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Beachfl ag nodig?
Door het weerbesten-
dige materiaal ideaal 
voor buitenevene-
menten!
Je boodschap is van 
beide zijden goed 
zichtbaar doordat het 
materiaal 90% door-
schijnend is.

Super Sale
kortingen tot wel

Showroom:
Industrieweg 24a, Maartensdijk

van 8/2 – 3/3

Gemeente wil bebouwing
op de Schapenweide

door Rob Klaassen

De gemeente De Bilt heeft plannen om de Schapenweide aan de oostkant van het einde van de 
Groenekanseweg in De Bilt te gaan bebouwen. De plannen werden begin

december 2017 gepresenteerd.

Het is de bedoeling dat B en W nog 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart a.s. voorstellen 
doen tot een Definitief Ontwikke-
lingsperspectief voor de Schapen-
weide. De Bewonersvereniging 
Groenekanseweg De Bilt plaatst 
een groot aantal bedenkingen bij 
deze plannen.

Woningbouw
De Schapenweide is een agra-
risch gebied van ongeveer 12 hec-
tare. Het gebied wordt omgrensd 
door de 1e Brandenburgerweg, 
Anthonie van Leeuwenhoeklaan, 
Soestdijkseweg-Zuid en de Groe-
nekanseweg. Het Rijksvastgoed-
bedrijf (RVB) is eigenaar van 
het terrein. Het RVB heeft de ge-
meente kenbaar gemaakt, dat het 
overweegt de Schapenweide te 
verkopen en een ontwikkelaar voor 
het gebied te gaan zoeken. Het 
RVB heeft de gemeente De Bilt 
gevraagd om hiervoor een ontwik-

kelingsperspectief op te stellen. Op 
basis hiervan kan een toekomstige 
ontwikkelaar plannen maken. In de 
structuurvisie Gemeente De Bilt 
2030 uit 2010 schetst de gemeen-
teraad een toekomst voor het ge-
bied als hoogwaardig sciencepark 
voor kennis en onderzoek. Het was 
bedoeld als een uitbreidingsmo-
gelijkheid voor het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Inmiddels is bekend dat 
het RIVM gaat verhuizen naar de 
Uithof. Vandaar dat de gemeen-
teraad in 2016 het college heeft 
gevraagd om te onderzoeken of er 
ook betaalbare woningen kunnen 
worden gebouwd.

Participatie
Jurgen Los en Kasper Florschütz 
spreken namens de Bewoners-
vereniging Groenekanseweg De 
Bilt. Jurgen: ‘Op 12 december is 
er aan ons als omwonenden door 
de gemeente een plan van aanpak 
gepresenteerd om te komen tot een 
visie voor de toekomstige ontwik-
keling van de Schapenweide. Na 
afloop van deze bijeenkomst werd 

aan ons gevraagd om, door middel 
van een voorgedrukt formulier, een 
reactie te geven op de gepresenteer-
de plannen. Wij moesten reageren 
op drie gepresenteerde scenario’s: 
vestiging van hoogwaardig nieuwe 
bedrijven (min of meer aansluitend 
op de bedrijven en instituten die er 
nu al zijn), woningbouw (minimaal 
30% sociale huurwoningen en voor 
de rest middel-dure huurwoningen) 
en gemengde vorm (combinatie 
bedrijven en woningbouw). Het 
invullen van dat reactieformulier 
noemt de gemeente participatie van 
de bewoners. Na nog een infor-
matieavond in februari, vindt er in 
maart – april besluitvorming door 
de gemeente plaats. En dat zou het 
dan volgens de gemeente zijn voor 
wat betreft de participatie met de 
bewoners. Wij hebben als bewo-
nersvereniging hierbij zo onze be-
denkingen bij’. 

Kritiek
Kasper: ‘Wij vinden dat de gemeen-
te in dit proces veel te snel gaat. Er 
moet goed gekeken worden naar de 
gevolgen van de plannen op de om-
geving. Het terrein wordt door vier 
wegen omringd; wegen waarop 
veel verkeer voorkomt. Bebouwing 
van het terrein gaat meer verkeer 
opleveren, ongeacht voor welk 
scenario wordt gekozen. Wat is het 
effect van de nieuwe bebouwing 
op de verkeersoverlast in de omge-
ving? De Groenekanseweg zit nu al 
boven de door de gemeente vastge-
stelde norm. Waar komen de aan-
sluitingen op de bestaande wegen? 
Wat betekenen de plannen voor het 
welzijn, de veiligheid en de gezond-
heid (luchtverontreiniging); zeker 
nu het aantal vrachtwagens steeds 
meer toeneemt. Belangrijk zijn ze-
ker ook de landschappelijke en eco-

logische waarden van de Schapen-
weide zelf. Hoeveel groen blijft er 
over en wat is gewenst? Ook lezen 
we niets over de dassenburcht, die 
er voorkomt. Gaan we deze burcht 
als groene gemeente in stand hou-
den? De bewonersvereniging vindt 
dat er eerst over deze vragen duide-
lijkheid moet zijn, voordat er over 
de invulling van de Schapenweide 
verder wordt gesproken”.

Veiligheid
Jurgen licht toe: ‘Op de Groene-
kanseweg stelde de gemeente het 
maximum aantal verkeersbewe-
gingen op 8500-9500 per dag. Al 
in 2015 is dat aantal overschreden. 
Sinds 2015 is het aantal verkeers-
bewegingen van vrachtwagens op 
de Groenekanseweg enorm toege-
nomen als gevolg van de door ge-
meente gewijzigde routes. Het is de 
bedoeling dat er in de nabije toe-
komst een aantal toegangswegen 
eenrichtingsverkeer gaat worden. 
Het gevolg zal zijn dat de druk op 
de Groenkanseweg en directe om-
geving nog verder zal toenemen. 

Zelfs wordt er gesproken om de 
verbinding van de Anthonie van 
Leeuwenhoeklaan op de Branden-
burgerweg af te sluiten, wat de druk 
op de andere wegen nog verder zal 
gaan verhogen. Ook ten aanzien 
van de veiligheid voor fietsers is 
het droevig gesteld. De hoofdfiets-
route voert over het kruispunt Wa-
terweg-Steenen Camer. Vooral veel 
scholieren steken hier over. Zij wa-
gen dagelijks hun leven bij de over-
steek over de Groenekanseweg. En 
dan zwijg ik nog maar over de aan-
wonenden van de Groenkanseweg, 
die tijdens het spitsuur hun auto de 
Groenekanseweg op moeten zien 
te manoeuvreren. Levensgevaarlijk 
allemaal. Met de bebouwing van 
de Schapenweide gaat dat allemaal 
nog eens verder verergeren. We 
moeten echt eerst naar de bestaan-
de problemen en naar de gevolgen 
van de bebouwing voor de omge-
ving kijken, voordat we het willen 
hebben over de invulling van de 
Schapenweide. Het laatste woord is 
hierover bepaald nog niet gezegd. 
Dit is pas het begin’. 

De Groenekanseweg wordt het maximum aantal verkeersbewegingen 
tijdens de avondspits ruim overschreden.

Kasper Florschütz (l) en Jurgen Los willen meer inspraak in de plannen 
voor de Schapenweide.

