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Nieuwe kantoorruimte
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

door Walter Eijnhoven

Onder grote belangstelling vond donderdag 25 januari de opening plaats van de nieuwe 
kantoorruimte voor het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt in het Lichtruim in Bilthoven. 
Bestuursleden, vaste medewerkers en de vele vrijwilligers toonden vol trots de nieuwe 

werkruimte aan geïnteresseerden die zich op één of andere manier
betrokken voelen bij het Steunpunt.

Traditiegetrouw vond ook direct de 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats.Het 
werd ook de hoogste tijd om weg 
te gaan uit het oude pand aan de 
Kometenlaan in Bilthoven. Twee 
weken voor de verhuizing kwam 
plotseling het plafond spontaan 
naar beneden zetten. ‘De hoogste 
tijd dus om te verhuizen naar een 
nieuw pand’, vertelt Adri Peters, 
voorzitter van het Steunpunt. ‘Na 
meer dan 24 jaar trouwe dienst in 

de Kometenlaan kwam deze nieu-
we ruimte in het Lichtruim precies 
op tijd voor onze medewerkers en 
cliënten’. Vrijwilliger Toon Gerrit-
sen is erg blij met de mooie kamers 
op de eerste verdieping, naast de 
bibliotheek. Gerritsen: ‘De kamers 
zijn ruim en licht. 

Bovendien bevindt het Steunpunt 
zich pal naast de bibliotheek, zodat 
cliënten zich niet hoeven vervelen 

als zij even moeten wachten voor 
hun afspraak met één van ons. Van 
de medewerkers van de bieb heb ik 
al gehoord dat zich meerdere men-
sen hebben opgegeven als lid. Door 
veel boeken te lezen, ben je de Ne-
derlandse taal toch eerder machtig’. 

Samenwerking
Cliënten kunnen nu goed worden 
ontvangen in een gebouw dat niet 
alleen mooi is maar waarin ook al-
lerlei andere maatschappelijke en 
culturele activiteiten plaatsvinden. 
Niet alleen de bibliotheek bevindt 
zich hier, maar ook diverse scho-
len, het Kunstenhuis, Wematch 
en jeugdzorg. ‘Dit biedt veel mo-
gelijkheden voor samenwerking 
en dwarsverbanden. Wij zien nu 
al dat cliënten gebruik maken van 
de bieb, maar ook dat overleg met 
jeugdzorg gemakkelijker is en 
daar zijn wij erg blij mee. Op deze 
manier kunnen wij onze cliënten 
laten zien hoe welkom zij zijn bij 
ons. Dat wij dit nu kunnen vieren, 
hebben wij aan veel mensen en in-

stanties te danken. Natuurlijk het 
gemeentebestuur, dat ons altijd 
heeft gesteund bij het idee dat het 
Lichtruim bij uitstek de plaats is 
waar ons nieuwe kantoor zou moe-
ten komen. En natuurlijk ook SSW, 
die voor ons de benodigde ruimte 
realiseerde. Verder voelen wij ons 
erg welkom door de andere gebrui-
kers van het Lichtruim, zoals het 
Kunstenhuis en Reinaerde’, vertelt 
Peters.

Nieuwkomers
Behalve de opening van het nieu-
we kantoor, vierden medewerkers 
en vrijwilligers van het Steunpunt 
ook het jaarlijkse nieuwjaarsfeest, 
nu voor het eerst ook bijgewoond 
door nieuwe statushouders die het 
afgelopen jaar in De Bilt zijn ko-
men wonen. Totaal waren dat 123 
mensen, waarvan 31 in het kader 
van gezinshereniging. Onder deze 
nieuwkomers is ruim eenderde on-
der 18 jaar. 

Ongeveer tweederde van hen is 
afkomstig uit Syrië en verder uit 
Afghanistan, Verenigde Arabische 
Emiraten, Iran, Ethiopië, Oeganda, 
Eritrea, Irak, Soedan, China en Je-
men. Door het grote aantal nieuw-
komers hadden vrijwilligers bij het 
Steunpunt het extra druk. In het af-
gelopen jaar zijn 54 nieuwe vrijwil-
ligers bij het Steunpunt komen wer-
ken. Door hun komst zijn nu 142 
vrijwilligers aan het Steunpunt ver-
bonden, van wie 21 maatschappe-
lijk begeleiders en 91 taalcoaches. 

Grote belangstelling bij de opening van de nieuwe kantoorruimte.

Een week lang afgebroken 
takken opruimen

Tussen 29 januari en 9 februari laat de gemeente De Bilt grote takken 
opruimen die door de recente westerstorm van 18 januari zijn afgebro-
ken en langs de openbare weg liggen. De opruimactie is maandag 29 ja-
nuari in Bilthoven-Noord begonnen. Aan het einde van die week hoopt 
de aannemer Bilthoven en De Bilt schoon te hebben. Vanaf maandag 5 
februari zijn Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en West-
broek aan de beurt.

Gemeente De Bilt zorgt voor verwijdering van bomen en takken.
[foto Henk van de Bunt]

Rattenplaag Bilthoven

Bewoners starten actie tegen rattenoverlast. Lees meer op pagina 14.

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? Dat vinden wij 

nou een leuke uitdaging! Scherp zicht, 

een uitstekend gehoor en een focus 

naar voren vormen de basis voor 

succes. De UIL zet zijn zintuigen in voor 

de jacht. Wij gebruiken ze om een goed 

doordacht huisstijlontwerp te maken.

Complete huisstijl nodig?
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

04/02 • 10.30u Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
04/02 • 09.30u - Ds. H. van den Belt
04/02 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
04/02 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

04/02 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
04/02 • 11.30u - Gezinsviering, 
voorganger pastor J.Houben, 

m.m.v. het kinderkoor

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
04/02 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

04/02 • 16.30u - geen opgave ontvangen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

04/02 • 10.00u - Ds. A. Stijf
04/02 • 19.00u - Ds. M. van der Poel 

Pr. Gem. Immanuelkerk
04/02 • 10.00u - Ds. R. van den Beld, 

Samendienst met Opstandingskerk 

Pr. Gem. Opstandingskerk
04/02 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
04/02 • 10.30u – Eucharistieviering, 

Celebrant: F. Zwarts, Koor: Samenzang 

V.E.G. De Bilt e.o.
04/02 • 10.00u - Spreker Adri van der 

Mast, tevens Viering Avondmaal

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

04/02 • 10.30u - De heer H. Ekker

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 68)

04/02 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 68)

04/02 • 10.00u - Ds. N. v.d. Want 
04/02 • 18.30u - Ds. R. Oomen 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen kerkdiensten 

in Blauwkapel 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

04/02 • 11.00u - Ds. J. Doolaard

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

04/02 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
04/02 • 18.30u - Ds. A. van Duinen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
04/02 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra
07/02 • 19.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
04/02 • 09.30u - Ds. J. Doolaard 

St. Maartenskerk
04/02 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering,
Open huisviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

04/02 • 10.00u - De heer A. van Hilten 
04/02 • 18.30u - Ds. E.H. Egberts

PKN - Herv. Kerk
04/02 • 10.00u - Ds. C.A. de Graaf

04/02 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 
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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.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Ik heb de bloemen gevraagd
voor je te glimlachen.

De vogels vroeg ik
voor je te fluiten.

En de zon stuurt je
haar warme stralen.

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand 
houdend, is rustig ingeslapen onze moeder, schoonmoeder 
en oma 

Antonina Elizabeth Lantinga - Louwerse
~Tonny ~
weduwe van

Kees Lantinga

 Delft, 12 juni 1931                      † Zeist, 23 januari 2018

Ingrid en Paul 
Edith 
Bart, Stijn

Correspondentieadres: 
Perzikkruid 15, 3984 BE  Odijk

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden. 

You’re Lions and Tigers and Bears...

In alle rust hebben wij afscheid genomen van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Aartje van der Heide-van Kooij

sinds mei 2017 weduwe van Willem van der Heide

Utrecht Hollandsche Rading
7 februari 1933 26 januari 2018

  Thijmen en Arno †
  Marijke en Jan
   Ron
    Jerry en Mandy
    Isabelle
  Pauline en Henk
   Carmen, Dennis
  Willem
   Rory, Liam, Aidan

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentie: Oosterspoorlaan 10 - 3739 KJ  Hollandsche Rading

Bedroefd, maar dankbaar voor de lange tijd dat hij in ons midden was, 
geven wij kennis van het overlijden van onze vader, schoonvader, opa 
en overgrootvader

Sietze van der Tuin
weduwnaar van Bieuwke van der Tuin - Stulp

* Grijpskerk, 6 oktober 1920         † Bilthoven, 27 januari 2018

Douwe en Gonnie 
Janneke 
Jan 
Klein - en achterkleinkinderen

 
Correspondentieadres: 
PCB Uitvaartzorg 
t.a.v. Familie Van der Tuin 
P/a Uilenpad 1  
3722 AW  Bilthoven
 
De rouwdienst zal worden gehouden in de Opstandingskerk,  
1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven, op vrijdag 2 februari om 11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de begraafplaats Brandenburg,  
gelegen naast de kerk.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Opstandingskerk.

Muziekcursussen 

Afgelopen vrijdag 26 januari is 
de nieuwe cursus SuperKids van 
start gegaan en woensdag 31 
januari begint de nieuwe cursus 
AMV Kids bij de Koninklijke 
Biltse Harmonie. Kinderen uit 
groep 2 en 3 van de basisschool 
kunnen deelnemen aan Super-
kids, en kinderen uit groep 4 en 5 
aan AMV Kids. In beide groepen 
zijn nog enkele plekken vrij en 
er mag vrijblijvend aan een les 
deelgenomen worden. Zo wor-
den de AMV Kids enthousiast 
gemaakt voor muziek en kun-
nen ze uiteindelijk een bewuste 
keuze maken voor een instru-
ment. De lessen worden gege-
ven op woensdagmiddag van 
16.30 tot 17.15 uur. Alle lessen 
worden gegeven in gebouw ‘De 
Harmonie’ (Jasmijnstraat 6B in 
De Bilt). Info c.q. aanmeldin-
gen kunt u contact opnemen met 
Tatiana van der Heijde (opleidin-
gen@biltseharmonie.nl).

Expositie in de 
Opstandingskerk 

Tot eind februari wordt werk 
van Gerrit van Esterik geëxpo-
seerd. De werken zijn gratis te 
bezichtigen in de Opstandings-
kerk, Eerste Brandenburgerweg 
34, Bilthoven op vrijdag tussen 
11.00 en 13.00 uur en op zon-
dag tussen 11.30 en 12.30 uur; 
op andere dagen in de week 
na overleg met Jannie Catsburg, 

telefoon 030 - 220 30 91. Gerrit 
houdt zich hoofdzakelijk bezig 
met schilderen, aquarelleren, 
tekenen en etsen. In zijn aqua-
rellen blijkt naast het landschap 
zijn liefde voor de klassieken. 
Ook portretten, vooral gouaches, 
hebben zijn belangstelling. In de 
Aeres Mavo te Bilthoven (voor-
malige Oranje Nassau school) 
heeft hij een muurschildering 
aangebracht. 

Muziek in Schutsmantel

Zondag 4 februari geeft het 
ensemble Duo Maas een concert 
in zorgcentrum Schutsmantel 
Gregoriuslaan 35 te Bilthoven. 
Het ensemble  brengt een geva-
rieerd klassiek programma met 
muziek van o.a. Mozart, Chopin, 
Fauré en Édith Piaf. Het pro-
gramma duurt één uur, zonder 
pauze.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

‘Waarheen, waarvoor?’

Mijn achtergrond is verhalen 
vertellen. Aanvankelijk voor 
de klas, als leraar grafische 
techniek, later op de radio, bij 
omroepvereniging AVRO. Naar 
een verhaal luisteren maakt dat 
je wilt weten hoe iets afloopt. 
Een goede leraar vertelt in 
verhaalvorm de lesstof: er is een 
probleem en dat moet worden 
opgelost. Het verhaal vertelt de 
stappen op weg naar het eind 
en wat je onderweg tegenkomt. 

Hetzelfde geldt voor een radio-
programma: door het verhaal 
blijf je luisteren. Dat kan via 
muziek worden verteld en ook 
door presentatie. Verbinding 
van muziek en gesproken 
woord vormt de verhaallijn.

Tijdens een uitvaartplech-
tigheid gebeurt dat vertellen 
van een verhaal ook: er wordt 
gesproken, herinneringen 
aan de overledene worden 
opgehaald en er wordt muziek 
gedraaid. Soms voor de hand 
liggend, soms heel bijzonder. 
Die muziek vertelt ook een 

Als uitvaartverzorger heb ik regelmatig diepgaande gesprekken met nabestaanden. Hoe kan het ook 
anders? Er is een dierbare overleden en de tijd staat stil. Televisie en radio zijn dan niet belangrijk. Het 
nieuws ook niet. Het overlijden en hoe het allemaal is gekomen wel. Mensen willen dan graag praten. 
Over het overlijden, maar ook over zichzelf. In relatie tot diegene die is overleden. Over het leven.
En de dood. Zo mooi en ontroerend soms. Vaak denk ik dan: dat zouden anderen moeten horen. 

verhaal. Over de overlede-
ne, over de nabestaanden 
die achterblijven. Ik word als 
uitvaartverzorger regelmatig 
verrast door muzikale keuzes. 
Soms door muziek die ik zelf 
niet ken. Thuis zoek ik die 
muziek dan op en ga ik op zoek 
naar meer muziek van dezelfde 
bron. Zo maak ik dan zelf een 
muzikale reis waarin ik steeds 
iets nieuws tegenkom. Die reis 
vormt ook een verhaal.

Ruim een jaar geleden bedacht 
ik de opzet voor een radiopro-
gramma, waarin gesprekken en 
muziek samenkomen. Gesprek-
ken met gewone mensen. Over 
wat hun passie is, wat ze het 
hele leven al met zich meedra-
gen. Over muziek bij hun eigen 
uitvaart. Waarom ze doen wat 
ze doen: hoe ziet hun reis van 
het leven eruit? Waarheen leidt 
hun weg? Waarvoor zijn zij op 
aard’? 

Sinds begin van dit jaar mag ik 
als uitvaartverzorger dat radio-
programma maken op de regi-

onale omroep NH Radio, onder 
de titel  ‘Waarheen, waarvoor?’ 
De titel is van Mieke Telkamp, 
de Nederlandse vertolking van 
‘Amazing Grace’. Het program-
ma is iedere zondagochtend te 
beluisteren van 7:00-8:00 uur. 
Live. Te ontvangen via de FM 
op 88.7 en natuurlijk online. 

In ‘Waarheen, Waarvoor?’ praat 
ik met een gast over leven en 
dood, met een glimlach. 

Koop Geersing
uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

advertorial

GroenLinks kiest voor  
groen en sociaal De Bilt

door Guus Geebel

‘GroenLinks maakt het verschil als het gaat om duurzaamheid. Verder komen we op voor de 
meest kwetsbare mensen in onze gemeente, onder andere in de zorg’, zegt het boegbeeld van de 

partij Anne Brommersma. Zij is bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 
de lijsttrekker van GroenLinks. 

Anne Brommersma heeft als wet-
houder in het college van B en W 
de portefeuille zorg en welzijn, mi-
lieu en duurzaamheid en is gebieds-
wethouder voor de dorpskern De 
Bilt. Anne kwam  op 27 april 2010 
in de Biltse gemeenteraad voor de 
fractie GroenLinks&PvdA en werd 
in maart 2011 fractievoorzitter. Zij 
komt uit Utrecht en woont sinds 
2006 in Bilthoven, waar ze het ge-
weldig wonen vindt. Lang geleden 
werd ze actief in de PPR die opging 
in GroenLinks. Ze was fractiemede-
werker bij de Utrechtse gemeente-
raad. Daar stopte ze mee vanwege 
een baan en kinderen, maar nadat 
die de deur uit waren kon ze zich 
weer inzetten voor GroenLinks. 
Voordat Anne op 13 mei 2014 wet-
houder in De Bilt werd, werkte zij 
bij de gemeente Amersfoort als 
hoofd van de afdeling Veiligheid en 
Wijken. 

Duurzaamheid
De speerpunten waar GroenLinks 
zich in de campagne speciaal op 
gaat richten zijn: een eerlijk De Bilt, 

goede en betaalbare zorg en kli-
maatverandering. Het verkiezings-
programma is in een werkgroep op-
gesteld en door de ledenvergadering 
vastgesteld. Anne Brommersma 
constateert dat van het coalitieak-
koord waaraan GroenLinks mede 
invulling heeft gegeven bijna alles 
is gerealiseerd. ‘Daar ben ik erg 
trots op. Ik vind dat we als col-
lege het verschil gemaakt hebben. 
GroenLinks is altijd heel erg van 
duurzaamheid en we hebben op 
dit gebied grote resultaten bereikt. 
Maar niet alleen, duurzaamheid 
staat bij het hele college hoog in het 
vaandel. Bij duurzaamheid merk je 
dat het nu vooral iets is voor mensen 
die het kunnen betalen. Wij vinden 
dat het ook iets moet zijn voor men-
sen met een minder grote beurs die 
bijvoorbeeld wel een eigen woning 
hebben, maar waarvoor de inves-
tering in zonnepanelen te groot is. 
Het is een investering die je terug-
verdient want de energierekening 
wordt lager. Wij vinden dat mensen 
die er minder warmpjes bijzitten 
ook dit soort maatregelen moeten 

kunnen nemen. De gemeente zou 
een lening kunnen geven. De ge-
meente Utrecht doet dat al.’

