravioli met spinazie
en Parmezaanse kaas

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Kerstinkopen bij Landwaart
Wie maandag 24 december inkopen voor het kerstdiner ging doen bij Landwaart 

op het Maertensplein moest wel wat geduld hebben. Voor de traiteurafdeling vormde zich 
een lange rij die tot ver buiten op het plein doorliep. 

Wie met kerst lekker wilde eten schoof geduldig aan in de lange rij. 

De grote drukte was het gevolg van de kerstproeverij die eind novem-
ber plaatsvond. In 2 dagen kregen geïnteresseerden een voorproefje 
van wat er de dag voor Kerstmis vers in de vitrines te vinden zou zijn. 

‘Vers staat bij ons hoog in het vaandel’, vertelt Wim Landwaart. ‘Vanaf 
00.30 uur is er hier non-stop gekookt. We hebben heel bewust gekozen 
voor deze manier van uitgifte zodat we dagvers kunnen garanderen. 

Het resulteerde dan wel in een lange rij, maar eenmaal bij de vitrines 
werd iedereen vlot geholpen. Er is geen onvertogen woord gevallen. En 
aan het eind van de dag waren we, op 12 voorgerechtjes na, volledig 
uitverkocht.’ 
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