Winters Houdringhe

Het bevroren landschap deert de koeien op landgoed Houdringe niet. 
(foto: Frans Poot)
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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

18/02 • 10.30u - Ds. Harold Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/02 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse

18/02 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/02 • 10.30u - Lauk Spelberg 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

18/02 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
18/02 • 10.30u - Eucharistieviering, 

Priester M. Meneses

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
18/02 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

18/02 • 16.30u - geen opgave ontvangen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

18/02 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
18/02 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Jeugddienst 

Pr. Gem. Immanuelkerk
18/02 • 10.00u - Mevr. ds. M. Oskam - 
van Zwol, Viering Heilig Avondmaal
Samendienst met Opstandingskerk 

Pr. Gem. Opstandingskerk
18/02 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
18/02 • 10.30u - Communieviering,

J. Houben 

V.E.G. De Bilt e.o.
18/02 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

18/02 • 10.30u - Ds. E.J. van Leersum

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

18/02 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

18/02 • 10.00u + 18.30u - Ds. H. Juffer 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen kerkdiensten 

in Blauwkapel 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/02 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/02 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
18/02 • 18.30u - Ds. G.C. Klok

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
18/02 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra; in ochtenddienst 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
18/02 • 09.30u - Ds. R. Alkema, 

Doopdienst 

St. Maartenskerk
18/02 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/02 • 10.00u - De heer
C. Hoogendoorn 

18/02 • 18.30u - De heer G. van Dijke 

PKN - Herv. Kerk
18/02 • 10.00u - Ds. E. Mijnheer 

18/02 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

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

Filmhuis in Het Lichtruim

Het SKC-Filmhuis in het Licht-
ruim De Bilt vertoont op 14 
februari om 20.00 uur de film 
Daniel Blake. De 59-jarige tim-
merman Daniel (Johns) heeft een 
zwak hart maar wil toch graag 
werken. Helaas werken ze hem 
bij het arbeidsbureau vooral tegen. 
Daniel wordt gek van het jargon, 
de computers, en de bevoogdende 
begeleiders. Simpel en direct soci-
aal-realistisch drama. De mensen 
in de film zijn levensecht en de 
kwestie is urgent. Vond ook de jury 
in Cannes, die de film in 2016 de 
Gouden Palm (voor beste film van 
het festival) gaf. Kaartverkoop v.a. 
een uur voor aanvang aan de kassa 
of online via de website van Het 
Lichtruimwww.kunstenhuis.nl. 

Vertelvoorstelling 

Op 17 februari om 20.30 uur komt 
Esther Kornalijslijper met haar 
vertelsolo ‘Who runs the world?’ 
in het Weeshuis van de kunst, Prof. 
Asserweg 2 in De Bilt. Bekend als 
storyteller, trainer en organisator 
van het Vertelcafé in Zeist ver-
telt Esther Kornalijslijper literaire, 
poëtische en magisch realistische 
verhalen, die zij vertolkt op een 
verfijnde, uitdagende en humoris-
tische manier. Voor meer informa-
tie en aanmelding ( beperkt aantal 
plaatsen) zie www.hetweeshuis-
vandekunst.nl. 

Glas Tableau in Dorpsstraat

De wethouders mevr. Anne Brom-
mersma en Hans Mieras zullen op 
zaterdag 17 februari om 12.00 uur 
het Glas Tableau ‘Beweging door 
de tijd’ onthullen. Het initiatief 
voor het maken van het tableau is 
genomen door de Galerie Ruimte 
voor Kunst in de Dorpsstraat. De 
makers van het tableau zijn Sascha 
Hacska en Hans Kars. Het glasta-
bleau heeft het verkeer en vervoer 
in Het Oude Dorp als thema; het 
gaat over het verkeer en vervoer in 
het verleden. Met het glastableau 
wordt de historische dynamiek in 
de ruimte van Het Oude Dorp aan 
de hand van het thema verkeer 
en vervoer duidelijk gemaakt. Het 
tableau hangt bij de ingang van 
Kunst en Licht op Dorpsstraat 59.

Back to in H.F. Witte 

Voor zaterdagavond 17 februari 
komen de Explosion Rockets naar 
het H.F. Witte Centrum aan de 
Henry Dunantstraat 4 in De Bilt. 
Het enthousiasme dat de band 
weet neer te zetten is verbluffend. 
Op uitnodiging van Ajo Dansa 

Serang wordt u door de band mee-
genomen naar de ‘Golden Years of 
Rock & Roll’. Aanvang 20.30 uur. 
Kaarten zijn te bestellen via 035 
68.58.262 of tel. 06 45928586 of 
via info@ajodansaserang.nl

Training 
‘Omgaan met dementie’

Op 22 februari en 1 maart orga-
niseert Steunpunt Mantelzorg van 
19.00 tot 21.30 uur een training 
van twee avonden voor mantel-
zorgers, familieleden en partners 
van een naaste met dementie. In 
deze training krijgt u inzicht in de 
ziekte en leert u veranderd gedrag 
te begrijpen. U krijgt tips en prakti-
sche oplossingen om toe te passen 
in het dagelijks leven en in de zorg 
voor iemand met dementie. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Loca-
tie: Servicecentrum de Bilt, grote 
zaal, Prof PJW Debijeweg 1 in De 
Bilt. Aanmelden per mail, man-
telzorg@mensdebilt.nl of tel.06 
13071129.

Romantische muziek in de 
Woudkapel 

Pianist Misha Fomin speelt op 
zaterdag 10 maart met het Atrium 
Strijkkwartet twee kroonjuwelen 
uit het laatromantische kamermu-
ziek-repertoire: de pianokwintetten 
van Johannes Brahms en César 
Franck. De aanvang in De Woud-
kapel (Beethovenlaan 21 te Biltho-
ven) is om 20.00 uur. Kaarten zijn 
te verkrijgen via de Bilthovense 
Boekhandel & Bouwman Boeken, 
De Bilt, online bij www.mfpiano.
nl of tel. 06 54397074.

Samenzang in Lage Vuursche

Als vervolg op de zeer gewaar-
deerde zangdienst in oktober vorig 
jaar zal er op zaterdag 17 maart 
om 20.00 uur weer een samen-
zangdienst gehouden worden in 
de historische Stulpkerk van Lage 
Vuursche. Het programma wordt 
samengesteld uit door deelnemers 

c.q. bezoekers aangemelde lie-
deren. Voorkeursliederen kunnen 
t/m zaterdag 17 februari via email 
stulpkerkzang@hotmail.com of 
tel. 035 5264342 doorgegeven 
worden. 

Projectzangers

AZM (Algemeen Zangkoor Maar-
tensdijk) voert op 8 december een 
Latijns-Amerikaans concert uit. 
Het concert zal worden begeleid 
door het combo van Javier Rodri-
guez. Inschrijving als projectlid 
voor dit concert is mogelijk tot 
eind maart 2018. Voor meer infor-
matie www.zangkoormaartens-
dijk.nl.

Mini Matthäus  in Blauwkapel 

Voor de tweede keer zal de Mini 
Matthäus klinken in het serene 
kerkje op het Fort Blauwkapel. De 
Mini Matthäus is Bach’s Matthäus 
Passion in een intieme, solistische 

Bridgecursus 
Bridge leer je niet even op een middag. Daar is een heuse cursus 
voor nodig. De basiscursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, waarop 
tijdens elke bijeenkomst telkens één onderwerp wordt behandeld.

Jarenlange ervaring brengt bridgedocent Henk van de Bunt voorzich-
tig tot de conclusie, dat er voor een bridgecursus voor beginners in de 
middag steeds meer belangstelling is gaan ontstaan. Vandaar nogmaals 
de uitvraag of er belangstelling is voor een middagcursus. Inmiddels 
meldden zich 8 belangstellenden; mogelijk is dit aantal te verdubbelen. 

Wil s.v.p. in een e-mail naar middagbridgecursus@ziggo.nl uiterlijk 22 
februari aangeven of men een eventuele cursus in de maanden maart, 
april en mei a.s. of in de maanden sept, okt en november a.s. ’s middags 
van 13.30 tot 16.45 uur op een nader overeen te komen locatie (ergens 
in de gemeente De Bilt) denkt te willen gaan volgen. Vooralsnog wordt 
in eerste instantie aan een donderdag- of vrijdagmiddag gedacht.

versie van maar anderhalf uur -de 
helft korter- maar met alle donder 
en bliksem en tranen, en natuurlijk 
met het ‘Erbarme dich’ en het 
mooie slotkoor. Het 10-koppige 
Mini Matthäus ensemble brengt dit 
werk op vrijdag 9 maart, aanvang 
20.00 uur. Meer info en reserveren: 
minimatthaus.nl

Soefi - Meditatieavond

Woensdag 21 februari wordt een 
meditatieavond in de Woudkapel, 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven 
gehouden. Vanaf 20.00 uur wordt 
er aan de slag gegaan met verschil-
lende meditatievormen binnen de 
Soefi- traditie. Er wordt aandacht 
besteed aan adem, luisteren, bewe-
gen, kijken en zingen. Het Soe-
fisme is een religieuze levensbe-
nadering, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle religies 
en het bewust ervaren van het 
dagelijks leven als bron van spiri-
tuele groei. (www.soefi.nl).