Sociaal
GroenLinks vindt dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten moe-
ten dragen. ’We vinden het niet erg 
om inkomensafhankelijke tarieven 
te hebben. In dit college hebben we 
afgesproken mensen met een inko-
men tot 130% van het minimum-
loon te ontzien. Dat is een van de 
manieren om de rijkdom eerlijker 
te verdelen. We vinden dat kinderen 
niet in armoede moeten opgroeien. 
Ook moeten we zorgen voor goede 
schuldhulpverlening.’ Anne vindt 
betaalbare woningen een belangrijk 
punt. ‘Niet alleen sociale huur maar 
ook goedkope koop en middenhuur 
woningen. Wij geloven heel erg in 
doorstroming. We horen vaak dat 
mensen best naar een appartement 
willen doorstromen, maar dan naar 
woningen bij winkelcentra in de 
eigen wijk. Die zijn er niet veel, of 
veel te duur. Doorstroming biedt 
kansen aan starters.’

Gezondheid
‘Al jarenlang gaan economische 
belangen op korte termijn boven 
welzijn, milieu en gezondheid.’ 
GroenLinks kiest voor een groene 
economie, waarin welzijn voorop 
staat. Natuur en gezondheid zijn 
voor de toekomst heel belangrijk 
dus kiest de partij voor behoud van 
groen en schone lucht. ‘We zijn ook 
voor een beter groenonderhoud. 
Toegankelijkheid voor mensen met 
een beperking is voor ons ook heel 
belangrijk. Er zijn nog te veel plek-

ken in onze gemeente waar mensen 
in een rolstoel niet kunnen komen. 
Iedereen in de gemeente moet kun-
nen rekenen op goede en betaalbare 
zorg.’ GroenLinks wil dat er betere 
voorzieningen komen voor mensen 
die langer thuis willen blijven wo-
nen, zoals seniorenwoningen dicht-
bij winkels en gezondheidscentra.
GroenLinks wil graag opnieuw 
deelnemen aan het college van B en 
W. Anne Brommersma hoopt dat de 
kiezers de partij in staat stellen door 
te gaan.

Uit de gemeenteraad 
van 25 januari

door Guus Geebel

Anco de Rooij werd beëdigd en geïnstalleerd als commissielid niet zijn-
de raadslid voor de fractie van de ChristenUnie. Hij zal zich gaan rich-
ten op de commissie Burger en Bestuur. Anco de Rooij staat op plaats 
3 van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werkt bij 
de gemeente Utrecht binnen het sociaal domein.

De raad besluit bij hamerslag in te stemmen met de ‘Ruimtelijke rand-
voorwaarden voor herontwikkeling Utrechtseweg 340 in De Bilt’, als 
kader voor een goede ruimtelijke inpassing van een woonbestemming 
op de huidige kantoorlocatie. Een initiatiefvoorstel van Fractie Schla-
milch om voor inwoners van De Bilt een raadgevend, niet-bindende 
referendum mogelijk te maken wordt na hoofdelijke stemming met 2 
stemmen voor en 24 tegen verworpen. Tegenstemmers lichten in een 
stemverklaring hun stem toe.  

Moties
Een motie over nieuwe kansen voor Het Lichtruim ingediend door D66, 
GroenLinks, CDA en Fractie Schlamilch  vraagt het college inzichtelijk 
te maken welke afspraken in het verleden met SSW zijn gemaakt over 
de realisatie en exploitatie van Het Lichtruim. De motie vraagt verder 
een visie te formuleren met eisen van de gemeente voor het pand als: de 
inrichting, de bemensing, een ontmoetingsruimte met horeca, een aan-
spreekpunt voor bezoekers en een verbeterde toegankelijkheid. De mo-
tie wordt met algemene stemmen aangenomen.      Lees verder op pag. 5

Anne Brommersma lijsttrekker van GroenLinks.

De beëdiging van Anco de Rooij als commissielid voor de ChristenUnie.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 februari 
t/m woensdag 7 februari

VOORDEEL HELE WEEK

Lamsboutschijven
naturel of gemarineerd

Slavinken

Gemarineerde 
runderschnitzels

100
GRAM 1.98

100
GRAM 1.98

500
GRAM 5.50Speklapjes

naturel of gemarineerd

500
GRAM 6.50Magere runderlapjes

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Hammousse
Ham-prei salade

Gebakken boterhamworst
Kalfsrollade
Rosbief 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

BOEREN BELEGEN 
STOLWIJKER

500
GRAM 6.98

STOMPETOREN OUD 
SNIJDBAAR

500
GRAM 6.75 

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 9.99

5
VOOR 5.-

Special van de week!

ZWEISTRAATJES
Filetlapjes met mosterd, rode ui en 
gerookt spek

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, rundervinken, 
slavinken, gehaktschnitzels etc… 4 + 1 

GRATIS

4 + 1 
GRATISNU

VOOR 7.50 

Lekker voor het weekend!

GRILLWORST + 
LEVERWORST

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
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

HAZELNOOT-
SCHUIM TAART
Met Piemont Hazelnoten
uit Italië! 

nu € 12,50

• Penne pasta met kip,
paddestoelen en prei

€ 1,25
100 gram

• Verse bloemkool of
broccoli roosjes € 0,99

zak 400 gram

• Portugese smaak-kiwi’s € 1,49
500 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

• Witte Bolletjes
• Bruine Bolletjes
• Krentenbollen
Zak 5 stuks

nu € 1,99

Vers van de traiteur
• Gevulde Bolcourgette met 

gehakt of vegan + GRATIS 
couscous in tomatensaus

€ 4,95
 per portie

• Kapucijnersschotel € 0,99
 100 gram

• Nieuw: Vis-Lasagne
met broccoli en prei € 1,49

 100 gram

Nieuw:
Dagelijks vers gemaakt,
van verse boeren-melk:
• Volle Yoghurt
• Volle Yoghurt met Framboos
Nu verkrijgbaar in 0.5L en 1L
Extra lekker met onze eigen
gemaakte Granola
(nu in 3 smaken verkrijgbaar)

Sap..Sap..Sap..

Perssinaas-
appels

2 kilo € 1,99

Mooi
Spaanse 

Bospeen
per bos € 0,99
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Uit de gemeenteraad van 25 januari
Vervolg van pagina 3.
Drie moties ingediend door Fractie Schlamilch: Vast punt inspraak bur-
gers bij commissies, Houd commissievergaderingen op locatie en Geen 
verdere vertraging beeld Fietsspel, worden verworpen en krijgen alleen 
steun van de indiener.

Gedragscode integriteit
De raad stelde unaniem de Gedragscode integriteit De Bilt 2018 vast, 
voor volksvertegenwoordigers, wethouders en de burgemeester. Deze 
gedragscode vervangt de bestaande op basis van een modelgedragscode 
van de VNG. De code is compacter en toegankelijker gemaakt en wat al 
wettelijk is geregeld is niet meer opgenomen. Omdat de burgemeester 
portefeuillehouder is was Frans Poot voorzitter bij dit agendapunt. Pot-
ters vindt het voor een burgemeester belangrijk om regelmatig te praten 
over integriteit. Hij voelt het als een bijzondere verantwoordelijkheid 
om te zorgen dat de integriteit van het bestuur echt gewaarborgd is. ‘De 
gedragscode is weliswaar een document, een code, maar vooral iets 
wat we intrinsiek in onszelf moeten uitdragen. Het is een spiegel voor 
uzelf en daarmee een spiegel voor de samenleving.’ Potters gaat in op 
gestelde vragen en stelt dat de vrijheid van meningsuiting in de raad na-
genoeg absoluut is. ‘De gedragscode zegt om vooral netjes met elkaar 
om te gaan. Er is zeker geen sprake van censuur.’ Hij vindt dat de eisen 
die we aan onze raadsleden en wethouders stellen hoger mogen zijn dan 
die aan onze inwoners en dat een raadslid een voorbeeldfunctie vervult. 
‘Als er sprake is van een integriteitsschending binnen het bestuur dan 
gaan we daarmee naar buiten.’ Een motie ingediend door Fractie Schla-
milch  waarin gevraagd wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
te vergoeden van de eerste kandidaten op een verkiezingslijst voor de 
gemeenteraad krijgt geen steun van de overige fracties.     

Vragenuur
Peter Schlamilch en Christiaan van Nispen tot Sevenaer stellen vragen 
over rattenoverlast in de omgeving van de Kometenlaan in Bilthoven. 
‘Burgers geven aan dat dit een aanhoudend probleem is dat al jaren 
bestaat en door de SSW, die verwijst naar de gemeente, te weinig wordt 
onderkend. Ratten kunnen ernstige schade aan de volksgezondheid toe-
brengen.’ Schlamilch verzoekt het college daarom zo spoedig mogelijk 
met een totaalaanpak te komen om het rattenprobleem onder controle 
te krijgen. Vooruitlopend daarop vraagt hij onmiddellijk maatregelen te 
treffen, zoals handhaving en basisvoorlichting. Christiaan van Nispen 
tot Sevenaer stelt dat drie zaken nodig zijn: in de gehele wijk streng 
toezien op het weggooien van voedsel in de openbare ruimte, tuinen 
of balkons, goed snoeien van het openbare groen en het daadwerkelijk 
vangen van de ratten. Hij vraagt of het college bereid is om op zeer 
korte termijn met de bewoners en de SSW te gaan praten om aan te 
geven dat het college daadwerkelijk bereid is serieus vergaande maat-
regelen te nemen. Hij vraagt om een plan van aanpak. Wethouder Ebbe 
Rost van Tonningen antwoordt dat hij in de commissie al aangekondigd 
heeft met een totaalplan te ko-
men. Hij zegt dat er geen sprake 
is van een rattenplaag, maar dat 
een aantal bronnen moet worden 
aangepakt. Hij heeft de gevraag-
de samenwerking al in gang ge-
zet. Onmiddellijke maatregelen 
zijn vanwege de complexe situa-
tie niet mogelijk, binnen een paar 
maanden wel. Op de vraag van 
Van Nispen tot Sevenaer waar-
om bewoners twee weken op een 
reactie hebben moeten wachten 
antwoordt hij: ‘Dat het twee we-
ken duurt komt omdat het gedrag 
van de bewoners moet worden 
aangesproken. Het vraagt om 
gedragsverandering van mensen 
die je niet van de ene op de an-
dere dag kunt realiseren.’

advertentie

Frans Poot is voorzitter bij het agendapunt over gedragscodes.

Editorial

Editorial

Weerzien na meer dan 65 jaar 
Ebbe en Roel over keerpunten in hun leven

Ebbe Rost van Tonningen en Roel van Duijn waren in 1948/49 klasgenoot. Daarna kwamen zij 
elkaar nooit meer tegen. Pas nu weer in 2018. Met een gemeenschappelijke conclusie.

Beiden mannen zien de balans tussen economie en milieu als DE noodzakelijke
weg voor ieder mens, ieder bedrijf en DE opgave voor de politiek. 

Ebbe en Roel, twee klasgenoten van de basisschool 
na 65 jaar in gesprek over ‘keerpunten’ in hun leven. 
De laatste werd bekend o.a. als politiek activist, ge-
meenteraadslid, wethouder, biologische boer en ook 
als schrijver, schaker en pianist. Midden zestiger ja-
ren kwam hij vanuit de Provobeweging o.a. met een 
verziend plan voor de ’witte fietsen’ om de milieuver-
vuiling tegen te gaan.  Roel maakte bijzondere din-
gen mee. Hij werd ontvoerd en decennia lang door de 
Nederlandse inlichtingendienst AIVD geschaduwd. 
Pas veel later werden hem excuses aangeboden. De 
provobeweging was een voorbode van wat in 1968 
internationaal gebeurde. In dat jaar braken veel poli-
tieke opstanden uit, ook in Nederland. 

Mei 1968 wordt als een ommekeer gezien tussen een 
traditionele  maatschappij naar meer democratisering 
en sociale vrijheid. Is er in 2018 een nieuw kantelmo-
ment nodig naar meer respect voor de natuur? Ebbe 
Rost van Tonningen volgde een andere levensweg. 

Hij koos voor een loopbaan als opbouwwerker en in-
terimbestuurder in verandermanagement. En richtte 
een eigen lokale politieke beweging op: Beter De 
Bilt. Ook hij werd gemeenteraadslid en wethouder, 
schreef boeken. Hij speelt accordeon met als motto: 
‘met trekken en duwen komt er altijd muziek uit’. 
Het gesprek tussen Roel en Ebbe. Woensdagavond 7 
februari in WVT Talinglaan 10 te Bilthoven. Inloop 
vanaf 19.30 u. Start om 20.00 u. Belangstellenden die 
zich van een plaats willen verzekeren graag aanmel-
den via email: ebbe@ebberostvantonningen.nl

Genomineerd voor het Groene Lintje
Iedere statushouder een fiets!

Kunnen fietsen is voor statushouders een belangrijke stap naar integratie. Maar een goede fiets 
is duur. Biltenaar Dik van de Meent knapt afgedankte fietsen op die Steunpunt Vluchtelingen 

voor een zacht prijsje verkoopt.

Het idee voor dit Weesfietsenpro-
ject ontstond toen Hilda van Min 
uit Bilthoven met statushouders 
aan wie ze Nederlandse les geeft 
ging fietsen en ontdekte dat ze op 
zeer slechte fietsen reden waar-

voor ze wel fors hadden betaald. 
Ze schakelde haar buurman Dik 
van de Meent, een gepensioneerde 
amateur fietsenmaker, in en samen 
maakten ze wethouder Anne Brom-
mersma en het Steunpunt Vluchte-

lingen enthousiast voor het idee dit 
vaker te gaan doen. De gemeente 
stelt ‘weesfietsen’ ter beschikking, 
fietsen die op last van de gemeente 
zijn verwijderd omdat de eigenaar 
ze niet meer heeft opgehaald. Ook 
particulieren leveren fietsen aan. In 
zijn tot werkplaats omgebouwde 
garage repareert Van de Meent de 
fietsen, daarbij geholpen door Me-
hari Brhane uit Eritrea aan wie hij 
het fietsenmakervak leert. Het pro-
ject startte in oktober 2017. Inmid-
dels zijn er 54 fietsen geworven, 
waarvan er vijftien al een gelukkige 
nieuwe eigenaar hebben gevon-
den. Van de Meent: ‘Voor sommige 
fietsen zijn dure onderdelen nodig. 
Omdat we ook fietsen krijgen waar-
aan weinig gedaan hoeft te worden 
heffen de kosten elkaar op en kan 
de prijs laag blijven, tussen vijftig 
en 125 euro.’ Het Weesfietsenpro-
ject is een van de drie genomineer-
de projecten waarop inwoners van 
De Bilt kunnen stemmen voor het 
Groene Lintje, de onderscheiding 
die GroenLinks uitreikt aan een ini-
tiatief dat bijdraagt aan duurzaam-
heid. Stemmen kan, tot 11 februari, 
op de website www.debilt.groen-
links.nl.

Roel van Duin eerste rij, eerste van rechts Ebbe Rost 
van Tonningen, tweede rij eerste van links

Dik van de Meent leert het vak aan Mehari Brhane.
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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 

21%
Korting

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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 | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

 Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

NLdoet, doet u ook mee? - Op 9 en 10 maart vindt de landelijke vrijwilligersactie 
NLdoet plaats. Ook in Gemeente De Bilt doen tientallen vrijwilligersorganisaties 
mee. Wilt u een dag(deel) helpen? U maakt kennis met vrijwilligerswerk en helpt een 
organisatie. Verzamel zoveel mogelijk mensen om u heen en zoek een leuke klus uit 
op www.NLdoet.nl. Meer info: Jolijn Jurgens, j.jurgens@mensdebilt.nl, 06-17007462.

Bewegen op recept - De praktijkondersteuners van de Gezondheidscentra De Bilt 
en de Buurtsportcoaches van MENS De Bilt organiseren “Het Beweegrecept”:
Eénmaal per week, 12 weken lang. U krijgt ondersteuning. Interesse? Neem contact 
op met het Gezondheidscentrum De Bilt of Maikel Rijdes, m.rijdes@mensdebilt.nl, 
06 - 33179465. Kijk op onze website welke sportaanbieders betrokken zijn.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De 
Bilt, 030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96, 0346-214161.

MENS is ook…

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Hanna Rijken in Centrumkerk

Hanna Rijken is musicus en theoloog. In Utrecht 
verzorgt ze wekelijks de interkerkelijke Choral 
Evensong & Pub, dat inmiddels heel bekend en 
populair is geworden en goed wordt bezocht. Op 
6 februari verzorgt zij een luister- en meezingpro-
gramma dat in het teken zal staan van liederen die 
Luther in de 16e eeuw schreef. Het programma 
kent een interactieve presentatie, daarin bijgestaan 
door de Cantorij van de Centrumkerk o.l.v. Seline 
Loef. De vrij-toegankelijke avond begint om 
20.00 uur. 