 De Vierklank 3 14 februari 2018

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
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PvdA luistert naar
mensen in alle kernen 

door Guus Geebel

‘Als raadslid ben je volksvertegenwoordiger en moet je je verdiepen in wat er speelt. Daarbij is 
het van belang dat inwoners je goed informeren over wat zij meemaken. Dat vind ik prachtig 

en ik blijf het een heel bijzonder ambt vinden’, zegt Krischan Hagedoorn. Hij is bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen opnieuw lijsttrekker van de PvdA.

Weten wat er speelt en doen wat no-
dig is was vier jaar geleden de titel 
van het verkiezingsprogramma van 
de Biltse PvdA. Centraal daarin wa-
ren net als in het nieuwe program-
ma: wonen, werken en zorg. ‘We 
gaan als gevolg van een door ons 
ingediende motie een goedhuur-
wijk bouwen in de gemeente. Dat 
zijn kleine huurwoningen die per 
maand inclusief nutsvoorzieningen 
niet meer dan 550 euro kosten. Al-
mere heeft dat voor elkaar gekregen 
en dat gaat in De Bilt ook gebeuren. 
Er is al een uitvoeringsnotitie.’ 

Werk
‘Hoewel de economische crisis 
voorbij is, hebben mensen aan de 
onderkant van de samenleving 
er nog steeds last van. Ze komen 
moeilijk uit de werkloosheid of de 
bijstand en krijgen nauwelijks een 
kans. We wilden hier tien procent 
minder werklozen, maar het aantal 
is alleen maar gestegen. We liften 
hier mee op wat we samen regio-
naal met andere gemeenten doen, 
maar zelf zetten we er geen druk 
achter om ook banen te creëren. 

Daarom staat in ons programma dat 
we een wijkbedrijf willen. Daar-
mee kunnen mensen aan de slag om 
bijvoorbeeld openbaar groen bij te 
houden of speeltuinen op te knap-

pen. Zo krijgen mensen een dagbe-
steding, arbeidsritme en meer kans 
op werk.’ 

Zorg
De PvdA wil voorkomen dat men-
sen zorg gaan mijden. Krischan Ha-
gedoorn noemt het een groot succes 
dat de hardnekkigheid van vooral 
Erik van Esterik in de gemeente-
raad en de Adviesraad Sociaal Do-
mein ervoor hebben gezorgd dat de 
eenvoudige hulp in de huishouding, 
die op 1 januari 2015 werd afge-
schaft op 1 januari 2017 weer is in-
gevoerd. ‘De komende periode wil-
len we de eigen bijdrage aan zorg 
verlagen en dat de tegemoetkoming 
in de kosten aan chronisch zieken 
en gehandicapten omhoog gaat. 
Mochten we in het college komen 
dan willen we het liefst met alle or-
ganisaties die zich in de gemeente 
bezighouden met zorg om de tafel. 
We denken dat het beter kan en de 
gemeente heeft er het geld voor.’ 

De korting van 7 procent die op 1 
januari 2017 op de subsidies aan 
verenigingen werd toegepast vond 
de PvdA onterecht. Het bedrag 
dat deze korting opleverde wil de 
partij fl exibel inzetten voor initia-
tieven van deze verenigingen. Als 
voorbeeld noemt Hagedoorn een 
muziekvereniging en een sportver-

eniging die samen een project or-
ganiseren om eenzaamheid onder 
ouderen aan te pakken. 

Verkiezingsprogramma
Zeker zijn, van betaalbaar wonen, 
werk en goede zorg! is het motto 
van het verkiezingsprogramma. De 
PvdA maakt zich daarom sterk voor 
een nieuwe woonwijk met maxi-
maal 2000 woningen met minimaal 
750 huurwoningen. De partij zal 
zich daar de komende raadsperi-
ode hard voor maken. Hagedoorn 
gelooft niet dat we de doelstelling 
om als gemeente in 2030 klimaat-
neutraal te zijn kunnen halen. ‘De 
PvdA wil stoppen met allerlei klei-
ne oplossingen en ons duurzaam-
heidsbudget gaan inzetten voor iets 
dat meteen heel veel oplevert. We 
willen op alle daken van de 5000 
woningen van de SSW zonnepa-
nelen plaatsen. Daar kun je fl inke 
stappen mee maken. We willen ook 
dat het zwembadbesluit terugge-
draaid wordt omdat er allerlei com-
plicaties zijn en de gebruikers het 
niet willen, terwijl er een prachtig 
plan van Stichting Water ligt.’   

Waarom PvdA
Het ombudswerk dat de partij heeft 
opgezet noemt Krischan Hage-
doorn belangrijk voor het raads-
werk van de fractie. ‘Daar merk 

je dat het in de gemeente niet al-
lemaal koek en ei is. We moeten 
voorkomen dat mensen zorg gaan 
mijden, zorgen dat ieder kind kan 
sporten of op muziekles kan, dat 
onze statushouders integreren en 
onze laaggeletterden zich kunnen 
verheffen. Dat is de essentie van 
de sociaaldemocratische waarden 
waar de PvdA nog steeds voor 
staat. De PvdA maakt dit lokaal 
zichtbaar door het hele jaar door in 
alle wijken mensen te vragen wat 
ze bezighoudt, wat er beter moet 
en wat de politiek eraan kan doen. 
Daar haal je heel veel mee naar bo-

ven. We hebben de afgelopen vier 
jaar constant campagne gevoerd. 
In de aanloop naar de verkiezingen 
doen we er een tandje bij. We zijn 
bereid verantwoordelijkheid te ne-
men in een college dat past bij ons 
programma.’ Op de vraag waarom 
bewoners op de PvdA moeten stem-
men zegt Hagedoorn: ‘Omdat de 
partij luistert naar de mensen, onder 
de mensen is en omdat we vinden 
dat er een aantal grote problemen 
spelen die niet hard genoeg worden 
aangepakt. Meedoen in de maat-
schappij vinden we heel belangrijk, 
daar moeten we gas op geven.’

Krischan Hagedoorn voert opnieuw de lijst van de PvdA aan.

Betrouwbaar
Betrokken
Bereid #1 Madeleine Bakker

adv Vierklank week 7 FO.indd   1 12-02-18   11:14

Fototentoonstelling
‘Het dorpsleven in De Bilt’

Begin november 2017 was er in het H.F. Witte Centrum in De Bilt ge-
durende één week een fototentoonstelling te zien over het dorpsleven in 
De Bilt door de jaren heen. Deze tentoonstelling was een onderdeel van 
de activiteiten rond het jubileumjaar van de beide historische vereni-
gingen in deze gemeente. Vanaf dinsdag 20 februari tot en met zondag 
18 maart is deze tentoonstelling nogmaals te zien; nu in de hal van Van 
der Valk Hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1 in De Bilt. (Marcel 
Jansen)

Deze foto uit 1959 (Burg, de Withstraat 8 en hoger) toont rechts het 
oude postkantoor dat in 1912 naar de Burg. de Withstraat verhuisde en 
hier bleef tot einde jaren zestig. Toen deze foto genomen werd, was het 
nog een echte winkelstraat. (foto Hist. Kring d’Oude School De Bilt).SP de Bilt gaat aan de slag met 

wensen bezoekers wintermarkt
Tijdens de Wintermarkt in De Bilt in december 2017 
brachten bezoekers aan onze SP-kraam in totaal 72 
wensen in voor onze gemeente. Deze wensen gingen 
o.a. over betere zorg voor ouderen en cliënten in de 
langdurige zorg, meer personeel voor in de thuiszorg 
naast wensen over locaties en activiteiten voor jonge-
ren, muziekles op alle scholen en zwemles op de basis-
school.

Verder het aanmoedigen van burenhulp, veiliger ma-
ken van kruispunten en verkeerssituaties en het ach-
terblijvende groenonderhoud en over verbetering van 
twee fi etspaden (langs de Groenekanseweg en tussen 
De Bilt en Utrecht (Biltse Rading). Er waren zorgen 
over knalvuurwerk, over onderhoud aan voetpaden 
Maartensdijk, sociale woningbouw voor lage inko-
mens en een volwaardig zwembad, waar alle gebrui-
kers iets aan hebben. Deze wensen sluiten naadloos 
aan op de programmapunten waar wij ons als SP De 

Bilt op richten. Ons programma kan men in verkorte 
versie als speerpunten terugvinden in de verkiezings-
krant, die we binnenkort in uw brievenbus bezorgen. 
Op de website (https://debilt.sp.nl/actieprogramma) 
staat het volledige programma. 

Editorial

Editorial

Zwembad: beerput of bodemloos?
Na alle ophef was het alweer een tijdje stil rond het 
zwembad. Totdat onlangs bleek dat er gedoe is met 
de verwarming: het warme water voor gezondheids-
groepen kan niet snel genoeg worden afgekoeld om 
prestatiezwemmen mogelijk te maken. Daardoor 
werd het zwembad onbruikbaar en moest er wat ge-
beuren. In november beloofde de gemeente dit met 
de bouwer te zullen oplossen. Nu zijn we ruim twee 
maanden verder en de wethouder kan volgens de 
krant niet meer dan zeggen dat er ‘garanties zijn dat 
het wordt opgelost’.

De onderbouwing blijft achterwege. Waarom? Dit 
wekt sterk de indruk dat, hetzij die onafhankelijke 
berekening er niet is, hetzij de uitkomst de wet-
houder onwelgevallig is. Hoe dan ook, onder water 
houden van dit dossier tot na de verkiezingen geeft 
geen pas. Als het dan misschien toch een bodemloze 
beerput wordt, weet de burger dat liever voordat hij 
het stemhokje in gaat.

Harman Kloos
(VVD-kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart)
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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 15 februari
t/m woensdag 21 februari

VOORDEEL HELE WEEK

Malse entrecote
Tip: bakken als biefstuk

Tartaar of 
Duitse biefstuk

Kalfsschnitzels

100
GRAM 2.25

100
GRAM 2.75

Noten & pinda's

500
GRAM 5.98Filetlapjes

naturel of gemarineerd

500
GRAM 5.98Kipfilet

naturel of gemarineerd

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

CRANBERRY MIX

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
Pittige eiersalade
Sellerie salade

Gerookte achterham
Gegrilde fricandeau
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.50

HUISMIX

KIPDIJFILET
1

KILO 7.98

6
VOOR 6.-

Kip cordonbleu, runder cordonbleu 
of gehakt cordonbleu

5 HALEN= 4 BETALEN

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.75

STOMPETOREN
GRAND CRU

500
GRAM 7.49 2

STUKS 7.-

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

Lekker voor het weekend!

VLEESWAREN TRIO

GEVULDE KIPFILET MET RAUWE HAM EN ROOMKAAS
100

GRAM 1.49

Special van de week!

Kan zo de oven in!

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

Op veler verzoek…

Hazelnoot-
schuimtaart
Nu € 12,50

•  Zuurkool-schotel met gehakt, 
rookworst en jachtsaus

€ 1,49
100 gram

•  Vers gesneden
Hollandse Andijvie € 1,49

zak 400 gram
•  Alle rauwkostsalades

Bij aankoop van 1 bakje rauwkost
2e bakje gratisAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Onze bekende

Kaasbol

Nu € 2,99

Vers van de traiteur
•  Kabeljauw groente-

schotel met groene
curry en groenterijst

€ 1,95
 100 gram

•  Broccolischotel
€ 0,99

 100 gram

•  Babi-pangang of kipsate 
met nasi of bami

€ 0,99
 100 gram

Nieuw...
•  Currysoep met scampi

€ 6,95
 per liter

Voorgekookte  

Bistro
Krieltjes

400 gram  € 0,99

De lekkerste...  

Tarocco
sinaasappel
Rechtsteeks uit Sicilië

Per kilo  € 2,49

Grote 

Spaanse 
Berg-Bloemkool

Per stuk € 0,99



Lijsttrekkers in debat 
in Westbroek

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen komen de lijsttrekkers van 
acht Biltse partijen op donderdag 8 maart naar Westbroek. In het Dorpshuis 
gaan ze met elkaar in debat over thema’s die nú in de kernen spelen. De 
politieke avond wordt georganiseerd door de Westbroekse Ondernemers 
Club (WOC) en de Maartensdijkse Middenstandsvereniging, maar gaat 
over véél meer dan ondernemen. Iedereen met interesse in lokale thema’s 
is daarom van harte welkom. Thema’s op deze politieke avond zijn bijvoor-
beeld vitaliteit van de dorpen, woningbouw, sluipverkeer, afvalverwerking 
en het ondernemingsklimaat. Zo speelt in Westbroek bijvoorbeeld de stag-
nerende woningbouw, waardoor er geen nieuwe aanwas komt voor school 
en verenigingsleven. In Maartensdijk zou het parkeerprobleem bij het 
Maertensplein en de nieuwbouw voor starters ter sprake kunnen komen.

Welke partijen komen?
Gespreksstof zal er te over zijn. En net als vorig jaar, toen Tweede Ka-
merleden hun zegje mochten doen in een afgeladen Dorpshuis, zal de 
schaakklok weer scherp worden afgesteld. Zodat het debat sprankelend 
en snel blijft - en steeds nieuwe 
stellingen aan bod kunnen ko-
men. Acht partijen doen mee en 
worden vertegenwoordigd door 
hun lijsttrekkers. Dat zijn: Hans 
Mieras (D66), Menno Boer (SP), 
Theo Aalbers (CU), Johan Sloot-
weg (SGP), Madeleine Bakker-
Smit (CDA), Kirschan Hagedoorn 
(PvdA), Fred van Lemmen (VVD) 
en Jette Muijsson (Beter De Bilt). 
De avond in het Dorpshuis aan de 
Christinastraat begint om 20.00 
uur (inloop 19.30 uur). Het poli-
tieke deel duurt tot ongeveer 22.00 
uur. Daarna is er nog een gezellige 
borrel. De entree is gratis maar vol 
is vol. Wilt u zeker zijn van een zit-
plek, dan graag aanmelden vóór 1 
maart op www.debiltkiest.nl
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CDA wil gevoerde beleid voortzetten
door Guus Geebel

‘Verenigen…. onze sport’ is een campagnespeerpunt van het CDA. ‘Eigenlijk zegt dat heel 
veel’, zegt lijsttrekker Madeleine Bakker. ‘We willen mensen met elkaar verenigen en in de 

politiek tot elkaar komen en samenwerken. Verder dragen we het verenigingsleven een
warm hart toe, want wij denken dat het met elkaar beter is dan

louter als individu door het leven te gaan.’ 

Madeleine Bakker voert bij de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen 
voor de tweede keer de lijst van 
het CDA aan. In mei 2014 werd zij 
wethouder en kreeg de portefeuille 
onderwijs, jeugdbeleid en kinderop-
vang, recreatie en toerisme, en sport. 
Zij is kernwethouder voor Maartens-
dijk. Madeleine Bakker is geboren 
en getogen in Heerlen, wat aan de 
zachte G te horen is. Ze woont sinds 
2000 in de gemeente De Bilt. In 
1984 studeerde ze in Leiden af als ju-
rist Nederlands Recht en ging aan de 
slag als bedrijfsjurist in de Randstad. 
Sport speelt een belangrijke rol in 
haar leven. Madeleine is vicevoorzit-
ter van de KNHB en oud-voorzitter 
van hockeyclub SCHC, de grootste 
sportvereniging in de gemeente. ‘Ik 
geloof in de kracht van mensen en 
in verbindingen om een goed resul-

taat neer te zetten. Een sportieve kijk 
daarbij vind ik heel belangrijk.’ 