Westbroek Ontmoet

Het is buiten nog koud, maar het voorjaar zit al in 
de lucht. Tijd om de fruitbomen te snoeien. Hove-
nier Cas van der Woude weet hier alles van en is 
bereid zijn kennis te delen. Dinsdag 6 februari 
van 14.30 tot 16.30 uur bent u hiervoor van harte 
welkom in Het Dorpshuis van Westbroek. Kosten 
zijn 3 euro, inclusief koffie of thee. Vervoer kan in 
overleg worden geregeld via de familie Kalisvaart, 
tel: 0346-281181. Ook wanneer u niet in West-
broek woont, bent u van harte welkom.

NIEUW! CARAMELSLOF

nu maar

€1,95

PROBEER PRIJS €6,95

POMPOEN
CHIA BROODJE

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Specialisten in esthetiek, restauratieve en implantologische behandelingen

Mondzorg De Bilt breidt uit

Burgemeester de Withstraat 59-c
3732 EJ  De Bilt - T 030-2512105
balie@mondzorgdebilt.nl

kleinschalige praktijk
3 betrokken tandartsen
2 mondhygiënisten

Verkeersbesluit Schaapsdrift 
dupeert agrarische bedrijven

De Schaapsdrift in Hollandsche Rading is binnenkort verboden terrein voor verkeer met een 
zwaardere aslast dan 4,8 ton. Aangrenzend wei- en bouwland wordt daarmee onbereikbaar 

voor agrarisch verkeer, bijvoorbeeld in de maïsoogst. De SGP-fractie in De Bilt
vraagt zich af hoe het mogelijk is dat dit besluit door het college met

D66, CDA, GroenLinks en Beter De Bilt genomen is. 

SGP-fractievoorzitter Johan Sloot-
weg: ‘Door dit collegebesluit wor-
den agrariërs gedupeerd. Voor de 
gebruikers van de percelen die al-
leen via de Schaapsdrift te bereiken 
zijn, wordt het vrijwel onmogelijk 
om bijvoorbeeld te bemesten of 
de maïs of het gras van het land 
te halen met landbouwmachines’.  
Daarnaast is de SGP benieuwd hoe 

is vastgesteld dat de blijkbaar ont-
stane schade is ontstaan door zwaar 
landbouwverkeer. Direct belang-
hebbenden voelen zich overvallen 
door dit besluit van het college. De 
SGP vindt het belangrijk, dat de ge-
meente bij het nemen van besluiten 
de belangen van verschillende par-
tijen zorgvuldig afweegt. Slootweg: 
‘De SGP staat voor een gemeente 

die zich dienstverlenend opstelt en 
transparant is. Agrariërs moeten 
niet onnodig belemmerd worden in 
hun bedrijfsvoering. Daar past deze 
gang van zaken niet bij’. 

De SGP heeft schriftelijke vragen 
gesteld over dit besluit, deze vra-
gen zijn onder andere te vinden op 
www.sgpdebilt.nl.

Bilts Belang presenteert 
kandidaten

Bilts Belang heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 
18 januari haar kandidatenlijst voor de Gemeenteraad vastgesteld. De 
twee heren op de voorste rij zijn lijsttrekker Han IJssennagger (r) en 
Erik den Hartog (2de). Tussen hen in op de tweede rij lijstduwer Tiny 
Middleton: zij zal na 24 jaar de politiek zal verlaten. 

SGP reikt verkiezings programma uit
De presentatie van het SGP-De 
Bilt-verkiezingsprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart vond zaterdag 27 ja-
nuari plaats: Lijsttrekker Johan 
Slootweg (midden) overhandigde 

een eerste exemplaar aan v.l.n.r. 
Harry Prosman (adj. directeur ba-
sisschool, bestuurslid VVN De 
Bilt), Eelco Landwaart (onderne-
mer Maertensplein), Andries van 
Amerongen (toekomstig starter op 

de woningmarkt), Gert van Ginkel 
(bestuurslid NPV afdeling De Bilt) 
en Maurits Terlouw en Gerlinde 
Landwaart. 

[foto Henk van de Bunt]

Editorial

De toekomst van 
Het Lichtruim

Op dinsdag 6 februari om 20.00 uur is er weer een Politiek Café 
georganiseerd door D66. Op het podium van de Theaterzaal van 
Het Lichtruim gaan wij in gesprek met de gebruikers ervan. 

Heeft u een bibliotheekabonnement, heeft u muziekles of volgt u een 
creatieve cursus in het Lichtruim, of zit uw kind op de basisschool We-
reldwijs? Bezoekt u weleens de Of komt u weleens in de theaterzaal? 
Met u gaan we graag in gesprek over hoe we het Lichtruim nog beter 
kunnen maken. 

Uw ideeën kunt u kwijt aan de gemeenteraadsfractie van D66 De Bilt 
en aan wethouder Hans Mieras (o.a. cultuur). We zijn op zoek naar 
zoveel mogelijk ideeën om van Het Lichtruim een beter kloppend cul-
tureel hart van De Bilt te maken. Daarbij hebben we uw hulp nodig. 
U bent van harte welkom om 6 februari in Het Lichtruim. Info vooraf 
Bertus Voortman, 06 53310720.

Editorial

Forza! stelt zich voor 

Ook ‘De nieuwe politiek voor De Bilt’ - Forza heeft deze week de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart a.s. gepresenteerd. Op de lijst staan 13 burgers, die zich zullen gaan inzetten voor alle zes kernen 
van De Bilt. V.l.n.r. zijn dat Huib Larsen, Patricia Huussen, Kristel Brekelmans, Peter Westerhof, Brigitte Maas, 
Humphrey van Buren, Truus Straatman, Johan L’Honoré Naber, Hester Visser, Ron Michel, Bas Oskam en 
Peter Schlamilch. [foto Henk van de Bunt]
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Voordeel

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

799

189

449

500

Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 januari 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Grand Sud
wijnen

chardonnay, merlot
of sauvignon
2 � essen

Rundergehakt

2 schalen
a 500 gram

Jumbo 
verse pizza

per stuk van

€ 5,39

Oerbrood

donker, pompoen of 
zonnepit. Vers uit
eigen oven van

€ 2,39
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WWW.EETJELEKKERINJEVEL.NL
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

TEL. 06 48 95 17 81
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

WWW.EETJELEKKERINJEVEL.NL
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACHHENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

TEL. 06 48 95 17 81
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

Belangenvereniging Weltevreden 
neemt afscheid

door Walter Eijndhoven

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 23 januari nam Peter Dijs, na 32 jaar 
lidmaatschap, waarvan 16 jaar in de functie van voorzitter, afscheid van de Belangenvereniging 

Weltevreden. Hij liet een vereniging na met een financieel gezonde, sluitende begroting.
Nu vond hij het tijd het stokje over te dragen.

Peter Dijs is een druk baasje. Na-
dat hij in 1975 vanuit Oudewater 
verhuisde naar De Bilt, werd hij 
al snel lid van de Belangenvereni-
ging Weltevreden, een toen nieuwe 
wijk in Weltevreden-Zuid. ‘De wijk 
was aanvankelijk ontstaan vanuit 
diverse bouwstromen, ergens mid-
den jaren ‘70 van de vorige eeuw’, 
vertelt Dijs. ‘Net als in deze tijd, 
was er ook toen een tekort aan 
huizen en moest je er snel bij zijn 
als je een huis wilde kopen. Een 
lidmaatschap van een vereniging 
was dus handig. Zij hield zich in 
de eerste plaats bezig met het be-
hartigen van materiële belangen 
van onze bewoners’, vervolgt Dijs. 
Belangenvereniging Weltevreden 
zette zich vooral in om kortingen 
te krijgen. Op onderhoud van de 

cv, aanschaf hardhouten deuren en 
ramen met dubbele beglazing. ‘In 
die tijd ontstond ook een conflict 
met de bouwer over gebreken aan 
dakkapellen’, vervolgt Dijs. ‘En er 
was gedoe bij de oplevering van de 
huizen. Elke bewoner moest ten-
minste 15 jaar verplicht tv signalen 
betrekken van Robert Schmitz BV, 
een bedrijf uit Culemborg. Vanuit 
de gemeentelijke politiek werd een 
stichting opgericht, die een cen-
traal antennesysteem (CAI De Bilt/
Bilthoven) runde’. Dat was om een 
einde te maken aan antennes op het 
dak. De CAI bood meer zenders en 
was beter dan het aanbod van Ro-
bert Schmitz. Zo ontstond onvrede 
onder de leden van de belangen-
vereniging. Tijd dus om te onder-
handelen met CAI De Bilt. Helaas 

werden beide partijen het niet eens 
over de voorwaarden, zodat alle in-
woners van Weltevreden gedwon-
gen bleven tv signalen te ontvangen 
van Robert Schmitz.

Bestuur
In 1985 verhuisde de toenmalige 
voorzitter, alleen de secretaris bleef 
over. Er was dus een nieuw bestuur 
nodig. Peter Dijs werd daarin vice-
voorzitter van de vereniging. ‘Wij 
kregen toen veel voor elkaar voor 
de bewoners, zoals beëindiging van 
het conflict over de dakkapellen, 
werd het wurgcontract met Robert 
Schmitz aangepakt en werd een 
lampenproject gestart voor meer 
veiligheid in de wijjk’, vertelt Dijs. 
Na een periode van betrekkelijke 
rust verhuisde de toenmalige voor-

zitter Teun Dam naar Bilthoven en 
dreigde de penningmeester er alleen 
voor te komen staan. Dijs stelde 
zich toen beschikbaar als voorzitter 
en werd gekozen. Meerdere bewo-
ners bleken wel interesse te hebben 
in een bestuursfunctie. En zo ont-
stond weer een nieuw bestuur.

Festiviteiten
Sinds het 25-jarig bestaan van de 
vereniging organiseert zij om de 
vijf jaar een wijkfeest voor alle le-
den. Ook wordt elk jaar gezamen-
lijk een kerstbijeenkomst gehouden 
om het jaar af te sluiten. Verder is 
tijd gestoken in behoud en renova-
tie van speeltuintjes, verdween de 
overlastgevende kermis, kwam er 
een eigen website en werd voor-

komen dat het zwembadplan Wel-
tevreden doorging. Veiligheid is 
een speerpunt van de vereniging: 
in 2012 organiseerde zij, in samen-
werking met de gemeente, een bij-
eenkomst voor alle bewoners van 
Weltevreden over het voorkomen 
van inbraken. Twee jaar geleden 
is een WhatsApp groep opgestart 
met inmiddels over de honderd le-
den.Ook werd een lief-en-leedpotje 
ingesteld. ‘Volgend jaar bestaat de 
vereniging 45 jaar, dus wij zien uit 
naar het jubileumfeest. De belan-
genvereniging, nu met mijn opvol-
ger Alfred Folkeringa als voorzitter 
aan het roer, blijft zich volop inzet-
ten voor een veilige, prettige wijk 
voor jong en oud’. Kortom: een 
leuke en fijne wijk om te wonen.

Na 16 jaar trad Peter Dijs terug als voorzitter.

Toneelvereniging Westbroek speelt 
toneelstuk ‘Bewaar me’ 

door Walter Eijndhoven

Toneelvereniging Westbroek speelde zaterdagmiddag 27 januari in het Dorpshuis in Westbroek 
de uitvoering van het toneelstuk ‘Bewaar me’ voor de Zonnebloem, afdeling De Bilt en afdeling 

Zeist. Het toneelstuk bestaat uit drie bedrijven en is geschreven door Mary Bakker-Schoon. 

‘Sinds begin november is onze cast 
alweer druk aan het repeteren’, ver-
telt regisseur Zegert van Eijk. ‘Via 
via hoorden wij dat het toneelstuk 
‘Bewaar me’ misschien wel leuk 
is om te spelen en ik kan je verze-
keren dat deze uitvoering weer ga-
rant staat voor een gezellige avond. 
Natuurlijk is iedereen weleens ze-
nuwachtig voor die het podium be-
treedt, maar als je merkt dat het lek-
ker loopt en iedereen heeft plezier 
in de zaal, dan weet je ‘dit wordt 
een leuke uitvoering’. En als je de 
tekst een keer vergeet, dan hebben 
wij altijd nog onze soufleuse Nel-
leke. Ergens verstopt fluistert zij 
je dan de tekst in. Helaas versta je 
niet altijd wat zij jou influistert en 

schreeuwt zij wat harder. Het pu-
bliek hoort dat ook weleens, maar 
wat geeft dat. Het gaat erom dat je 
plezier hebt’. 

Inhoud
Teun en Willem zitten in de gevan-
genis, omdat zij een overval hebben 
gepleegd, maar voordat zij gepakt 
werden, zagen zij kans om het geld 
te begraven. Op een plattegrond 
staat aangegeven waar de buit ligt. 
In hun cel hebben zij een gat in de 
muur achter het bed gemaakt. Joop 
en Bennie, die naast hen in een cel 
zitten, hebben niets in de gaten. Als 
er brand uitbreekt in de vrouwen-
vleugel en de vrouwen naar de man-
nenafdeling worden geëvocueerd, 

komen zij precies in de cel met de 
vluchtgang. Tegen inlevering van 
de plattegrond ruilen zij van cel en 
ontsnappen de vier mannen. Daarna 
speelt zich alles af in het hotel van 
de moeder van Teun. De vier man-
nen houden zich schuil in het bos 
achter het hotel. De drie vrouwen 
worden vervroegd vrijgelaten en 
komen hen achterna. Iedereen is op 
het geld uit. En waar twee honden 
vechten om een been...

Vrijdagavond 2 februari en zater-
dagavond 3 februari vinden nog 
twee uitvoeringen plaats van het 
toneelstuk ‘Bewaar me’, in het 
Dorpshuis, Pr. Christinastraat 2 te 
Westbroek. Aanvang: 20.00 uur.

De spelers zijn weer klaar voor een leuke voorstelling.

Expositie in Traverse 
van Gemeentehuis

 
Op zondag 21 januari organiseerde de ArtTraverse-werkgroep de eerste 
expositie van 2018. Het betrof een duo-expositie van Thea Figee en 
Marie-José Robben. Gerdin Linthorst, voormalig Volkskrant journa-
liste, verrichtte de openingshandeling.Thea maakt glasobjecten, grafiek 
en schilderijen. Haar werk is vooral transparant te noemen, met als op-
vallend element de bewondering voor de natuur. Marie Jose Robben 
maakt schilderijen, waarin de kracht van licht en kleur goed te zien is. 

Boeiend
Gerdin Linthorst hield een boeiende inleiding, waarbij zij gedichten uit 
eigen werk voordroeg. Daarin was de relatie met het getoonde kunst-
werk duidelijk aanwezig. Na de openingshandeling konden de vele toe-
hoorders de kunstwerken bewonderen, onder het genot van een drankje 
en de beroemde hapjes van Katrien. De expositie in het gemeentehuis 
in Bilthoven loopt t/m dinsdag 13 maart. (Frans Poot)

Marie-José Robben (l) en Thea Figee na afloop van de inleiding in de 
Mathildezaal.
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RUNDER RIBLAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug; iets doorregen & 

ouderwets sudderen; ca. 2½ tot 3 uur
500 gram 6,98

VARKENSPROCUREURLAPJES

Wordt niet droog! Lekker als lapje, voor de nasi, voor 

saté of voor de erwtensoep....
500 gram 5,98

GEVULDE BIEFSTUK

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstuk, kruiden 

crème en een heerlijke marinade
100 gram 2,15

SPEENVARKEN ROLLADE

Lekker even wat anders; heerlijk gekruid & 

gemarineerd; ca. 90 min. op 150°C
100 gram 1,10

LAMSRIBKOTELETJES

Puur genieten van lekker lamsvlees! Met een knoflook 

marinade, kort rosé te bakken!!
100 gram 2,75

BOOMSTAMMETJES

Gekruid gehakt met ham & kaas gevuld en rondom 

gepaneerd; zachtjes braden, ca. 12 - 15 min
3 stuks 3,30
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 29 januari t/m zaterdag 3 februari. Zetfouten voorbehouden.

Technische pianoperfectie uit Siberië
‘Muziek is de zuster van de poëzie en de dochter van de smart,’ vond Sergei Rachmaninov, 

en geen betere muziek om dit te illustreren dan diens Morceaux de Salon op. 10 die de 
Russische pianiste Ekaterina Litvintseva afgelopen zondagmiddag ten gehore bracht.

Litvintseva, geboren aan de toendra’s van Oost-Si-
berië, studeerde niet alleen piano aan het 6000 km 
verderop gelegen Moskou, maar vervolgens toog 
zij nogmaals 2.500 km westwaarts, om uiteindelijk 
met onderscheiding af te studeren aan de Musik-
hochschule Würzburg. Vandaar is het nog maar een 
kleine reis naar het Lichtruim in Bilthoven, waar het 
goed opgekomen publiek de pianiste in ademloze 
bewondering beluisterde, zo stil, dat we haar stil-
letjes konden horen meeneuriën, waardoor onwil-
lekeurig de gedachten even afdwaalden naar haar 
grote voorganger, de sympathieke pianoreus Glenn 
Gould.