Terugblik
Madeleine Bakker kijkt tevreden te-
rug op wat de afgelopen vier jaar tot 
stand is gekomen. Vooral de punten 
die in het verkiezingsprogramma 
opgenomen waren. Het programma 
heette CDA Dichtbij en daarbij doel-
den we op voorzieningen dichtbij. 
‘We kregen een prachtig gereno-
veerde Vierstee in Maartensdijk, die 
door samenwerking met gebruikers 
tot stand kwam en waar iedereen te-
vreden over is, ook al omdat de bi-
bliotheek daarin behouden bleef. Er 
kwam een nieuwe Nijepoortschool 
in Groenekan en de renovatie van 
Het Nieuwe Lyceum werd gestart 
en wordt na de zomer afgerond.’ 
Zij noemt ook het nieuwe zwembad 

waarbij ze benadrukt dat dit dezelfde 
afmetingen heeft als het huidige bad. 
We hadden in ons programma ook 
staan dat het gemeentebestuur dich-
ter bij de mensen moest komen, wat 
heeft geresulteerd in een maandelijks 
wethoudersspreekuur in alle kernen.     

Speerpunten 
Het thema van het nieuwe verkie-
zingsprogramma is: CDA Blijft 
Dichtbij. Madeleine gaat in op de 
speerpunten die in de campagne 
worden benadrukt. De Bilt financieel 
gezond houden en voor de inwoners 
geen lastenverzwaring. Meer wonin-
gen waarvan 30 procent sociaal om 
het voor mensen mogelijk maken in 
De Bilt te blijven wonen. Aandacht 
voor de verdere ontwikkeling van 
het stationsgebied Bilthoven en het 
winkelcentrum Bilthoven levendig 

maken. Veiligheid op straat met pre-
ventie en zichtbare politie, openbaar 
groen samen met omwonenden bij-
houden, meer groen langs de A27 en 
aandacht voor de geluidsoverlast.Het 
CDA wil vrijwilligers de ruimte ge-
ven om de activiteiten die ze willen 
vervullen te kunnen realiseren en ze 
niet te belasten met een tijdverslin-
dende regelgeving. De rode contour 
wil de partij kunnen verleggen voor 
woningbouw als er natuurcompen-
satie tegenover staat. Bij het CDA 
hoort het ondersteunen van kwets-
baren en ze op weg helpen bij het 
zoeken naar mogelijkheden om mee 
te kunnen doen. Verder gaat de partij 
zich inzetten voor het verduurzamen 
van sportaccommodaties en maat-
schappelijke gebouwen, en voor 
nieuwbouw van de sporthal in het 
H.F. Witte Centrum.

Campagne
In het verkiezingsprogramma is aan-
dacht voor de gehele gemeente.

Op de kandidatenlijst staan in de top 
7 mensen uit alle zes kernen. In de 
campagne gaat de partij het thema 
CDA Blijft Dichtbij actief vorm 
geven en zal overal in de gemeente 
zichtbaar zijn. Op 9 maart komt er 
een landelijk kopstuk naar de ge-
meente. Buiten verkiezingstijd pre-
senteert de partij zich met een maan-
delijks fractiespreekuur. 

Op de vraag waarom inwoners op 
het CDA moeten stemmen ant-
woordt Madeleine: ‘Wij hebben drie 
B’s. Betrouwbaar, Betrokken en Be-
reid. Betrouwbaar hadden we in ons 
vorige verkiezingsprogramma opge-
nomen en daar hebben we heel veel 
van bereikt. Van Betrokken hoop ik 
dat mensen ervaren dat wij betrok-
ken CDA’ers in ons midden hebben, 
en we zijn Bereid om ook lastige 
beslissingen te nemen.’ Madeleine 
Bakker is voor de komende raadspe-
riode de kandidaat-wethouder voor 
het CDA.

Sportwethouder Madeleine Bakker reikte in 2015 de trofee voor de 
topscorer van het hockeytoernooi om de Europacup uit aan Maartje 
Paumen. Het toernooi werd gehouden in Bilthoven en gewonnen door de 
dames van SCHC.

Biltse fracties
bezoeken ‘aardgasloze’ woningen

Woensdag 7 februari bezocht een delegatie van de gemeenteraad een aantal
energie-neutrale woningen. De volksvertegenwoordigers konden zo een

kijkje nemen in de toekomst van ‘aardgas-loos’ wonen. 

De excursie werd georganiseerd door 
de Biltse energiecoöperatie BENG! 
die daarmee aandacht vroeg voor lo-
kaal klimaat- en energiebeleid. ‘De 
komende vier jaar worden doorslag-
gevend’, aldus ‘reisleider’ Bouwe 
Taverne van BENG!, ‘Energiebeleid 
verdient een plek in het nieuwe col-
legeakkoord’. 

De bezoeken aan de woningen maak-
ten duidelijk dat comfort en aardgas-
loos verwarmen goed samen gaan.

Hoe
Hoe verwarm je huizen zonder aard-
gas? In de toekomst zal er vaak voor 
elektrische oplossingen worden ge-
kozen, bijvoorbeeld door middel van 
warmtepompen. Robert Schenkel 
van Stedin vertelde, op weg naar de 
eerste locatie, onder meer over wel-
ke consequenties dat heeft voor het 
elektriciteitsnet. Dat moet worden 
verzwaard waardoor er bijvoorbeeld 

meer transformatiehuisjes gaan bij-
komen. 

Comfort en betaalbaarheid
In Montfoort was de excursiegroep te 
gast in een duurzaam gerenoveerde 
huurwoning, onderdeel van experi-
ment ‘De Poorters’ om tien huurwo-
ningen van het aardgas af te halen. 
De bewoners zijn er tevreden mee; 
de voormalige ‘doorwaai’-woningen 
zijn nu uiterst comfortabel geworden 
met een betaalbare energierekening. 
Het prijskaartje van dit pilotproject 
was hoog, mede door onvoorzien 
hoge onderhoudskosten. Woning-
bouwvereniging GroenWest zet nu 
meer in op een stap voor stap aanpak 
waarbij comfort en betaalbaarheid 
leidend zijn.

Waterweg
Na het bezoek aan Montfoort was er 
aandacht voor particulier initiatief in 
de eigen gemeente. Bram de Deugd 

vertelde het verhaal van zijn nul-op-
de-meter nieuwbouwproject aan de 
Waterweg dat hij samen met plaat-
selijke bedrijven realiseerde. Ook in 
zijn woning kreeg de excursiegroep 
een rondleiding aangeboden. Bram 
en zijn gezin zijn blij met de nieuwe 
woning waar ze inmiddels een maand 
wonen. De lucht-warmtepomp kan 
het huis verwarmen bij een buiten-
temperatuur tot -20 graden dus met 
de huidige vrieskou is het nog steeds 
lekker warm in huis. 

Corporatie
In de huiskamer van Bram vertelde 
Ronald Hofstede van Woningbouw-
corporatie SSW meer over de re-
sultaten van de twee (bijna) nul-op-
de-meter huur-flats aan de Henrica 
van Erpweg en de Mr. Samuel van 
Houtenweg. SSW richt zich ook bij 
nieuwe renovatieplannen op een zo 
hoog mogelijke ambitie richting (bij-
na) energieneutraal. (Jenny Senhorst)

De excursiegroep voor een duurzaam gerenoveerde huurwoning in Montfoort. 
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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.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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Adverteren in De Vierklank? Bel 0346 21 19 92

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Mantelzorgcafé Klein Geluk
Met Klein Geluk voor de mantelzorger (2016) schreven-
door Maria Grijpma en Inge Jagereen. De auteurs heb-
ben jarenlange ervaring in de gezondheidszorg en als 
mantelzorger. Zij weten als geen ander dat je het niet 
volhoudt als je niet goed voor jezelf zorgt. Inge Jager 
verzorgt een workshop in het Mantelzorgcafé op
21 februari van 19.30-22.00 uur bij Boekhandel Bouw-
man, Hessenweg 168 De Bilt. Toegang gratis. 
nfo/aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.nl

NLdoet, doet u ook mee?
Op 9 en 10 maart vindt de landelijke vrijwilligersactie 
NLdoet plaats. Wilt u een dag(deel) de handen uit de 
mouwen steken? U maakt kennis met vrijwilligerswerk 
en helpt een organisatie. Verzamel familie, collega’s, 
leden van uw (sport)club of buren en zoek een leuke 
klus uit op www.NLdoet.nl. Info: Jolijn Jurgens, 
.jurgens@mensdebilt.nl, 06-17007462.

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

Repair Café Bilthoven
 
Op zaterdag 17 februari is er Repair Café bij de WVT in Bilthoven. Je 
kunt hier jouw kapotte spullen komen repareren met hulp van ervaren re-
parateurs. Zij helpen bij het repareren van kleding, elektrische apparaten, 
computers, fietsen, houtwerk, speelgoed, en nog veel meer. Bij het Repair 
Café is veel gereedschap aanwezig en er kan ook gelast worden. Voor de 
kinderen is er een begeleide knutseltafel, waar zij de mooiste dingen kun-
nen maken van recyclemateriaal. 

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Locatie: WVT, Ta-
linglaan 10 in Bilthoven, Tijd: 11.00 tot 15.00 Het Repair Café wordt ge-
organiseerd door Transition Town de Bilt i.s.m. welzijnsorganisatie WVT. 
Info https://repaircafebilthoven.wordpress.com/

Tijdens het Repair Café kunnen kinderen de mooiste dingen maken aan de 
knutseltafel.

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we 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
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

DIVERSE GEUREN
NU MET

50% KORTING
O.A.:

VAN GILS BASIC INSTINCT 
EAU DE TOILETTE

CALVIN KLEIN CK IN2U 
VOOR HEM EN HAAR

KAMPIOENTJES

CHRISTOFFELVLAAI
een heerlijke vlaai met banketbakkersroom, 
kersen en chocolademousse

€6,95

€0,30

per stuk
nu

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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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Discussie geluidswallen
Hollandsche Rading gaat door

door Henk van de Bunt

Henk van Gend en Rob Klaassen (beiden uit Hollandsche Rading) zijn al enige tijd in een 
discussie verwikkeld met Rijkswaterstaat over de effectiviteit van de achterover-hellende 

geluidwallen in Hollandsche Rading die aan de oostkant
van Hollandsche Rading worden geplaatst. 

De discussie met Rijkswaterstaat 
gaat er vooral over of de scher-
men wel of niet voor extra ge-
luidhinder in Hollandsche Rading 
zorgen. Rijkswaterstaat zegt van 
niet, Van Gend en Klaassen zeg-
gen van wel. Hun redenering is dat 
het geluid door het schuin staande 
scherm omhoog wordt gekaatst 
en dat dit geluid al naar gelang de 
windrichting naar Hollandsche 
Rading-Oost of naar Hollandsche 
Rading-West zal gaan. Zouden de 
schermen met akoestisch materi-
aal zijn bekleed, dan zou 80% van 
het geluid verdwijnen en omgezet 
worden in warmte. Het cynische 
hierbij is, dat de schermen aan de 
oostkant van de A27, aan de achter-
kant juist wel zijn voorzien van een 
dergelijke akoestische bekleding, 
terwijl dat daar, akoestisch gezien, 
onnodig is. Van Gend en Klaassen 
pleiten er daarom al maanden voor 

om deze schermen om te draaien. 
De akoestische bekleding van de 
geluidschermen komt dan aan de 
wegzijde, zijnde de bron van het 
geluid, te liggen. 

De bron
Rob: ‘We hebben op 12 december 
uiteindelijk met een delegatie van 
Rijkswaterstaat kunnen overleg-
gen. We kwamen er toen niet uit. 
Ons argument was en is dat je moet 
voorkomen dat het geluid hinder 
in de omgeving gaat veroorzaken. 
Het uitgangspunt in de geluidhin-
derbestrijding is altijd geweest om 
het geluid aan de bron te bestrijden, 
dus bij de auto en bij de weg. Wat 
Rijkswaterstaat in Hollandsche Ra-
ding gaat doen is volledig in strijd 
hiermee. Volgens hen geeft een 
schuin gezet reflecterend scherm 
of een rechtgezet niet-reflecterend 
scherm qua geluidhinder nauwe-

lijks andere uitkomsten. Althans, zo 
heeft TNO dat voor hen berekend, 
zeiden ze’.

TNO
Henk: ‘Op 25 januari hebben wij 
de notitie van TNO ontvangen. Wij 
waren diep teleurgesteld over wat 
daarin stond. Er staat niets in van 
enige theoretische achtergronden. 
Ook erkent TNO dat bij een akoes-
tische bekleding van de schermen 
80% van het geluid geabsorbeerd 
wordt. Ook onderschrijft TNO dat 
met de reflecterende schermen het 
geluid naar boven wordt gereflec-
teerd. Maar volgens TNO zouden 
de bewoners daar niets van merken, 
omdat dit geluid pas op een kilome-
ter afstand zou neerkomen. Waar 
deze bewering op is gebaseerd 
wordt nergens vermeld. We kennen 
die theorie niet. Dat is nu de kern 
waar het allemaal om draait. Het 
gekaatste geluid kan door meteo-
rologische omstandigheden overal 
neerkomen. De windrichting, maar 
vooral ook de temperatuur, is daar-
van de oorzaak, Na bijvoorbeeld 
een warme dag zal door de afkoe-
ling ’s avonds het geluid vlak achter 
het scherm neerkomen. De boogs-
tralen buigen onmiddellijk naar 
beneden. We noemen dat inversie. 
Kortom onze eerdere bewering 
werd door dit TNO-rapport alleen 
maar versterkt’.

Hellende schermen
Henk vervolgt: ‘Wat ook bleek is dat 
er voor de bouw van een achterover-

hellend scherm aan de oostkant van 
de A27 eigenlijk geen ruimte was. 
Om een dergelijk scherm te kun-
nen plaatsen, moet Rijkswaterstaat 
het scherm nu verder van de rijbaan 
aanbrengen. Het gevolg is dat het 
geluid in Hollandsche Rading-oost 
enkele tienden van decibellen gaat 
toenemen. En wat is de oplossing 
hiervoor van Rijkswaterstaat op ad-
vies van TNO? Een bekleding van 
het scherm aan de westkant met 
akoestisch materiaal. Wat eerst niet 
nodig was, wordt hier nu toegepast, 
al zegt TNO er bij dat het niets zal 
helpen. Snap jij het nog? Wij niet 
meer’. 
Transparant.
Rob: ‘Een soortgelijke vreemde 
zaak gaat ook op voor de transpa-
rante schermen. TNO zegt in haar 
notitie dat in het Tracébesluit is 
uitgegaan van verticale schermen 
die met akoestisch materiaal zijn 
bekleed. Zij schrijven dat ‘er op be-
paalde plaatsen de wens was om de 
schermen transparant (doorzichtig) 
uit te voeren’ met als gevolg dat er 
nu reflecterende schermen zijn die 
achterover zijn geplaatst. Zo’n 66% 
van de geënquêteerden was tegen 
transparante schermen. Je gaat toch 
eerst de grenswaarde van het geluid 
vaststellen en pas daarna binnen die 
grenswaarde, bepaalde effectieve 
schermen voorstellen en niet an-
dersom. Bv. transparante schermen 
reflecteren, je kunt ze niet laten 
begroeien, die ga je dan toch niet 
voorstellen. Wat ook duidelijk uit 
het TNO rapport bleek is, dat het 
voorstel om de achterkant van het 
scherm aan de oostkant met akoes-
tisch materiaal te bekleden, nooit 
ter plaatse is gecheckt. Kennelijk is 
dat vanachter een bureau bedacht. 
We hebben hier geen kerkklokken, 
geen secundaire weg, geen speel-

plaats e.d. Op geen enkele wijze 
wordt zo’n akoestische bekleding 
aan de achterkant, zijnde de tuinzij-
de van de woningen, gebillijkt. We 
blijven er daarom op hameren het 
scherm aan de oostkant te draaien 
om deze akoestische bekleding als 
een geluidkiller volop nuttig te kun-
nen gebruiken”