Hoewel Litvintseva in de voor de pauze gespeelde 
werken van Bach en Mozart qua opbouw en dyna-
mische contrasten nog wel wat van de grote mees-
ter kan leren, beschikt ze net als Gould over een 

fabelachtige pianotechniek, waarmee ze Bilthoven 
vereerde met een prachtig pianorecital op topniveau.

(Peter Schlamilch) 

Ekaterina Litvintseva.

Groencompensatie
bij Larenstein vertraagd

De gemeenteraad vroeg medio mei 2017 het College bij motie voortvarend mee te werken 
aan de gewenste uitbreiding van een groothandelsbedrijf in vlees en vleeswaren op de 

huidige locatie binnen het bedrijvenpark Larenstein en daarbij compensatie
van het groen bij voorkeur buiten Larenstein te zoeken. 

Het College antwoordde daarop dat voor de ge-
vraagde medewerking wijziging van het geldende 
bestemmingsplan nodig is. Daarna heeft het College 
bedrijven en bewoners in de directe omgeving van 
de betreffende bedrijfslocatie geïnformeerd over de 
voorgenomen bedrijfsuitbreiding. Daarbij is van de 
zijde van de omwonenden kritisch gereageerd op de 
gepresenteerde plannen. De kritiek betreft vooral de 

aantasting van het ‘groene casco’ en de groencom-
pensatie. Het College wil nu eerst nader onderzoek 
doen naar de kwaliteit van de bestaande groenvoor-
ziening en de mogelijkheden voor de groencompen-
satie verder verkennen. Het College denkt pas in 
het tweede kwartaal van 2018 hierover nader met 
de (dan nieuwe) gemeenteraad in overleg te kunnen 
gaan. [HvdB]

Inwoners van Bilthoven zijn sterk gekant tegen een uitbreiding van dit bedrijf - in de groenstrook - op het 
bedrijventerrein Larenstein. [foto Henk van de Bunt]
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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.

Ollie, de vorige
asieldier van de
maand, is gelukkig
herplaatst!

Ras: Japanse spaniel
Geslacht: Reu
Leeftijd: 12-12-2007
Kan met honden: Ja
Kan met katten: Ja
Kan bij kleine kinderen: Ja
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Ja

Gijs en Rinus zijn twee oude mannen, ze zijn al hun hele leven 
samen en zoeken daarom ook samen een huis. Het zijn
broertjes en houden elkaar goed in de gaten. Gijs en Rinus zijn 
erg gezellig en ze praten met je. Het zijn 2 makkelijke hondjes 
maar zijn niet gewend aan de lijn te lopen. Gijs en Rinus zijn 
nagekeken door onze dierenarts en die heeft bij beide broers 
een hartruis gevonden. Hier hebben ze verder geen last van 
maar het betekent wel dat ze voor de rest van hun leven,
2 maal daags een pilletje moeten hebben.

Dieren van de maand:
Gijs en Rinus
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Certificaten voor deelnemers 
Budgetkring

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 26 januari sloten deelnemers binnen de Budgetkringen vier en vijf gezamenlijk af met 
een certificaatuitreiking door wethouder Ebbe Rost van Tonningen. Nieuwe deelnemers staan 

alweer te trappelen om mee te doen met de volgende budgetkring,
in de hoop geld te besparen op hun uitgaven.

Wethouder Rost van Tonningen is 
dan ook trots op de deelnemers, die 

zorgvuldiger willen omgaan met 
hun geld. Sterker nog: een voor-

hoede zijn van een maatschappe-
lijke trend, namelijk de ‘economie 

van het genoeg’. Niet de economi-
sche groei is maatgevend, maar het 
antwoord op de vraag ‘met hoeveel 
ben je tevreden?’ 

Tips
De deelnemers van de vierde en 
vijfde sessie waren allen erg te-
vreden over de tips die zij kregen 
vanuit de budgetkring en ook van 
de overige deelnemers. ‘Het blijkt 
dat je eigenlijk helemaal niet zo-
veel nodig hebt, om gelukkig te 
zijn. Daarnaast heb ik veel meer 
sociale contacten dan vroeger’, 
vertelt Christina. Ook Margreet is 
erg tevreden: ‘Het is heel fijn om 
regelmatig bij elkaar te komen en 
elkaars’ ervaringen te delen en kri-
tisch te kijken naar waar je geld 
naartoe gaat’. Eveline vult aan: ‘In 
WVT is een hoekje beschikbaar 
waar je overbodige spullen van je-
zelf kwijt kunt, zodat anderen dit 
weer kunnen meenemen en gebrui-
ken. En soms kun je ook weer spul-
len gebruiken, die anderen achter-
laten. Heel handig’. 

Groep
De Budgetkring is een werkgroep 
waarin deelnemers worden gesti-
muleerd om bewust en zorgvuldig 
om te gaan met geld en met het le-
ven. Het is een leefstijlprogramma 
met de unieke aanpak van ‘Geluk-
kig met Genoeg’. Een kring bestaat 
uit ongeveer acht personen, die 
elke twee weken bij elkaar komen, 
onder begeleiding van twee ge-
trainde vrijwilligers. Iedereen die 
meer greep wil krijgen op z’n bud-
get, heeft baat bij de Budgetkring. 
Of dit wel of niet een probleem 

is, doet er eigenlijk niet toe. Als je 
vindt dat je geld alsmaar door je 
vingers glipt, als je een leuker leven 
wilt met een smallere beurs, ben je 
welkom bij de Budgetkring. 

Accordeon
Na de uitreiking van de certificaten 
was het feest bij de Budgetkring in 
het WVT-gebouw aan de Talinglaan 
in Bilthoven. Rost van Tonningen 
begeleidde alle zingende deelne-
mers op zijn accordeon. ‘Dit is zo 
leuk om te doen’, vertelt Rost van 
Tonningen. ‘Ik ben met een soort 
toernee bezig binnen gemeente De 
Bilt. In december speelde ik al bij 
de ontvangst van Sinterklaas op de 
Julianaschool, kerstliederen met de 
dames van de Lionsclub en voor 
het kerstdiner in de Schutsmantel 
en Dijckstate’. Met zijn repertoire 
bekende Hollandse liederen speel-
de hij deze maand in Huize Het 
Oosten, De Bremhorst en vrijdag 
26 januari dus ook tijdens de certi-
ficaatuitreiking bij de Budgetkring 
in WVT. Zijn volgende optreden 
zal zijn in D’Amandelboom in Bilt-
hoven.

Kennismaken
Wie wil kennismaken met de Bud-
getkring De Bilt kan donderdag 8 
februari terecht in het Budgetkring 
Café tussen 10.00 en 13.00 uur. 
Woensdag 21 februari is een intro-
ductiemiddag bij Mens De Bilt van 
14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur of 
bij de Introductieochtend in WVT 
op donderdag 22 februari, van 10.00 
tot 11.30 uur. Voor meer informatie 
en/of opgave: debilt@budgetkring.
nl of bel marieke 06 40221683.

Na de uitreiking wordt luid gezongen onder begeleiding van Ebbe Rost van Tonningen op accordeon. 

UITbureau voor Ouderen bestaat 10 jaar
Al 10 jaar lang organiseert het UITbureau voor Ouderen een keur aan volledig verzorgde 
arrangementen, zoals uitstapjes, vakanties, voorstellingen en lunches en diners op locatie. 

Arjan Walraven, coördinator UIT-
bureau voor Ouderen, vertelt: ‘Ik 
werd in 2007 door De Bilthuysen 
gevraagd dit project bij wijze van 
proef te starten. Het organiseren 
van verzorgde arrangementen voor 
ouderen had uiteraard tot doel hen 
een mooie dag of avond te bezor-
gen, maar veel belangrijker nog, er-
voor te zorgen dat men elkaar kon 
ontmoeten. De belangstelling was 
groot. In januari 2008 zijn we of-
ficieel gestart’. En na 10 jaar is het 
succes onverminderd. Inmiddels 
melden zo’n 400 ouderen zich re-
gelmatig aan voor arrangementen. 
‘Het is ontzettend leuk om te zien 

dat wanneer iemand eenmaal heeft 
deelgenomen aan een arrangement 
enthousiast is en blijft terugkomen’, 
zegt Arjan. ‘Zo zijn er deelnemers 
die al vanaf het begin meegaan, 
maar ook zijn er bijzondere vriend-
schappen ontstaan tussen mensen 
die elkaar tijdens een arrangement 
hebben ontmoet’. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar
Henriëtte Winkel is al enige jaren 
als vrijwilliger actief betrokken bij 
het UITbureau voor Ouderen. ‘Ik 
ga regelmatig mee als gastvrouw en 
ontvang de deelnemers, zorg dat het 
ze aan niets ontbreekt, help ze naar 

hun plaats en maak een gezellig 
praatje. Ik vind het heerlijk om te 
doen en het doet me goed wanneer 
ik zie dat men geniet van een gezel-
lig uitstapje. En ik kan er zelf van 
meegenieten’. Vrijwilligers, die 
gastheer of - vrouw zijn of de bus 
rijden die de deelnemers haalt en 
brengt, zijn onmisbaar om iedereen 
een mooie ervaring te bezorgen’. 
Het UITbureau voor Ouderen is 
nog op zoek naar vrijwilligers. Bent 
u geïnteresseerd? Neem gerust con-
tact op (mail uitbureau@vooroude-
ren.nl of tel. 030 229 6700). 

(Liselotte de Bruijn)

Arjan Walraven met gastvrouwen Marjan en Henriette.

Parkeren oude dorp
Al in 2011 en nadien in 2014 werd parkeerdruk en -overlast 
geconstateerd en vastgesteld bij Biltstein en in het oude dorp 
van De Bilt. Ook na de realisatie van het parkeerterrein bij 

Biltstein is de parkeerdruk ter plaatse nog te hoog; aanleiding 
voor het College om in 2016 een parkeeronderzoek ter 

beoordeling van de huidige parkeersituatie te doen. 

Uit de gehouden metingen en enquêtes is gebleken dat een aanzienlijk deel 
van de gebruikers van de parkeerruimte langparkeerders zijn, die in het 
gebied parkeren om vervolgens met de bus naar Utrecht te reizen. Het Col-
lege heeft vervolgens met een werkgroep uit Het Oude Dorp en de Ver-
eniging Het Oude Dorp nagedacht over dit geconstateerde probleem. De 
Vereniging Het Oude Dorp heeft een enquête gehouden onder de betrok-
ken bewoners en ondernemers en de uitkomsten daarvan vertaald in een 
parkeeradvies. 

Parkeerschijfzone
Op basis hiervan en in afstemming met Bewonersvereniging Kloosterpark 
is het College voornemens om een parkeerschijfzone in te stellen ten be-
hoeve van een maximale parkeerduur van twee uur gedurende de periode 
van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Burgemeester 
en Wethouders overwegen daarbij per kenteken een gratis parkeeronthef-
fing te verstrekken en is tegelijk 
voornemens om eenrichtingsver-
keer in te stellen op de Kapelweg 
in de richting Dorpsstraat/Burg. De 
Withstraat. 

Informatieavond
Tijdens de inzageperiode van de 
ontwerpverkeersbesluiten vindt een 
informatieavond plaats in het HF. 
Witte centrum in De Bilt op 31 ja-
nuari 2018, aanvang 19.30 uur. Het 
College verwacht de maatregelen in 
april 2018 in te voeren. Het effect en 
de wijze van de ontheffing van de 
parkeerschijfzone zal samen met de 
Vereniging Het Oude Dorp en Be-
wonersvereniging Kloosterpark ge-
durende een proefperiode worden 
gemonitord. [HvdB]

Stem op de
Maartensdijker

van het jaar.

Kan tot 12 februari 2018

voor alle kernen via:

h.jongschouwenburg@planet.nl

of gjweierink@gmail.com.

Deze week worden de

nominaties bekend gemaakt.

        maartensdijkervanhetjaar



12

Uitzendbureau JouwWerk is een klein uitzendbureau in Maartensdĳ k. 
De kracht achter dit bureau is Diana van Esveld, die met haar persoonlĳ ke 
aanpak, laagdrempelig contact, enthousiasme, gedrevenheid en haar 
servicegericht handelen met oog voor inlener en medewerker probeert 
de juiste match te maken. Gekozen tot beste startende ondernemer 
van Gemeente de Bilt 2017; schrĳ f je vrĳ blĳ vend in als mede-
werker, of als potentiele inlener. Voor uitzenden, detacheren, 
payroll en Werving en Selectie bent u zeker aan het juiste 
adres! “Overzicht, eerlĳ kheid, goede communicatie en ver-
trouwen is voor JouwWerk erg belangrĳ k, hierdoor kan er 
een nog betere match gevonden worden waardoor een goede 
samenwerking voor klant en medewerker centraal staat”. 

Aangeboden vacatures
• Schoonmaakmedewerker voor de ochtend/avond in De Bilt
• Afwassers (fulltime) in De Bilt
• Medewerker bediening (Parttime) in de Bilt
• Medewerker buffet-restaurant in De Bilt
• Zelfstandig werkende Kok in De Bilt
• Teamleider logistiek in Mĳ drecht
• Wĳ kverpleegkundige in Driebergen
• Flexpoolmedewerkers Helpende, helpende +, Verzorgende IG

servicegericht handelen met oog voor inlener en medewerker probeert 
de juiste match te maken. Gekozen tot beste startende ondernemer 
van Gemeente de Bilt 2017; schrĳ f je vrĳ blĳ vend in als mede-
werker, of als potentiele inlener. Voor uitzenden, detacheren, 
payroll en Werving en Selectie bent u zeker aan het juiste 
adres! “Overzicht, eerlĳ kheid, goede communicatie en ver-
trouwen is voor JouwWerk erg belangrĳ k, hierdoor kan er 
een nog betere match gevonden worden waardoor een goede 

Schoonmaakmedewerker voor de ochtend/avond in De Bilt

Kĳ k voor alle vacatures op:
www.jouwwerk.nu

Meer informatie?
Bel of mail gerust!
Tel: 06-15378676

Mail: jouwwerk@gmail.com

Wij zijn voor onze leerlingenploeg op zoek naar gemotiveerde
kandidaten in de leeftijd van 16 jaar tot ca. 25 jaar

4 dagen werk + 1 dag school = ROC diploma 
Heb jij interesse en ben je woonachtig in de regio Utrecht, neem dan 
snel contact op met SPG Midden Nederland. Bel naar 030-2948765 
of vul gelijk het contact formulier In via onze website: www.spgmn.nl 
of stuur gelijk je C.V. naar info@spgmn.nl.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Aan de inwoners van Groenekan

Ik woon inmiddels 30 jaar in dit dorp. Er hebben 
zich in deze periode geen spectaculaire of spontane 
wijzigingen voorgedaan. Met pijn en moeite kan 
er geparkeerd worden bij ons enige eethuis ‘Naast 
de Buren’. Altijd geklaag over auto overlast van de 
hockeyvelden, terwijl wij op de eerst plaats (heren) 
in Nederland staan. Geen golfbaan aan het Prinsen-
laantje, maar wie weet komen daar nog eens wonin-
gen, niet uitgesloten! Landgoed achter de Nieuwe 
Wetering, de bewoners staan op hun kop! Nu een 
anti-actie plan voor poloterrein. Kan er niet eens 
positief gedacht worden over de actie, die een van 
onze bewoners wil organiseren. Het is bijna buiten-
gebied van Groenekan, er komen parkeerplaatsen 
-fantastisch voor Naast de Buren -, een stukje lopen 
voor en na de maaltijd alleen maar gezond. 

Wat leuk om extra activiteiten in ons dorp te heb-
ben. Misschien mogelijkheid voor een cosy ruimte, 
om te bridgen, te biljarten of iets dergelijks of elkaar 
gewoon te ontmoeten met een drankje (soort soci-
eteit)? Waarom zijn Groenekanners altijd tegen? 
Probeer er iets positiefs van te maken, breng ideeën 
aan, waar alle inwoners van Groenekan plezier aan 
kunnen beleven en niet alleen bijeenkomsten in het 
kille en saaie dorpshuis. Misschien een plaats voor 
Theater in t’ Groen! Laten wij met elkaar er iets 
fantastisch van maken, positieve inspraak! Op deze 
plek geen historische panden, kijk eens naar het af-
schuwelijke kantoorgebouw aan de Groenekanse-
weg. Laten wij als Groenekanners gebruik maken 
van de initiatieven van een dorpsgenoot.

Jeltje van Dijk, Groenekan

Poëzieperformance
bij Bouwman Boeken

Afgelopen zaterdag presenteerde dichteres Vian Moo haar optimistische, lichte en luchtige 
gedichtenbundel Meer dan dit, waarbij ze niet alleen enkele gedichten voorlas, maar ze 

ook zong, op bestaande melodieën. Daarnaast illustreerde ze haar poëzie ook op de bugel, 
waarbij ze, naar eigen zeggen, al ‘blij was dat ze niet van zenuwen door de grond zonk’.

Vian Moo schrijft over heel alledaagse, herkenbare 
dingen, in soms ultrakorte gedichten als: ‘Tea for 
one / Een zakje per kop / lijkt me sterk’ en ‘Emotio-
nele achtbaan / Oeps, nog meer loops’. In haar jeugd 
schreef ze voor de schoolkrant, publiceerde in 1985 
haar debuutbundel ‘Van de drup in de regenboog’ in 
2014 vond de themabundel ‘Doggy talk’ zijn weg 
naar de boekenplank van de hondenliefhebber. Haar 
doel van de poëziemiddag was om ‘tenminste één 
persoon te raken: dan ben ik gelukkig!’
(Peter Schlamilch) 

Dichteres en trompettist.

Januarisfeer in beeld

In dit jaargetijde vormen mist en bos een ideale combinatie om sfeervolle 
plaatjes te creëren. Wim Westland legde vast hoe de zonnestralen door de 
bomen uitwaaierden. [HvdB] 
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Geslaagd tienjarig jubileum
Samen voor De Bilt

door Walter Eijndhoven

Donderdag 25 januari vierde Samen voor De Bilt haar tienjarig jubileum in een zaal in Huize 
Het Oosten, aan de Rubenslaan in Bilthoven. Samen met haar (ex)partners- ondernemers en 
maatschappelijke organisaties binnen gemeente De Bilt werd teruggekeken op tien jaar van 

betrokken ondernemen en werd getoast op een mooie, gezamenlijke toekomst. 

Het bestuur keek terug op een 
droom om twee werelden, de com-
merciële en de maatschappelijke, 
met elkaar te verbinden. En dat is 
gelukt. Partners van Samen voor 
De Bilt weten elkaar goed te vin-
den en zo ontstaan mooie dingen 
tussen maatschappelijke organi-
saties, commerciële bedrijven en 
inwoners binnen gemeente De Bilt. 

Alle partijen
‘Samen voor De Bilt zou Samen 
voor De Bilt niet zijn als zij bij 

de organisatie niet allerlei partijen 
betrokken had’, vertelt voorzitter 
Joanne Penning. ‘Zo hadden de 
cliënten van Reinaerde de heerlijke 
appeltaarten gebakken en verzorg-
den zij de catering. En zij deden dat 
met verve. 

BiltsHeerlijk verzorgde de lekkere 
hapjes tijdens de borrel, terwijl Si-
avash Tafreshi de toetsen van de 
piano beroerde. Medewerkers van 
RIVM maakten een inspiratiefilm-
pje over het werk van Samen voor 

De Bilt. Mede door hun aller inzet 
werd het een mooie bijeenkomst’. 
Samen voor De Bilt heeft de afge-
lopen tien jaar al veel bereikt op 
het gebied van maatschappelijk 
betrokken ondernemen. Penning: 
‘Ook voor de toekomst zien wij 
nog genoeg kansen en die wlllen 
wij graag samen aangaan’. Wie 
meer wil weten over Samen voor 
De Bilt, kan contact opnemen met 
Joanne Penning via: joanne@sa-
menvoordebilt.nl of bel 06-460 
640 10.

Samen voor De Bilt viert het 10-jarig jubileum met de veel partners.

Hoe toegankelijk is openbare ruimte
De gemeente De Bilt roept haar inwoners op om situaties in de openbare ruimte, die niet goed 

toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, te melden,. Dat kan nog tot 31 maart. 

De openbare ruimte(n) in onze 
gemeente moet zonder belemme-
ringen toegankelijk zijn voor ie-
dereen met en zonder beperking. 

Samen met vertegenwoordigers 
van de Adviesraad Sociaal Do-
mein i.o. roept de gemeente De 

Bilt haar inwoners op om knel-
punten te melden. De gemeente 
De Bilt zal op basis van deze in-
ventarisatie een meerjarenplan 
maken om deze knelpunten op te 
heffen in combinatie met reeds 
geplande werkzaamheden en an-
dere mogelijkheden.

Melden tot 31 maart
U kunt uw probleem met de toegan-
kelijkheid van de openbare orde tot 
31 maart melden via onze website: 
www.debilt.nl/melden/meteen-
melden (categorie Toegankelijk-
heid). Uw vragen kunt u sturen naar 
toegankelijkheid@debilt.nl.

Bruidsmodeshow voor 
Ouderenfonds

Vrijdag 19 januari hebben leerlingen van Aeres VMBO Maartensdijk 
een bruidsmodeshow georganiseerd. Wegens het grote succes van deze 
show op de open dagen heeft dit spektakel een eigen avond gekregen. 
De leerlingen regelen alles zelf; jurken, pakken, logistiek, taarten, aan-
kleding, make-up en ook de verschillende bruidsboeketten waren zelf-
gemaakt. Na afloop van de show werden de boeketten verkocht. De 
opbrengst van de verkoop gaat naar het Nationaal Ouderenfonds. Er is 
150 euro opgehaald. ‘ (Arti Lammert)

Leerlingen van Aeres Maartensdijk zetten een professionele show neer. 
[foto Reyn Schuurman]

Jubilarissen bij 
brandweerharmonie

Vrijdag 26 januari werden op de jaarvergadering van de 
Brandweerharmonie 4 jubilarissen gehuldigd. V.r.n.l. Hans de Heus, 
(12,5 jaar trompettist), Nicolette van Doeveren, 12,5 jaar (fluitist), 
Mark Otten, 25 jaar (altsaxofonist) en Helen van der Vliet, 40 jaar 
(tenorsaxofonist). 

Waardering voor mantelzorgers

Vrijdag 26 januari vond in de Mathildezaal van het gemeentehuis een bijeenkomst plaats voor mantelzorgers 
binnen gemeente De Bilt. In een winterse sfeer met vuurkorven, glühwein, chocolademelk, hapjes en een 
borrel sprak wethouder Anne Brommersma haar dank uit aan alle mantelzorgers, met als laatste woorden: 
‘Je weet nooit hoe sterk je bent, totdat sterk zijn je enige keuze is’. [Walter Eijndhoven]

Werk aan de weg
Om de kwaliteit 
van de wegen en 
de bereikbaarheid 
in en van de 
gemeente optimaal 
te houden, wordt 
regelmatig aan de 
weg gewerkt. 

Ook lezer Janny 
Smits draagt 
op deze manier 
bij aan de 
informatie over 
werkzaamheden.
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CDA presenteert zich

De presentatie van het CDA-De Bilt-verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart vond vrijdag 26 januari plaats: 
Lijsttrekker Madeleine Bakker overhandigde het eerste exemplaar aan 
de voorzitter van de winkeliersvereniging Hessenweg De Bilt Bas van 
Loo. (foto Margareth Broek)

 oproep takken opruimen geslaagd!

Het CDA heeft het college van Burgemeester en Wethouders vragen 
gesteld over het opruimen van takken en bomen na de recente  
westerstorm. De gemeente heeft inmiddels laten weten dat zij tussen 
29 januari en 9 februari alle afgebroken takken gaat opruimen,  
ook die door inwoners langs de kant van de weg zijn gelegd. Het CDA 
is blij met dit goede resultaat voor onze inwoners! 

Wilt u iets onder de aandacht brengen van het CDA? Kom dan op 
ons maandelijkse inloopspreekuur (elke tweede dinsdag van de 
maand om 20.00 uur in Café Joos, De Bilt) of laat van u horen via 
info@cdadebiltmaartensdijk.nl.

 CDADeBilt  @cdadebilt cdadebilt.nl

adv Vierklank tekst oproep 130x110 FO.indd   1 29-01-18   20:55

advertentie

Cabaret in Theater Het Lichtruim
Zondag 11 februari om 15:00 uur speelt Kiki Schippers in Theater Het Lichtruim 

haar nieuwe voorstelling Waar. Eigenwijs, ontwapenend, kwetsbaar en fel: 
met haar liedjes verovert Kiki Schippers ieder publiek.

Kiki kreeg in De Slimste Mens 
zelfs Maarten van Rossem aan het 
lachen! Maar Kiki wil altijd meer. 
Waar houdt het op? 

Ze won overtuigend de Publieks- 
en de Persoonlijkheidsprijs bij 
Cameretten, NRC zag een ‘Intri-
gerend talent, verrassend en veel-
zijdig’ en De Telegraaf vond Wie 

Kijkt? een ‘veelbelovend debuut’.  
Tweemaal werd een lied uit haar 
debuutvoorstelling ‘Wie Kijkt?’ 
genomineerd voor de Annie M.G. 
Schmidtprijs voor het beste thea-
terlied van het seizoen, waarvan 
één nominatie verzilverd werd, en 
in haar vlijmscherpe wekelijkse 
actuele bijdrages in de media is ze 
nietsontziend. 

Maar waar is ze naar op zoek? Het 
allermooiste lied, de treffendste 
metafoor, het grappigste verhaal, 

of gewoon de waarheid? Wat is er 
eigenlijk zeker aan deze avond? En 
waarom zou je überhaupt stelling 
nemen en jezelf vastleggen? Waar 
positioneer je jezelf? Kiki zweeft 

een beetje boven het maaiveld. En 
dat willen we graag zo houden. 
Kijkt u op www.theaterhetlicht-
ruim.nl voor meer informatie en 
bestel direct uw kaarten.

D66 De Bilt trapt 
verkiezingscampagne af

Exact 66 dagen voor de Gemeenteraadsverkiezingen is tijdens de 
nieuwjaarsborrel van D66 De Bilt het verkiezingsprogramma ‘Kansen 
voor De Bilt’ gepresenteerd en stelde lijsttrekker wethouder Hans 
Mieras de kandidaten voor en gaf hij een toelichting op het nieuwe 
programma. V.l.n.r. Hanneke de Zwart, Evert van Bonzel, Hans Mieras, 
Michiel van Weele, Donja Hoevers, Dolf Smolenaers en John van 
Brakel.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal kaarten beschikbaar gesteld. 
Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar info@vier-
klank.nl. Vermeld in het onderwerp Kiki. Onder de inzenders worden 
de kaarten op 5 februari verloot.

Het intrigerende, verrassende en 
veelzijdige talent Kiki Schippers. 
(foto Pleunie van Raak)

Handtekeningenactie en 
facebookpagina om rattenoverlast 

door Henk van de Bunt

Bewoners omgeving Kometenlaan (Bilthoven-West) hebben erg veel last van ratten in en om de 
woningen en denken dat het probleem veel groter is dan de Gemeente De Bilt wil inzien. Wethouder 

Ebbe Rost van Tonningen gaf jl. donderdag in de gemeenteraadsvergadering - in antwoord op 
vragen van de Biltse VVD-fractie en fractie Schlamilch - aan dat het zijns inziens wel meeviel. 

Wijkbewoonster Femke Visscher 
vertelt: Volgens ons komt het ook 
door zwerfafval en voedselresten; 
iets dat sommige bewoners op 
straat dumpen. Maar ook door on-
voldoende snoeien van het groen, 
waardoor ratten schuilplaatsen kun-
nen vinden; bijvoorbeeld in de natte 
groenstrook tussen de flats Kome-
tenlaan en het industrieterrein in. 
Naast het feit dat de ratten erg veel 
overlast veroorzaken, is het volgens 
ons ook een gevaar voor de volks-
gezondheid. Deze beesten dragen 
de Ziekte van Weil met zich mee, 
deze ziekte kan ook zeer gevaarlijk 
zijn voor de mens’.

Verzakkingen
De bewoners willen inventariseren 
wie hier nog meer last van heeft; zij 
denken hierbij aan andere oorzaken 
zoals verzakkingen rondom de wo-
ning, uitwerpselen in de kruipruim-
te, zelfs in dakkapellen. Femke: 
‘Het waarnemen of zien van ratten 
in de omgeving willen we graag in 
kaart brengen, waardoor wij goed 
onderbouwd e.e.a. kunnen melden 
bij de gemeente De Bilt waardoor 

de gemeente het probleem (nu eens 
eindelijk) goed kan aanpakken en 
daardoor hopelijk kan voorkomen 
dat de ratten steeds verder de woon-
wijken ingaan’.

Handtekeningen
De bewoners zijn daarom gestart 
met een huis-aan-huis-handteke-
ningenactie en kan steun via ratten-
overlast@gmail.com doorgegeven 
worden. Ook ontvangen ze graag 
meldingen van overlast en proble-
men door de ratten. Meer info en 
discussies www.facebook.com/
groups/rattenoverlast/ 

Eisen
Femke Visscher vat nogmaals na-
mens de buurtbewoners samen wat 
men bij de gemeente aan wil dra-
gen:’ Wij willen gehoord worden 
en hulp bij het bestrijden/voorko-
men van ratten. Wij willen dat het 
leefgebied minder aantrekkelijk is 
c.q. wordt gemaakt voor de ratten; 
bijvoorbeeld door snoeien en goed 
onderhouden van het openbaar 
groen. Wij willen dat het probleem 
zwerfafval en voedselresten wordt 

aangepakt, bijvoorbeeld door het 
plaatsen van ondergrondse contai-
ners en (het uitbreiden van) hand-
having.

Winter
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen stelde jl. donderdag gehoopt te 
hebben op een strenge winter, waar-
door veel ratten doodgaan, maar die 
blijft uit. Volgens hem zijn er drie 
mogelijke oorzaken: het weggooien 
van voedsel, gaten in de funderin-
gen (waardoor ratten in kruipruim-
tes kunnen) en het (terug-)snoeien 
van openbaar groen. De wethouder 
antwoordde op vragen in de ge-
meenteraadsvergadering op korte 
termijn geen oplossing te kunnen 
bieden. Femke Visscher: ‘Een rat 
kan zich heel snel en veelvuldig 
voortplanten. Hoe is de stand van 
zaken aan het einde van deze zachte 
winter?
Meldingen kunnen ook worden ge-
daan op www.KAD.nl en tel. 0317 
419660. Hier kunnen omwonen-
den hun rattenoverlast melden. Het 
KAD zorgt voor rapportage naar de 
Gemeente.

Femke, Jörgen, Peter en Mirella - Team Rattenoverlast De Bilt - Bilthoven bij één van de vele rattenholen in de wijk.
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Ouderen terug naar school
door Henk van de Bunt

In het kader van ‘Respect voor elkaar’ is het al vele jaren de gewoonte, dat leden van de 
ouderenbonden KBO en PCOB De Bilt een bezoek brengen aan een school voor Voortgezet 
Onderwijs in de gemeente. Op ‘stormdag’ 18 januari bezocht een groep senioren de Aeres 

MAVO Bilthoven in Bilthoven. 

Alle weercodes van geel tot rood 
ten spijt werd de groep van 23 per-
sonen die ochtend rond koffietijd 
verwelkomd door leerlingen van 
de school in de ‘oude gymzaal van 
de voormalige Van Everdingen-
school’. Mini Rijksen-Landman 
was woordvoerder van de groep: 
‘Deze school is gebouwd in 1930 
en vertoont invloeden van de Ne-
derlandse architect W.M. Dudok 
en de Amerikaanse architect F.L. 
Wright. Als gemeentelijk monu-
ment is het aanzien van de school 
aan de buitenkant bewaard, maar 
vanbinnen is de school aan de eisen 
van de tijd aangepast. 

Ook het onderwijs heeft diverse 
veranderingen ondergaan. Sinds 
september 2017 heet de school of-
ficieel Aeres MAVO Bilthoven met 
een theoretische leerweg. Voor de 
nieuwe lichting leerlingen betekent 
dit dat er extra mogelijkheden voor 
hun ontwikkeling zijn. Zij kunnen 
nu topprogramma’s volgen, is extra 

aandacht voor internationalisering 
en het nieuwe vak ‘Lifestyle’ . Met 
een TL diploma op zak stromen 
veel leerlingen door naar de havo 
of naar een beroepsopleiding in het 
mbo. Dit kan vervolgd worden tot 
op de Aeres Hogeschool Wagenin-
gen’.

Lessen 
Aansluitend werd het gezelschap 
door de leerlingen uit de leerlin-
genraad in kleine groepjes meege-
nomen door de school. Er werd een 
inkijkje gegeven bij verschillende 
lessen. Mini Rijksen vervolgt: ‘Zo 
is men in een 3e klas bezig met 
Nederlands. Ieder heeft naar keuze 
een boek gelezen dat aan bepaalde 
eisen moet voldoen. Bij de boek-
bespreking moeten de leerlingen 
o.a. aangeven tot welk genre het 
boek behoort, wie de hoofdpersoon 
en evt. bijfiguren zijn. Wat is het 
thema en vanuit welk perspectief 
is het geschreven?’ Het volgende 
vak in klas 2A is biologie. Het ge-

zelschap ziet een filmpje waarin de 
werking van het hart wordt toege-
licht. Daarna wordt in de opname 
een schapenhart ontleed met behulp 
van een scalpel en een glazen staaf. 
In een later lesuur zullen de leerlin-
gen dit zelf moeten doen in groep-
jes van vier, waarbij ieder een eigen 
taak heeft. Niet elke leerling kan 
dit waarderen. Er worden geluiden 
vernomen als: ‘eng, vies, niet leuk’. 