Overschrijding 
Henk: ‘Als we alles zo hebben 
overzien en op ons hebben laten in-
werken, komen we tot de conclusie, 
dat we hier in een onwettige situatie 
zijn beland. De Wet geluidhinder 
schrijft voor dat bij de reconstructie 
van een weg het niveau van het ge-
luid niet mag toenemen. Het moet 
tenminste hetzelfde niveau hebben 
als het geluidsniveau van voor de 
reconstructie. Door alle fouten die 
bij deze schermen zijn gemaakt zal 
het geluidniveau de oude situatie 
overstijgen. In de oude situatie, van 
voor de reconstructie met 2x2 rij-
banen hadden we met de Ebenseer-
wand een niet-reflecterende wand, 
die dicht op de rijbaan stond. Deze 
was effectief. 

Nu krijgen 2x3 rijbanen met reflec-
terende schermen die verder van 
de rijbaan afstaan, maar wel even 
hoog is. Het lijkt ons duidelijk dat 
dit niet klopt’. Rob: ‘Ik denk dat 
we met de gemeente moeten over-
leggen. Op de een of andere ma-
nier zal door een onafhankelijke 
instantie het precieze geluidniveau 
moeten worden vastgesteld en moet 
duidelijk worden of wel of niet in 
een onwettige situatie zijn beland. 
Alleen met hulp van de gemeente 
kan dit worden aangepakt. Er zal op 
basis van de uitkomsten dan verder 
moeten worden overlegd hoe deze 
ontstane situatie wordt opgelost’. 

Het scherm aan de westkant van A27 tussen de weg en het spoor. Het 
scherm is aan twee kanten bekleed met akoestisch materiaal.

Het nog te bouwen scherm ter hoogte van de Vuurse Dreef wordt m.u.v. de 
onderste 3 meter transparant uitgevoerd.

AZM in voorbereiding op een 
Latijns-Amerikaans concert

door Kees Diepeveen

Op zaterdag 8 december geeft Algemeen Zangkoor Maartensdijk een Latijns-Amerikaans 
concert in de Michaelkerk in De Bilt. Het koor wordt daarbij begeleid door de Argentijnse 
tenor Javier Rodriquez en zijn combo. Dit concert vraagt een intensieve voorbereiding. De 

gitarist van het combo woonde 8 februari de repetitie bij om samen met het koor te repeteren.

Gitarist Alvaro Pinto is lid van het combo van Javier Ro-
driquez en was naar Maartensdijk gekomen om het koor 
te begeleiden en samen te repeteren. Enerzijds om het 
koor te leren kennen en anderzijds om met zijn muzikale 
inbreng het koor te helpen. Pinto zong tijdens de repetitie 
zowel als solist als samen met het koor en speelde daarbij 
op een Argentijns snaarinstrument - soort kleine gitaar - 
de Charango. 

Alvaro Pinto
Pinto studeerde af aan het conservatorium in Santiago in 
klassieke gitaar & hobo. In Rotterdam volbracht hij aan 
het conservatorium de 2e fase klassieke gitaar en volgde 
hij de opleiding voor muziekproducent. Hij werkt voor 
verschillende muzikanten vanuit zijn eigen opnamestu-
dio. Het contact met dirigent Stephan Pas van AZM is 
ontstaan bij een uitvoering van een koor in de muziek-
school in Amersfoort waar ook Alvara Pinto aanwezig 
was. Het bijzondere aan de samenwerking is dat Alvaro 
Pinto de enige musicus is uit het combo die in Nederland 
woont.

Projectzangers
Het repertoire van het Latijns-Amerikaans concert zal on-
der andere bestaan uit de Misa Criolla en de kerstcantate 
Navidad Nuestra van Ariel Ramírez. Naast deze stukken 

worden verschillende andere Latijns-Amerikaanse stuk-
ken uitgevoerd, waaronder Libertango van Astor Piazolla 
en Guantanamera van Joseita Fernandez.AZM biedt 
mensen die graag zingen en aan dit concert willen mee 
doen de gelegenheid om tijdelijk lid te worden en kunnen 
zich hiervoor tot uiterlijk 31 maart aanmelden. Het lid-
maatschap loopt dan tot aan het concert. De repetities zijn 
op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 in De Vierstee in 
Maartensdijk. Info: www.zangkoormaartensdijk.nl.

Alvaro Pinto repeteert samen met AZM voor het 
Latijns-Amerikaans concert in december in de 

Michaelkerk in De Bilt.
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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.

900 500

4001+1
Gratis

Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 februari 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Douwe Egberts 
ko�  e

2 pakken
van 500 gram

Dr Oetker
Risorante
pizza

2 stuks

Diverse
soorten
gebak

2 doosjes a 2 stuks
Bijv. moorkoppen

Jumbo
aardappelen

bijv 2 zakken
van 5 kilo, kruimige
aardappelen voor

€4,78
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ELK GOED IDEE
VERDIENT AANDACHT

Telefooncirkel:
belangrijke levenslijn

door Henk van de Bunt

‘Telefooncirkels zijn onmisbaar in deze huidige tijd, zeker nu bejaardenhuizen bijna opgeheven 
zijn’. Dat is althans de mening van zowel organisatie als deelnemers die al geruime tijd hierbij 

betrokken zijn. De vraag komt daarbij wel op waarom niet meer
deelnemers zich hiervoor aanmelden.

Drie telefooncirkels met in totaal 
22 deelnemers heeft het Rode Kruis 
afd. De Bilt onder haar hoede. Het 
systeem is bekend. Deelnemers, al-
len ouderen maar nog zelfstandig 
wonend, bellen elkaar iedere och-
tend tussen 9.00 en 9.15 uur op. Als 
er een schakel tussenuit valt slaat 
de coördinator alarm. Eerst via 
twee vaste sleuteladressen. Men-
sen op dat adres gaan bij de betref-
fende oudere kijken wat er aan de 
hand is. Meestal is het loos alarm 
maar helaas niet altijd. Lukt het 
niet via het sleuteladres contact te 
leggen dan gaat de coördinator zelf 
ter plaatse op onderzoek uit. Indien 
nodig wordt familie of de huisarts 
ingeschakeld. 

Deelnemer
Boukje Andringa (Maartensdijk) 
vertelt: ‘Deze telefooncirkels wer-
ken al meer dan dertig jaar in de Ge-
meente De Bilt tot ieders tevreden-
heid. Wat houdt de telefooncirkel in 
en voor wie is deze bedoeld? Stel u 
bent een oudere alleenstaande, die 
nog steeds zelfstandig woont. U 
gaat ’s nachts even naar het toilet, 
valt over de badmat en kan helaas 

niet op eigen kracht meer naar uw 
bed terug of uw telefoon pakken. 
Niemand weet dat u niet lekker in 
uw bed ligt en stel dat u niet veel 
bezoek krijgt, dan zou het kunnen 
gebeuren dat u een paar dagen al-
leen blijft liggen waar u ligt. Tenzij 
u deelnemer geworden bent van de 
telefooncirkel’.