Studiecentrum
In het studiecentrum kunnen leer-
lingen zelfstandig studeren of wer-
ken aan opdrachten van toppro-
gramma’s tijdens de lessen. Ook 
is er een stiltecoupé. Mini Rijksen: 
‘Dan duiken we zo’n vijftig jaar te-
rug in ons eigen leven bij het vak 
geschiedenis. De jaren ’60 komen 
op het scherm voorbij, de tijd waar-
in velen zich afzetten tegen de be-
staande maatschappij. ’Beter lang-
harig dan kortzichtig’ is de kreet. 
Beatles, Rolling Stones, nozems, 
hippies en provo’s gaan gevestigde 

rollen doorbreken. De actiegroep 
Man Vrouw Maatschappij ontstaat. 
Ieder moet zelf nadenken wat hij 
wil en niet in het vaste spoor van 
het verleden gaan’.

Nadenken en meedenken
Nadenken heeft men op de Aeres 
MAVO Bilthoven ook gedaan. In 
de middagpauze met een heerlijke 
lunch praat teamleider mevrouw 
Laura van Esveld de senioren 
bij over het programma van haar 
school. Er is enkele jaren hard ge-
werkt aan noodzakelijke vernieu-
wingen en in december heeft de In-
spectie van het Onderwijs dit alles 
goedgekeurd. Tot slot worden de 

senioren aan de tand gevoeld. Op 
het digibord verschijnen opgaven 
voor hoofdrekenen (‘dat kunnen de 
ouderen toch zo goed?!’), gevolgd 
door een dictee. De leerlingenraad 
vraagt met hen te brainstormen over 
enkele stellingen, zoals: ‘De kennis 
van kinderen is minder dan vroe-
ger’, ‘Boeken zijn onzin’, ‘Vroeger 
was alles beter dan nu’ en ‘digitali-
seren heeft de scholen veranderd’. 

Na wat persoonlijke ontboezemin-
gen van de ouderen over hun buc-
ketlist (‘ik wilde wat van de wereld 
zien’ en ‘ik wilde missionaris met 
een baard worden’) zit de schooltijd 
‘voor ouderen’ voor die dag erop. 

Ouderen worden verwend met een ‘bakkie leut’.

Opening Ronald McDonaldhuis in De Bilt
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 26 januari opende wethouder Hans Mieras een vestiging van het Ronald McDonaldhuis 
aan de Holle Bilt 19-21 in De Bilt. Om tegemoet te komen aan de vraag naar ruimte voor 
gezinnen met een ziek kind, moest het Wilhelmina Kinderziekenhuis op zoek naar meer 

kamers. Uiteindelijk vond zij deze in een pand naast het Biltse Van der Valk Hotel.

Het huis waar de ouders kunnen 
verblijven, bestaat uit zes kamers 
met badkamer en verder uit twee 
huiselijk ingerichte woonkamers 
en een grote keuken. Aan de achter-
kant bevindt zich ook nog een tuin. 
‘In het Ronald McDonaldhuis, hier 
aan de overkant, beschikken wij 
over 32 kamers, voor de ouders’, 
vertelt medewerkster Karin Cra-
mer. 
‘Omdat de vraag groter is dan het 
aanbod, moesten wij op zoek naar 
meer ruimte. Gelukkig hebben wij 
die hier gevonden, bijna recht te-
genover het ziekenhuis. Wij huren 
het pand voor drie jaar. Daarna ho-
pen wij ons weer te vestigen binnen 

het Ronald McDonaldhuis bij het 
Wilhelmima Kinderziekenhuis’. 

Buitenhuis
Wethouder Mieras was blij dit Bui-
tenhuis te mogen openen. ‘Het is 
echt een Buitenhuis, gelegen op één 
van de mooiste plekjes van ons dorp, 
naast Landgoed Beerschoten’, ver-
telt hij. ‘Maar het is ook een thuis, 
buiten je eigen huis, voor ouders 
die hier tijdelijk wonen’. Mieras is 
dan ook bijzonder dankbaar voor de 
inzet van Klaas en Els van der Valk 
voor dit prachtige initiatief. Mieras: 
‘Met een ernstige aandoening in 
het ziekenhuis terechtkomen, is 
één van de ergste dingen die je kan 

overkomen. Eigenlijk is er maar 
één ding erger: moeten toezien hoe 
je kind in het ziekenhuis wordt op-
genomen. Daarom is het werk van 
Ronald McDonald Kinderfonds 
ook zo belangrijk. Ik wens de toe-
komstige bewoners van dit prach-
tige pand toe, dat zij hier maar kort 
hoeven te blijven en snel weer met 
een gezond kind naar huis kunnen’. 
In het Ronald McDonaldhuis loge-
ren ouders, broertjes en zusjes van 
kinderen die zijn opgenomen in 
het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht. Het Huis krijgt geen subsi-
die van de overheid en is dus geheel 
afhankelijk van donaties, sponsors 
en vrijwilligers. 

Wethouder Hans Mieras hoopt dat ouders zo snel mogelijk het Buitenhuis weer verlaten.

Burgemeester Potters 
leest voor 

door Walter Eijndhoven

In het kader van de Nationale Voorleesdagen, van 24 januari t/m 3 
februari, was burgemeester Potters woensdag 24 januari te gast bij 
de peuterspeelzaal van de Groen van Prinstererschool in De Bilt. 
Hij las de kids voor uit het prentenboek ‘Ssst! De tijger slaapt’, een 
boek van Britta Teckentrup. 

De campagne Nationale Voorleesdagen wordt dit jaar voor de vijf-
tiende keer gehouden, met als doel het stimuleren van voorlezen aan 
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Doelgroep van deze landelijke 
campagne zijn ouders van kinderen tussen een half en zes jaar oud. 
Uit het enorme aanbod van prentboeken, maakt een jury van jeugbi-
bliothecarissen elk jaar een selectie: de Prentenboek Top Tien. Naast 
een goed verhaal, moet het boek beschikken over een goed verhaal en 
aantrekkelijke tekeningen. De Groen van Prinstererschool koos dit jaar 
voor ‘Sttt! De tijger slaapt’. Vooraf kregen de kinderen een gezamenlijk 
ontbijt op school. 

Vol spanning luisteren de kids naar de avonturen van de tijger.
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Nationaal Park Heuvelrug 
onderstreept gezamenlijkheid

door Henk van de Bunt
 

De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg, ondergebracht in één groot Nationaal 
Park waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld wordt. Dat is de gezamenlijke 

ambitie van de provincie Utrecht, samenwerkende gemeenten, terreinbeheerders, 
belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Donderdag werd in het Koetshuis 
van Eyckenstein de intentieover-
eenkomst ondertekend waarmee 
diverse partijen de ambitie voor een 
vernieuwd en groter Nationaal Park 
Heuvelrug omarmen. Janine Caal-
ders, voorzitter van het Nationaal 
Park is blij met de ondertekening: 
‘Dit is een volgende belangrijke 
stap. Met de partijen die de inten-
tieovereenkomst ondertekend heb-
ben, kunnen we verder bouwen aan 
de toekomst van het Nationaal Park 
Heuvelrug. Voorop staat dat we na-
tuur, landschap en erfgoed beter 
willen beschermen en verder willen 
ontwikkelen. Onze ambities dra-
gen daar aan bij: beschermen van 
natuur en erfgoed, het verhogen 
van de beleving en toegankelijk-
heid van het gebied; een efficiënte 
en effectieve wijze van toezicht en 
handhaving; het uitbreiden van de 
grenzen en de versterking van de 
unieke waarden van het Nationaal 
Park Heuvelrug en zorgdragen voor 
een groeiende economische basis 
voor natuur, landschap en erfgoed. 
Met de samenwerking onderschrij-
ven partijen het belang van natuur, 
landschap en erfgoed voor de toe-
komst van onze regio’. 
 
Initiatief
Het initiatief om te komen tot één 
aaneengesloten Nationaal Park 
Heuvelrug komt uit het gebied zelf. 
Vanaf 2016 is gezamenlijk gewerkt 

aan de plannen voor het realiseren 
van deze ambitie. Bijeenkomsten, 
gesprekken en een aantal onderzoe-
ken hebben geleid tot de Samen-
werkingsagenda, die de koers aan-
geeft voor de verdere ontwikkeling 
van het Nationaal Park. 

In de periode tot de zomer wordt 
deze verder aangescherpt. Hierbij 
betrekt men ook de individuele, 
particuliere terreineigenaren, om 
met hen tot afspraken te komen 
over het Nationaal Park Heuvelrug. 
Daarna volgt besluitvorming door 
gemeenteraden, provinciale staten 
en besturen. Dat vormt de start van 
de hernieuwde samenwerking.

Bosgebied
De Heuvelrug is het op één na 
grootste bosgebied van Nederland. 
Samen beslaan de Heuvelrug en 
haar flanken circa 40.000 hectare, 
met afwisselend loof- en naaldbos-
sen, heidevelden, waardevol cul-
tuurlandschap, uitgestrekte weiden 
en cultureel erfgoed. Het zuidelijk 
deel van de Heuvelrug, (ca. 10.000 
hectare), vormt sinds 2003 het Na-
tionaal Park Utrechtse Heuvelrug: 
één van de drie meest bekende Na-
tionale Parken van Nederland.
De ambitie is ook het noordelijke 
deel richting Gooimeer onder te 
brengen in één groot Nationaal 
Park. 

Wethouder Madeleine Bakker - Smit (Recreatie en Toerisme) 
vertegenwoordigde de gemeente De Bilt. [foto Reyn Schuurman]

Agterberg in Mokums paradijs

Al sinds 1958 schalt het lied ‘Geef 
mij maar Amsterdam’ steevast door 
de hallen van de Rai bij iedere prijs-
uitreiking die er tijdens Jumping 
Amsterdam wordt gehouden. Het 
hippisch festijn werd dit jaar voor 
de 59ste keer georganiseerd en 
blijft voor paardensport minnend 
Nederland een van de hoogtepun-
ten van het jaar. Zowel zaterdag als 
zondag was het evenement volledig 
uitverkocht. Terwijl de organisatie 
van Jumping Amsterdam zich gaat 
voorbereiden op de jubileumeditie 

van volgend jaar tikte de firma Ag-
terberg uit De Bilt dit jaar het 30-ja-
rig jubileum af. Sinds 1988 is Ag-
terberg verantwoordelijk voor de 
het aanleggen en onderhouden van 
de bodem op Jumping Amsterdam. 

Voor de wedstrijd- en losrijpistes 
worden 40 vrachtwagens met het 
speciale Agterberg bodemmengsel 
aangevoerd. En daarmee wordt een 
paardentapijt van klasse neergelegd 
dat voldoet aan de eisen van de rui-
ters en een optimale prestatie van 

de paarden waarborgt. Gedurende 
het gehele evenement zijn mede-
werkers van Agterberg aanwezig 
om de bodem in optimale conditie 
te houden. En als voor een laatste 
keer ‘Geef mij maar Amsterdam’ 
heeft geklonken worden de tracto-
ren en vrachtwagens gestart om de 
1.300 ton zand op te laden en direct 
naar de volgende bestemming door 
te brengen. Tot en met zaterdag 3 
februari zijn ze in de Brabanthallen 
van Den Bosch weer druk tijdens 
de KWPN hengstenkeuring.

Ton en Harm Agterberg voor aanvang van de Grote Prijs van Amsterdam. De volgende generatie staat alweer 
te trappelen om het rijdend materieel te mogen besturen.

BotaBoots
steunt ParaPaard
Op de laatste dag van Jumping Amsterdam kon 
BotaBoots een mooie cheque overhandigen aan  

Marielle Wiegmans, voorzitter Sportfonds Parapaard.

Waar Fonds Gehandicaptensport zich inzet om sport voor iedereen 
met een handicap structureel mogelijk te maken, zet ParaPaard zich 
specifiek in voor de aangepaste paardensport. ParaPaard biedt steun 
aan organisaties en verenigingen die zich bezighouden met aangepaste 
paardensportactiviteiten. Met de verkoop van de mascotte Karel leve-
ren veel bedrijven financiële steun aan ParaPaard. 

Karel
Op Jumping Amsterdam wist Louise Vermeer van BotaBoots ook 
buurman NathaCasual te enthousiasmeren voor de verkoop van Ka-
rel. Samen genereerden ze in 4 dagen tijd een bijdrage van maar liefst 
€ 440,00. Marielle Wiegmans kwam aan het eind van het evenement 
naar de stand van BotaBoots om de cheque in ontvangst te nemen. 
Daarna was het voor de dames een kwestie van inpakken… en wegwe-
zen. Op naar het volgende evenement in Den Bosch. Tot 3 februari zijn 
ze in de Brabanthallen te vinden waar 4 dagen bomvol paardenfokkerij, 
-sport en -show wacht.

Jeannette, Marielle en Louise samen met mascotte Karel.

Bijna overwinning op 
Jumping Amsterdam

Donderdag 25 februari kwamen op nationaal niveau 31 ruiters aan de 
start op Jumping Amsterdam in de klasse M springen. 13 ruiters wisten 
het basisparcours foutloos af te leggen, waaronder de 20-jarige Dianthe 
Meij uit Bilthoven die zich daarmee plaatste voor de barrage. Met de 
14-jarige merrie Zerranny (Solitair x Voltaire) kwam Dianthe als 8e in 
de barrage aan start en zette in een spectaculaire rit een supersnelle tijd 
neer. Ze reed zich ruim 3 seconden los van de concurrentie en leek een 
overwinning op zak te hebben. Met nog 5 ruiters te gaan werd het toch 
nog spannend en uiteindelijk werd ze met drietiende van een seconde 
geklopt, met een mooie 2e plek als gevolg. 

De Bilthovense Dianthe Meij zet een supersnelle tijd neer in een 
zinderende barrage.
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De Ridderhof gaat een nieuwe 
toekomst tegemoet

door Henk van de Bunt

De Bewonersvereniging van recreatiepark De Ridderhof in Lage Vuursche en de 
eigenaar De Ridderhof BV zijn begin januari 2018 een unieke overeenkomst aangegaan 

om het recreatiepark De Ridderhof in Lage Vuursche met - inspraak van de huidige 
bewonersvereniging - verder te ontwikkelen als een ecologisch park. 

Na een periode van ca. 2 jaar po-
sitief overleg zijn de juridische 
geschillen verleden tijd en de 
normalisatie van de betrekkingen 
tussen parkeigenaar en de Be-
wonersvereniging een feit. Door 
partijen is op 22 januari jl. een in-
tentieovereenkomst voor samen-
werking ondertekend. Vetrekpunt 
in deze overeenkomst is om één 
van de oudste recreatieparken in 
Nederland te ontwikkelen met en 
door inspraak van de Bewoners-
vereniging De Ridderhof, waarbij 
het uitgangspunt is dat natuur en 
recreëren optimaal samen kunnen 
gaan.

Uitgangspunt
Vijko Lukkien (voorzitter be-
wonersvereniging De Ridderhof 
(midden op foto)) vertelt: ‘Met bij 
dit uitgangspunt passende recrea-
tiewoningen worden gerealiseerd 
in de prachtige omgeving van 
Lage Vuursche met het behoud 
van de daar aanwezige unieke na-
tuurlijke waarden, die bovendien 
op veel plaatsen zullen worden 
versterkt. Dit te midden van het 
natuurlijke leefgebied van das, 
eekhoorn, ree en ringslang. 

De intentieverklaring voorziet 
verder in o.a. de afspraken, dat 
huidige recreanten die willen 
blijven dat ook, onder een aantal 
voorwaarden, zoveel mogelijk 
kunnen en dat diegenen, die wil-
len vertrekken voor hun vakan-
tiehuisje een redelijke vergoeding 
ontvangen. 

Dinsdag 30 januari waren de pro-
jectleider van De Ridderhof BV 
en een vertegenwoordiging van 
het Bestuur van de Bewonersver-
eniging de Ridderhof op het park 
De Ridderhof aan de Koudelaan 
27 in Lage Vuursche aanwezig 
om gezamenlijk vragen te beant-
woorden.

Bewoners (r) en vertegenwoordiger van eigenaar van het recreatiepark 
De Ridderhof (l) vinden samen de weg naar de toekomst.

TZ verliest degradatieduel
Afgelopen zaterdag stond voor de korfballers uit Maartensdijk een belangrijke wedstrijd op 
het programma. TZ ontmoette Unitas, dat vorige week door te winnen van KV Wageningen 
de veilige zesde plek had overgenomen. Unitas maakte die wedstrijd indruk met een hoog 

schotpercentage. TZ verloor toen in de laatste minuten van AW/DTV.

Nadat beide ploegen waren voorge-
steld in Harderwijk, werd er een mi-
nuut stilte in acht genomen vanwege 
het overlijden van korfbalpioneer 
Adri Zwaanswijk. Na het fluitsignaal 
van de scheidsrechter begonnen bei-
de ploegen aan een gelijk opgaande 
eerste helft. In eerste instantie had TZ 
steeds een lichte voorsprong en later 
in de eerste helft was dit Unitas. Het 
verschil was echter nooit groter dan 
twee doelpunten. De manier waarop 
de scores bij beide ploegen tot stand 
kwamen was echter wel verschillend. 
TZ leunde meer op de organisatie ter-
wijl Unitas bewegelijker speelde. 

Initiatief
In de tweede helft pakte Unitas meer 
het initiatief. Na twee scores van TZ 
liep de thuisploeg weg naar 20 - 16. 
Unitas kwam tot betere kansen en 
rondde vooral ook beter af. Toch gaf 
de ploeg van Iwan Hazendonk zich 
niet gewonnen en knokte zich terug 
naar 24 - 23.

Weer liep Unitas weg naar drie goals 
verschil. Maar in de slotfase kwam 
TZ terug tot 27 - 26. In de laatste mi-
nuut onderschepte TZ twee keer goed 
de bal maar leverde de aanvallen he-
laas niet de gelijkmaker op. 

Punten
Door de winst vergrootte Unitas 
het gat op de ranglijst naar drie 
punten. TZ was dichtbij in de pun-
ten in de laatste twee wedstrijden. 
Beide keren werd er met één goal 
verschil verloren. Tegelijkertijd 
was beide keren de nederlaag ook 
het gevolg van het spel van TZ. 

In de belangrijke fases worden 
er niet de goede keuzes gemaakt. 
Volgende week wacht Rohda thuis, 
TZ zal alles uit de kast moeten sle-
pen om het slot van de competitie 
weer spannend te maken. 

Salvodames consolideren koppositie
Door een maximale winst met 4-0 op het bezoekende Switch uit Hooglanderveen blijft Salvo 

de ranglijst aanvoeren. Het was geen moeilijke wedstrijd. Alleen de vierde set was het erg 
spannend omdat de tegenstander gelijk op bleef gaan tot het eind.

De tegenstander staat laag geklas-
seerd op de ranglijst. Dus Salvo 
mocht geen punten laten liggen. 
De eerste drie sets gaven hetzelf-
de beeld. Door hun enthousiasme 
kon de tegenstander in het begin 
van de set de Maartensdijkse da-
mes nog wel volgen. 

Maar telkens nam Salvo rond de 
10 punten het stokje over. In de 
eerste set was het een mooie ser-
viceserie van Nicole Visscher die 

een groot verschil op het bord 
bracht. In de tweede en derde set 
was het Rianne Diepeveen die 
met vele prachtig geslagen plaats-
ballen de tegenstander kansloos 
liet. Door het hoge foutrenpercen-
tage van de tegenstander onder 
druk werden de sets gemakkelijk 
gewonnen met respectievelijk 25-
17, 25-15 en 25-17. 

De vierde set was Switch beter bij 
de les terwijl Salvo er niet veel 

energie meer in stopte. Daarom 
liepen de Maartensdijks dames 
voortdurend achter de tegenstan-
der aan. Het werd zelfs setpoint 
voor Switch op 22-24. 

Toen wist Salvo met een paar goe-
de aanvallen toch ook nog deze 
set naar zich toe te trekken en de 
wedstrijd met 4-0 te winnen. Op 
2 februari spelen de dames om 
19.30 uur tegen de op de derde 
plaats staande dames van Houten. 

Blijf fit bij Fraternitas
Blij(f) Fit is de nieuwe naam van een les bij 

sportvereniging Fraternitas voor leden vanaf 50 jaar, 
gegeven door Lisette van Wijk.

‘We worden steeds ouder en willen graag ook gezond ouder worden. 
Het is dan noodzakelijk om te blijven bewegen. Voorop moet staan dat 
de deelnemers met plezier bewegen. Daarnaast is er ook het sociale 
aspect: de deelnemers zijn met een groep actief bezig en maken ken-
nis met elkaar waardoor ze niet geïsoleerd raken. Bewegen vertraagt 
het proces van ouder worden waardoor je langer energiek en fit blijft’, 
meldt Lisette. Op woensdagavond bent u van harte welkom van 20.00 
tot 21.00 uur in de sporthal aan de Marie Curieweg in De Bilt om blij(f) 
fit te worden. 

Klaverjassers gezocht
Al enige tijd is een enthousiast groepje klaverjassers actief op vrijdag-
middag van 13.30 tot 16.00 uur in Servicecentrum De Bilt/restaurant 
Bij de Tijd. Zij zouden het leuk vinden als de groep nog wat groter 
wordt. Gezelligheid en ontmoeting staan centraal. De kosten zijn (een-
malig bij aanvang 2,50 euro) en vervolgens 1 euro per keer. Aanmelden 
via servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl, of tel. 030 7440595. 

[foto Reyn Schuurman]

Badminton met 
handicap

Op donderdag 25 januari speelde de DOMO groep van SV Irene het 
jaarlijkse Handicap Toernooi. Er werd weer gespeeld met verschillende 
‘handicaps’ zoals 2 spelers die met 1 racket spelen, een extra hoog net 
en spelen op een half speelveld. 

De DOMO-groep kan nieuwe badmintonners gebruiken op de 
donderdagochtend. Aanmelden kan via secretaris@sv-irene.nl of tel.nr. 
06 22163042. (Carolien Agterberg)

Met de storm die bomen deed vellen
hadden velen heel wat te stellen
soms gewoon maar een tak
of een pan van het dak
er viel overal veel te herstellen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die ons 
één of meerdere dagen per week kan komen versterken. 
Heb je interesse bel dan naar 06-27480128 of 
mail naar info@green-man.nl.

Studente geschiedenis zoekt kamer!
Hallo! Mijn naam is Merlijn Barkema. Vroeger woonde 
ik in De Bilt, maar door verhuizing moet ik nu lang rei-
zen. Daarom ben ik op zoek naar een kamer. Kent/bent 
u iemand die mij kan helpen? Mail dan naar: merlijnbar-
kema@hotmail.com

Heeft u last van darmklachten?
Onze diëtiste in de Bilt, Esmée Kroon, helpt u er graag 
vanaf. Tel. 088-3438481 of e-mail dietist@voedietist.nl

Jezus zegt: Dit nu is het Eeuwig Leven, dat zij U kennen, 
de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die U gezon-
den hebt! Evangelische Gemeenschap, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Vroege Vogel, 50+ en stoelyoga 60+
Woensdag 7 februari starten 3 nieuwe lessen Yoga en 
Bewegen. Vroege Vogelles om 7.30 uur, een speciale 
50+les “de stress te lijf”, Bewegen en Ontspannen (8.45u). 
En een les met eenvoudige bewegingen op en rondom de 
stoel voor Ouderen 60+ (10.30u). Na elke les voelt u zich 
fit en ontspannen. Locatie: Meutelaan 2. Meer info op 
www.blijmetyoga.nl . Of via, 06 15 69 49 59, annelies@
blijmetyoga.nl.

Kennismaken met Mediteren -De Kunst van Aanwezig 
Zijn in De Bilt. Op di. avond. 13 febr. start er weer 
een meditatietraining olv.Peter Valstar. Hij combineert 
Zijnsgeoriënteerde meditatie met Tai Chi. Door de trai-
ning kan je (weer) je eigen levendigheid, vreugde, kracht 
en ontspanning gaan ervaren. De cursus is geschikt voor 
iedereen. Tijd: 20.00–21.30u Plaats: Patioschool De Kleine 
Prins. Kosten: €120,- 030-2591363 www.astara-coaching.nl 

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

AUTOACCU’S bij accushop.
nl va €58,- incl montage zon-
der afspraak bel: 030-2734157, 
Arkansasdreef 10K Utrecht

Witte VLEUGEL moet 
gestemd worden €375,-. Tel. 
0346-212999 na 17.00 uur

Nefit CV KETEL 40 kw €150,-
. Cv ketel 380v 10 kw €100,-. 
Tel. 035-5771232 

STAMHOUT 4 kuub 3 m 
€85,-. Prof versterk/afkort zaag 
€200,-. Tel. 035-5771232 

Vouw SCOOTMOBIEL in elke 
auto mee te nemen. In goede 
staat, nieuwe accu: €400,- Tel. 
06-55785408

Geslepen KRISTAL uit 1934 
wijn-borrel-glazen + bowl kan 
+ glazen 12 st €150,-. Tel. 
06-34562375

SERVIES royal ivory uit 
1934 12 delig €250,-. Tel. 
06-34562375 

(SKI) DAKKOFFER voor 
op auto, Hapro Special, zwart 
L 224X B 50 X H 25 cm, 
voor max. 50 kg. €95,-. Tel. 
06-30693144

AfvoerDROGER Atlas, bie-
den. Tel. 0644991479

Stevige werkbank ± 3 meter 
€50,-. Kookplaat 220 V €15,-. 
Tel. 035-5771232

Hobbelpaard hout izgst. €10,-. 
Tel. 0346-211615

Kinderservies van aardewerk 
30-delig oud maar in prima 
staat €35,-. Tel. 0346-211615

Engelse kop en schotels (4) 
variërend van €3,75 - €7,50 
Tel. 0346-212614

Boek met mijn tuin in de wol-
ken vol kleuren foto’s en handi-
ge tips €5,-. Tel. 0346-243758

Draagbanden voor op de buik. 
Om een baby te dragen. Merk: 
Bebé comfort €7,50 Tel. 0346-
243758

Oud damasten tafellaken 2.00 
x 1.20 mtr. met enkele lichte 
vlekken. 9 servetten 60 x 60. 
Eén vlekje. Weinig gebruikt. 
Totaal: €25,-. Tel. 0346-211269

8 boeken van Marga Minco 1 
dunne. o.a.een leeg huis, achter 
de muur en storing samen €3,-. 
Tel. 06-314040516

Herfsttij der Middeleeuwen 
Johan Huizinga, ISBN: 
9025423442 €3,-. Tel. 
06-14040516

Kunstbibliotheek 8 delen, 
van Amsterdam tot Moskou 
en Amerika. €5,-. Tel. 
06-14040516

Zonnehemel inklapbaar, 
Philips HB 853/863 i.z.g.st. 
€50,- Tel. 035-5771601

Noren mt.38 in goede staat. 
€12,50 Tel. 035-5771601 
Lage noren " Viking" mt 
39, 1x gebruikt. €37,50 Tel. 
035-5771601

2 witte kroonluchters €7,50 
p.s. Tel. 06-40730084

Fietsen/ brommers
Scooter loop of sloop merk: 
Peugeot/fights €50,-. Tel. 
0346-243758

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 meehelpen de best gele-
zen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 
0346 211992.

Lieve betrouwbare OPPAS 
gezocht voor onze twee 
kinderen (5 en 7 jaar) in 
Groenekan. Het betreft 
1 middag in de week (ma 
of di). Bij interesse graag 
bellen naar 0620211840 of 
0648642848.

Gezin met 3 kinderen (8jr, 
4jr en 2,5 jr) uit Groenekan 
zoekt gediplomeerde Nanny/
GASTOUDER aan huis voor 
3 dagen in de week (ma, di 
en do) van 8.00 uur tot 18.30 
uur. Reactie per mail: anne-
lies@kroostopvang.nl of 
telefonisch: 06-23126758.

Jongen voor kleine 
KLUSJES in en rond huis 
en tuin voor enkele uren 
per week. Werktijden zelf 
te bepalen tel: 0346-830120

CHAUFFEUR met groot 
Rijbewijs met code 95. Info 
06-23648894 of info@van-
keulen.trucks.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Personeel 
aangeboden

AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, febru-
ari en maart voor schilde-
ren 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, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

ERVAREN DOCENT 
geeft huiswerk- en studie-
begeleiding aan huis. Tel. 
0634892915

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

FEBRUARI IS DE MAAND VAN HET GEBIT! 

10% korting
op alle gebitsproducten
en op een gebitsbehandeling
+ Gratis gebitscontrole
voor hond, kat of konijn.

Tolakkerweg 157 | 0346 725 998 | info@dkmidden.nl

www.dkmidden.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 vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

Vintage woonwinkel! 
OPEN: do t/m za 10-17 uur 
Nwe. Weteringseweg 34 te 
Groenekan

Man is opzoek naar 
WANDELMAATJE leeftij-
den tussen 50 en 60 jaar. Tel. 
06-37231319

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op maan-
dag 5 februari van 9.00 tot 11.30 
uur een bijeenkomst in Wijkrestaurant 
Bij de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, De Bilt. Voor meer 
informatie: inbetweencafedb@gmail.
com. Toegang tot de workshops van 
het ‘In Between Café’ is gratis; con-
sumpties voor eigen rekening. 

Koffieconcert

Zondag 4 februari is er in Huize Gau-
deamus, Gerard Doulaan 21 te Bilt-
hoven een koffieconcert, verzorgd 
door de jonge Poolse violiste Karina 
Soskowska. Het programma vermeldt 
werk van Johann Sebastian Bach, 
Henryk Wieniawski, Niccolò Paga-
nini en Pierre Rode. Kaarten hiervoor 
kunnen worden gereserveerd via: con-
certen.huizegaudeamus@gmail.com. 
Aanvang 12.00 uur.

Kunst en Religie

Op 5 februari verzorgt Paul Bröker 
om 20.00 uur bij Kunst en Religie een 
lezing over het Rossano Evangelie-
boek. Dit Evangeliarium is rond 500 
geschreven en geïllustreerd door een 
Griekse monnik. Het levensverhaal 
van Jezus op 188 purper geverfde 

vellen perkament is met paginagrote 
afbeeldingen verlucht. Het is een van 
de oudste Nieuwtestamentische hand-
schriften. De lezing is in de Bechstein-
zaal van Schutsmantel, Gregoriuslaan 
35, in Bilthoven. Kaarten zijn ver-
krijgbaar aan de zaal. Info: Kunst en 
Religie; gnjvannieuwstadt@hetnet.nl.

Uitnodiging ledenavond 

Dinsdag 6 februari is er in De Koper-
wiek. Koperwieklaan 3, Bilthoven een 
ledenvond van Groei en Bloei. Tij-
dens deze avond wordt een presentatie 
gegeven over de bezienswaardigheden 
in Reykjavík, de kweek van bloe-
men en planten in Hveragerdi, het 
wandelgebied Landmannalaugar en 
Vatnajökull, de grootste gletsjer van 
Europa. Aanvang 20.00 uur Toegang 
voor leden gratis.

Reanimatiecursus in De Bilt

in het Rode Kruis Gebouw aan de 
Sint Laurensweg 13 in De Bilt wordt 
gedurende 2 avonden een reanimatie-
cursus van 3 uur gegeven op dinsdag 
6 & dinsdag 13 februari. Telkens van 
19.30-22.30 uur. Kijk naar de voor-
waarden van uw aanvullende ziek-
tekostenverzekering, mogelijk wor-
den de kosten vergoed. Meer info op 
www.debilt.reanimatieonderwijs.nl of 
06-81579738. Aanmelden via www.
webshopreanimatieonderwijs.nl.
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20 Jaar klaverjassen in 
Maartensdijk

door Kees Diepeveen

Geheel onverwacht werden Gijs de Heer en Jan van Tricht op woensdag 24 januari in de 
klaverjaszaal in Dijckstate door wethouder Madeleine Bakker in het zonnetje gezet.

Al 20 jaar verzorgen beide heren elke week klaverjasmiddagen.
Ook in de zomerperiode gaat het klaverjassen gewoon door.

 
Mirjam Valkenburg, sociaal wer-
ker van Mens in servicecentrum 
Maartensdijk onderstreept het be-
lang van de klaverjasmiddagen. 
´Voor veel ouderen voorziet dit 
in een behoefte. Het is ook zo fijn 
dat het gedurende het hele jaar 
wekelijks op woensdagmiddag 
georganiseerd wordt. Ook in de 
vakantieperiode waarin het vereni-
gingsleven stil staat kan er gewoon 
geklaverjast worden. Dat is ook de 
reden dat ik vond dat hier aandacht 
aan besteed moest worden en dat 
wethouder Madeleine Bakker de 
trofeeën aan beide heren wilde uit-
reiken´. 

Zelf
Twintig jaar geleden is Gijs de 
Heer, zelf een zeer enthousiast kla-

verjasser, begonnen met een twee-
wekelijkse klaverjascompetitie in 
het restaurant van Dijckstate aan 
het Maartensplein in Maartens-
dijk. Na enkele jaren sloot Jan van 
Tricht zich aan bij de organisatie. 
Gemiddeld zijn er iedere keer zes 
of zeven tafels - met vier deelne-
mers - bezet waarbij ieder met zijn 
eigen maat speelt. Jan en Gijs zor-
gen elke week voor prijzen. De ei-
gen bijdrage van de leden is 3 euro 
per middag. 

Familie
Dat ook de naaste familie van Gijs 
en Jan aanwezig was maakte het 
extra speciaal voor hen. Mirjam 
Valkenburg onderbrak het klaver-
jassen en vroeg beide verbaasde 
heren naar voren te komen om 

door wethouder Madeleine Bak-
ker te worden toegesproken. Zij 
onderstreepte de verdiensten van 
beide heren. Maar ook dat kaart-
spellen zo leuk zijn, het belang van 
een degelijke organisatie en vooral 
dat hiermee in een behoefte wordt 
voorzien. Zij reikte twee trofeeën 
uit aan Gijs en Jan die speciaal 
voor hen waren gemaakt. Daarna 
werden de klaverjasboompjes af-
gemaakt waarna de jubilarissen en 
hun gezelschap nog werden verrast 
met een drankje en een hapje in de 
hal van Dijckstate. 
Nieuwe deelnemers worden en-
thousiast ontvangen maar moeten 
zich wel van tevoren aanmelden. 
Dit om de tafels te kunnen indelen. 
Zij kunnen zich aanmelden via 
m.valkenburg@mensdebilt.nl. 

Trots tonen Gijs de Heer en Jan van Tricht de bokaal die zij zojuist uit 
de handen van de wethouder hebben ontvangen. V.l.n.r.: wethouder 
Madeleine Bakker, Gijs de Heer en echtgenote en Jan van Tricht en 
echtgenote.

Nova wint met gemak 
Na de winst van vorige week was Nova weer gebrand om de punten in Bilthoven te houden.
In de vorige (heen-)wedstrijd tegen KVZ, maakte Nova het zichzelf moeilijk door fouten te 

maken tijdens het verdedigen. In die wedstrijd ging het gelijk op,
maar afgelopen zaterdag gaf een andere indruk.

Nova was op alle fronten scher-
per en kon de aanvallers van 
KVZ zo veel druk opleggen, dat 
zij met moeite de korf binnen 
25 seconden wisten te raken. Dit 
gaf de aanval van Nova kans om 
veel aanvallen te draaien. Met 34 
doelpunten aan de kant van Nova 
kreeg de tegenstander uit Zutphen 
geen grip op de wedstrijd.

Het was Maarten van Brenk die 
de score voor Nova opende. Niet 
kort daarna wist diezelfde Van 
Brenk zijn tweede treffer te no-
teren. Dat was het startschot voor 
alle spelers om met z’n allen te 
gaan voor een dikke overwinning. 
Door twee snelle doelpunten, leek 
het even alsof KVZ terug zou ko-
men. Deze run werd al snel de kop 
ingedrukt door de scherp schie-

tende spelers van Nova. Met on-
der andere een ontketende Marci-
ano de Vree, wist Nova binnen 10 
minuten van 6-4 uit te lopen naar 
een 15-4 stand. Na een fase van 
12 minuten waarin er geen doel-
punt viel aan de kant van KVZ, 
wisten zij net voor rust een doel-
punt te maken. De teams zochten 
de kleedkamer op met en stand 
van 15-5. 

Kleedkamer
Nova kwam de kleedkamer uit 
met een doel: de tegenstander 
onder 10 doelpunten houden. De 
spelers van KVZ konden in de 
tweede helft iets beter omgaan 
met de druk die zij kregen van 
Nova. Hierdoor wisten zij zo nu 
en dan een doelpunt te scoren. Ie-
dereen van KVZ straalde uit dat 

de wedstrijd gelopen was. Nova 
ging vrolijk verder waarmee zij 
de eerste helft geëindigd was en 
wist in de tweede helft maar liefst 
19 doelpunten te scoren. 

Tevreden
Afgelopen twee wedstrijden wist 
Nova meer dan 30 keer te scoren 
en mag tevreden terugkijken. Na 
deze wedstrijden wordt er geke-
ken naar de komende twee weken, 
waarin Nova twee zware wedstrij-
den te wachten staat. Sparta en 
Dindoa staan op het programma. 
Dan mag Nova laten zien of zij uit 
het juiste hout gesneden zijn om 
een gooi te doen naar het kampi-
oenschap. Zaterdag gaat Nova op 
bezoek bij Sparta uit Nijkerk. 

(Job Paauw)

Onverwacht verlies van DOS
Na de knappe prestatie van vorige week tegen koploper Achilles wilde DOS deze lijn 

doortrekken. Helaas lukte dit voor eigen publiek in de wedstrijd tegen KVA niet.

Na het voorstellen van de teams 
werd een minuut stilte in acht 
genomen vanwege het overlijden 
eerder deze week van korfbalpio-
neer en erelid van het KKKV Adri 
Zwaanswijk. DOS startte goed 
en uit een mooie aanval viel de 
eerste treffer. Later bleek dit het 
enige moment te zijn dat DOS 
op een voorsprong stond. KVA 
haalde met name in de eerste helft 
een heel hoog schotpercentage. 
Het lukte DOS onvoldoende om 
hier een passend antwoord op te 
geven.

Halverwege
Doordat DOS aanvallend ook de 
korf goed wist te vinden stond 

het halverwege de eerste helft 
8-11. In de volgende acht minu-
ten besliste KVA al voor rust de 
wedstrijd. In deze periode liepen 
de Amstelveners uit naar een 10-
20 tussenstand. Deze klap kwam 
de thuisclub niet meer te boven, 
al bleven de Westbroekers wel 
keihard vechten voor een goed 
resultaat.

Onverwachts
De tweede helft krabbelde DOS 
iets op. KVA was minder scherp 
dan voor rust maar scoorde vol-
doende doelpunten om DOS niet 
dichterbij te laten komen. 
Tegen het einde van de wedstrijd 
werd het harde werken van DOS 

beloond en het verschil iets terug-
gebracht. De eindstand van 27-34 
was niet wat DOS vooraf had ver-
wacht van de wedstrijd. 

Coach Andreas van Grootheest 
vond het jammer dat DOS onvol-
doende tegenstand had geboden 
deze wedstrijd. Hij zag teveel 
spelers die vergaten de vooraf 
gemaakte afspraken goed uit te 
voeren. DOS staat nu op plaats 
vijf met twee punten achter de 
koplopers. 

Zaterdag speelt DOS een uitwed-
strijd in Den Haag tegen HKV/
Ons Eibernest dat de laatste we-
ken goed in vorm is.

Onzorgvuldig spel van 
Irene kost punten

In de uitwedstrijd afgelopen zaterdag tegen VV Utrecht verspeelde 
Irene dames 1 kostbare punten in de strijd om het kampioenschap. 
Tegen middenmoter VV Utrecht speelde Irene vanaf het begin on-
zorgvuldig.

Ondanks veel foutservices en matig verdedigen was er het eerste deel 
van de wedstrijd weinig aan de hand. De eerste set was spannend en 
ging met 25-23 naar Irene. In de tweede set nam Irene snel een voor-
sprong en op 22-18 leek de set binnen, maar vanaf dat moment kantelde 
de wedstrijd. Een aantal misverstanden aan Irene-zijde bracht Utrecht 
op 22 gelijk, waarna Utrecht na een spannende slotfase met 26-24 aan 
het langste eind trok. VV Utrecht kreeg daarna vleugels en greep haar 
kans. Het Bilthovense team speelde toen vooral tegen zichzelf en was 
niet meer in staat om het Utrecht nog moeilijk te maken. ‘We hebben 
het zelf laten liggen. We hadden de tweede set nooit meer weg mogen 
geven’, zei Irene-coach Erna Everaert. ‘Maar we zijn veruit het jongste 
team in de competitie en dan kunnen dit soort dingen gebeuren’. Za-
terdag, 3 februari, om 14.30 uur, speelt Irene D1 uit tegen de nieuwe 
lijstaanvoerder Kalinko D1 uit Den Haag.  (Michel Everaert)

Offday voor FC De Bilt 
Na een winterstop met het van de mat vegen van zondag-tweede-
klasser Kampong en twee wedstrijden tegen eersteklassers, die ge-
lijk opgingen, trok FC De Bilt op zaterdag 27 januari vol vertrou-
wen naar Baarn om daar tegen TOV aan te treden. TOV had ook 
een goed oefenprogramma achter de rug en hoopte op een goed 
resultaat om hun middenmootpositie te verstevigen.

Na enkele minuten kreeg de spits van FC De Bilt een goede kans om de 
score te openen, maar dat wist de lange keeper van TOV dit te verhin-
deren. Hij leverde vervolgens in deze wedstrijd veel goed werk voor de 
Baarnse ploeg. In de eerste helft bleek TOV de gelukkigste door twee 
toegekende strafschoppen te verzilveren, zodat er bij rust 2-0 op het 
scorebord stond. 
Na rust een opportunistisch FC De Bilt en het leek erop dat de aanslui-
tingstreffer in de lucht hing, maar die viel niet. Sterker nog de tegen-
stander scoorde nogmaals. Dat het tot slot ook nog 4-0 werd was meer 
voor de statistieken. Noem het maar gewoon een offday. Volgende 
week tegen CDW is de gelegenheid om weer wat recht te zetten. Die 
wedstrijd begint thuis om 14.00 uur.

zaterdag
3 februari

aanvang: 14.00 uur
PLUS

BILTHOVEN

FC DE BILT

CDW



Denk mee over beleid Utrechts Landschap
Stichting Het Utrechts Landschap doet een oproep aan haar achterban en relaties om input 

te leveren voor het nog te ontwikkelen Beleidsplan 2018-2023. Het nieuwe plan zal naar 
verwachting in mei van dit jaar klaar zijn.

Directeur-Rentmeester Saskia van 
Dockum: ‘Wij vragen onze vrijwil-
ligers, Beschermers, Bedrijfsvrien-
den en relaties om een enquête in 
te vullen zodat wij het beleidsplan 
voor de komende vijf jaar kunnen 
aanscherpen. We vinden het be-
langrijk om naar onze achterban te 
luisteren en te horen wat zij belang-
rijk vinden op het gebied van na-
tuur en erfgoed in onze provincie.’

E-mail
In totaal ontvangen 5000 mensen 
een e-mail met het verzoek om 
een online enquête in te vullen. 
De vragen gaan over het bescher-
men, beheren en ontwikkelen 
van natuur en erfgoed. Ook wor-
den onderwerpen behandeld als 
duurzaamheid en de steun van de 
Utrechtse samenleving.

Beschermers
Utrechts Landschap (opgericht in 
1927) is dé beschermer van na-
tuur en monumentaal erfgoed in 
provincie Utrecht. Utrechts Land-
schap heeft momenteel 600 vrij-
willigers, 24.500 Beschermers en 
62 Bedrijfsvrienden. Saskia van 
Dockum: ‘Onze natuur en erfgoed 
is letterlijk dichtbij Utrechters. 
We kopen natuurgebieden aan, 
ontwikkelen ze als het nodig is, 
maar vooral: we beheren natuur 
voor de eeuwigheid. Die prach-
tige natuurgebieden zijn stuk voor 
stuk toegankelijk voor alle inwo-
ners van onze provincie en voor 

hen die buiten Utrecht wonen. 
Daarnaast hebben we belangrijk 
monumentaal erfgoed onder onze 
hoede: meerdere landgoederen 
met opstallen, 23 molens en Kas-
teel Loenersloot’.    

(Kim Slaats)

Werkochtend in het 
Van Boetzelaerpark

Zaterdag 27 januari staken vrijwilligers de handen uit de mouwen voor 
een werkochtend in het park. Het was de eerste keer van dit nieuwe 
jaar. Door de storm van vorige week was er genoeg te doen. Er waren 
2 grote bomen omgewaaid, waaronder een 85 jaar oude christusdoorn. 

Deze waren al door het onderhoudsbedrijf kort gezaagd. Maar er lag 
nog genoeg hout dat opgeruimd moest worden. Ook de vijver moest 
weer ontdaan worden van tak-
ken en blad.

(Frans Poot)
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl
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Voorbode van de lente gesignaleerd
Eerste sneeuwklokjes verschijnen op landgoed Oostbroek

Donderdag 25 januari zijn de eer-
ste sneeuwklokjes op landgoed 
Oostbroek waargenomen. Land-
goed Oostbroek geniet landelijke 
bekendheid vanwege zijn sneeuw-
klokjes. In het vroege voorjaar 
kleuren grote delen van het land-
goedbos wit. 

Met name het gewone sneeuw-
klokje (Galanthus nivalis) en het 
dubbele sneeuwklokje (G. nivalis 
Flore Pleno) komen hier voor. Bos-
wachter Joris Hellevoort: ‘Sneeuw-
klokjes zijn de eerste tekenen dat de 

lente in aantocht is. In de Engelse 
landschapsstijl van landgoed Oost-
broek horen deze stinsenplanten 
echt thuis.’

Kopje
Sneeuwklokjes lijken klein en teer, 
maar zijn ondertussen wel de eerste 
stinsenplanten die na de midwinter-
rust hun kopje opsteken. De bloei-
tijd van sneeuwklokjes duurt in de 
regel tot eind maart. ‘De tempera-
tuur is afgelopen week gestegen, 
vandaar dat er nu heel voorzichtig 
sneeuwklokjes komen. Als het vol-

gende week gaat vriezen, trekken 
ze zich weer iets terug, maar na de 
vorst komen ze vol terug,’ belooft 
boswachter Joris Hellevoort. In Ne-
derland komen zo’n twintig soorten 
wilde sneeuwklokjes voor. Behalve 
het gewone sneeuwklokje en het 
dubbele sneeuwklokje zijn op land-
goed Oostbroek ook de Galanthus 
nivalis Viridapice en de Galanthus 
nivalis Scharlockii te vinden. 
 
Engels landschapspark
Het is niet toevallig dat landgoed 
Oostbroek bekend staat om zijn 

sneeuwklokjes. De historische bui-
tenplaats werd in 1887 ingrijpend 
vernieuwd. De architect die het 
neorenaissancistische hoofdhuis 
ontwierp, tekende ook voor het par-
kontwerp van landgoed Oostbroek. 
De opstallen en het park van land-
goed Oostbroek zijn sinds 2001 
Rijksmonument. Joris Hellevoort: 
‘Architect Van Lunteren paste op 
Oostbroek de Engelse landschaps-
stijl toe, destijds heel gewild bij de 
elite. Zijn ideaal was dat natuurlijke 
schoonheid in verwilderde staat be-
wonderd kon worden. Daar horen 
stinsenplanten zoals sneeuwklokjes 
bij. Die werden dus grootschalig 
aangeplant. Vandaag de dag doen 
we dat nog. Sneeuwklokjes horen 
echt bij Oostbroek.’

Herstel in oude luister
Twee jaar geleden werd het park 
van landgoed Oostbroek ingrijpend 
opgeknapt. Paden werden geschikt 
gemaakt voor wandelwagens en 
rolstoelen, een nieuwe brug werd 
ontworpen voor de slingervijver, en 
er werd een spectaculaire corten-

stalen wandelbrug aangelegd, die 
over het moerasbos van het land-
goed slingert. ‘Onze filosofie is dat 
landgoed Oostbroek in de moderne 
tijd beleefd moet kunnen worden 
naar het oorspronkelijke plan van 
architect Van Lunteren,’ legt Joris 
Hellevoort uit. ‘Dus hebben we een 
hoogstamboomgaard, een moes-
tuin, een kruidentuin, hooigrasland, 
schapen, Lakenvelder varkens en 
Lakenvelder koeien. Net als in 
vroegere tijden is een wandeling 
over het landgoed een korte bele-
ving van gecultiveerde natuur. Dus 
als je vandaag de dag op Oostbroek 
wandelt, krijg je verrassende door-
kijkjes en ervaar je lange zichtlij-
nen. Een unieke verrassing zo pal 
naast de stad en de A28.’ 
 
Landgoed Oostbroek is geopend 
op di t/m vr 12.30 tot 15.30 uur, za 
en zo 11.00 tot 16.30 uur. Gesloten 
op maandagen en feestdagen, met 
uitzondering van Tweede Paasdag, 
Tweede Pinksterdag en Hemel-
vaartsdag.

(Maarten den Hartigh)

Boswachter Joris Hellevoort bij de eerste sneeuwklokjes op Landgoed Oostbroek. 

Vrijwilligers brengen de restanten van een omgewaaide boom op het droge.

De uitgestrekte heidevelden 
op Landgoed Heidestein zijn 

indrukwekkend. (foto Renk Ruiter)

FEBRUARI ACTIE
Van 1 t/m 18 feb. 2018

De gastheer/-vrouw eet GRATIS 
mits u met min. 4 personen à la 

carte komt dineren. (excl. drank)

Reserveren altijd verstandig
0346-218821/06-12368755

of online via o.a.
www.naastdeburen.nl

In verband met onze vakantie zijn 
wij van 19 februari t/m 6 maart 

2018 gesloten

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
31-01
Do.

01-02
Vr.

02-02
Za.

03-02
Zo.

04-02

Saté ajam Bali
met gado gado

of
Victoriabaarsfilet

met kappertjessaus
of

Spinazie, ricotta en 
pijnboompitjes in 

bladerdeeg

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
07-02
Do.

08-02
Vr.

09-02
Za.

10-02
Zo.

11-02

Gebakken 
eendenborstfilet

met sinaasappelsaus
of

Gebakken zeebaarsfilet 
met pernodsaus

of
Kaas-jalapeños
met risotto-rijst

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Vakantiesluiting van 19-2 t/m 6-3

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur
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