Bellen
Coördinator Trijnie Spoelstra (Bilt-
hoven) vult aan: ‘De telefooncirkel 
bestaat uit allemaal deelnemende 
cliënten en vrijwilligers. Een van 
de vrijwilligers begint ’s morgens 
om kwart voor negen de eerste per-
soon van de cirkel te bellen. Deze 
meneer of mevrouw neemt de te-
lefoon op, zegt dat alles goed gaat 
en deze cliënt belt de volgende van 
de lijst. Zo loopt de cirkel dus door 
totdat de laatste van de rij weer de 
desbetreffende vrijwilliger belt. 
Binnen een kwartier is duidelijk of 
iedereen een goede nacht heeft ge-
had en weer opgestaan is. Deze cir-
kel draait elke dag, dus ook op zon- 
en feestdagen. Stel dat iemand niet 
de telefoon opneemt, dan wordt een 
contactpersoon gewaarschuwd, die 

dan ter plaatse poolshoogte neemt 
eventueel samen met de Rode 
Kruisvrijwilliger’.

Gezellig
De beide dames verbazen zich er-
over dat er maar zo weinig deelne-
mers zijn. ’Wij vragen ons echt af, 
waarom niet meer alleen-gaanden 
hiervan gebruik willen maken. Het 
gaat toch vaak om mensen - meest-
al ouderen - die niet (meer) zoveel 
contacten hebben. Voor sommigen 
geldt misschien dat ze op een dag 
geen andere dan hun eigen stem ho-
ren. Dan is het toch ook fijn even 
via de telefoon aandacht met een 
ander uit te wisselen? De telefoon-
cirkel is er voor iedereen die be-
hoefte heeft aan regelmatig contact 
ter controle, bijvoorbeeld uit veilig-
heidsoverwegingen. Of wanneer er 
minder mogelijkheden zijn anderen 
te ontmoeten door leeftijd, handi-
cap of ziekte. Het geeft een gevoel 
van zekerheid als iemand regelma-
tig informeert of alles in orde is. 
Vooral als u alleen woont of moei-
lijk de deur uit kunt. Bovendien is 
het gewoon gezellig als er iemand 
belt’.

Contact
Boukje: ‘De telefooncirkel zorgt er 
mede voor dat men nog langer zelf-
standig kan blijven wonen, met het 
zekere gevoel, dat het in ieder geval 
elke ochtend bij iemand bekend is 
hoe het met u gaat. Een hele gerust-
stelling, zeker ook voor uw even-
tuele kinderen. De deelnemers zijn 
heel enthousiast, evenals de vrij-
willigers, die hopen op nog meer 

mensen die ook ’s ochtends even 
gebeld willen worden. Trijnie: ‘Wie 
belangstelling heeft om als cliënt 
of vrijwilliger mee te gaan draaien 
in de telefooncirkel kan contact 
opnemen met mevr. Trijnie Spoel-
stra (voor De Bilt/Bilthoven), tel. 
030 228 1999 of 06 40563114 en 
met Mevr. Boukje Andringa(voor 
Maartensdijk en omgeving), tel. 
0346 216240 of 06 10337530

Trijnie Spoelstra en Boukje Andringa (r) zijn druk met de telefooncirkel. 
[foto Reyn Schuurman]

Workshop Klein geluk
Op 21 februari organiseert Steunpunt Mantelzorg bij Bouwman Boeken 
in De Bilt een avond rond het boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’. 
Een praktisch, ondersteunend en inspirerend boek om goed voor je-
zelf te zorgen als mantelzorger. Auteur Inge Jager verzorgt een vrolijk 
workshop-programma waarin men met elkaar uitprobeert hoe je goed 
voor jezelf kunt zorgen.

Klein geluk voor de mantelzorger helpt je om goed voor jezelf te zor-
gen. Je kunt aan de hand van een lijst met verschillende behoeftes een 
recept opzoeken om ter plekke Klein Geluk te brengen in jouw situatie. 
Heb je bijvoorbeeld behoefte aan rust, steun, energie of vrolijkheid? 
De aanwijzingen in het boek helpen je stap voor stap om het Kleine 
Geluk terug te brengen in je leven, op een heel simpele manier. Zo kun 
je ervaren dat je inderdaad binnen enkele minuten, rust, nieuwe energie 
of inspiratie kunt opdoen. 

Een hapje, een drankje, een boekentafel en leuke ontmoetingen maken 
de avond compleet in het Mantelzorgcafé bij Bouwman Boeken. Aan-
vang 19.30 uur, entree gratis Aanmelden via info@bouwmanboeken.nl. 

Informatief Huisbezoek nu
voor 80- en 85-jarigen

door Henk van de Bunt

Mens De Bilt zoekt nieuwe vrijwilligers voor het team ‘Informatief Huisbezoek’. Ouderen 
worden geïnformeerd over Mens-activiteiten en over diverse voor hen belangrijke organisaties 

en voorzieningen in de gemeente. Dit als hulpmiddel bij het zelfstandig blijven wonen.

‘Wij hebben ons de afgelopen 2 jaar gericht op de 75- en 
80-jarigen en gemerkt dat veel 75-jarigen nog heel ac-
tief zijn en geen behoefte hebben aan een huisbezoek. 
Daarom gaan we dit jaar de 80- en 85-jarigen bezoeken’, 
vertelt Marlies Willemse, coördinator van het Informa-
tief Huisbezoek. Dat wil niet zeggen dat 75-jarigen geen 

huisbezoek meer kunnen krijgen. Elke inwoner van De 
Bilt, jong of oud, kan een huisbezoek aanvragen (tel. 030 
7440595 of via huisbezoek@mensdebilt.nl). 

Vrijwilligers
‘Onze 10 getrainde vrijwilligers bezoeken zelfstandig-
wonende ouderen in de gemeente De Bilt en geven in-
formatie over mogelijkheden en voorzieningen op het 
gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. Dit als 
hulpmiddel bij het zelfstandig blijven wonen. Ons team 
bestaat uit 10 vrijwilligers. Nu we ook de 85-jarigen gaan 
bezoeken, kunnen we nog 3 nieuwe vrijwilligers gebrui-
ken’.

Luisteren
Marlies vervolgt: ‘Aan de hand van een checklist gaat 
men in gesprek over die onderwerpen die iemand be-
langrijk vindt. Afhankelijk van de behoefte van de cliënt 
wordt de situatie besproken en advies uitgebracht Een 
vrijwilliger biedt een luisterend oor en signaleert situaties 
waar (dringend) zorg nodig is. Wij zoeken enthousiaste 
mannen en/of vrouwen, die ervaring hebben in het voeren 
van gesprekken, sociaalvaardig zijn en de eigen grenzen 
weten te bewaken. De onderlinge communicatie verloopt 
via de mail, dus ervaring met de computer is nodig’.

Trainingen
Nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt. De vrijwilligers 
volgen jaarlijks enkele trainingen. Ook kan men inschrij-
ven voor een aantal door Mens georganiseerde work-
shops voor vrijwilligers (deze zijn kosteloos). Elke twee 
maanden is er een informatiebijeenkomst met een inhou-
delijk onderwerp. Daarnaast worden onderling ervarin-
gen uitgewisseld. Voor meer informatie of aanmelding 
kunt u terecht bij Marlies Willemse, coördinator Infor-
matief Huisbezoek, tel. 030 7440595 of via huisbezoek@
mensdebilt.nl. 

Van bovenaf en v.l.n.r. Heino Schuurman, Inge Swen, 
Willy Verwijs, Marjo Sybrandy, Elly Broekstra, 
Hanneke Toemen, Jose Tielen, Anneke Wattez en 
Marlies Willemse; vrijwilligers begroeten graag een 
aantal nieuwe collega’s.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

PAUL'S PIE KOMT LANGS!!

Zaterdag 17 februari gratis proeven van diverse 

soorten pie! O.a rund, kip, lams; zalige taartjes
zaterdag dus

KIP DIJFILET SLEETJE

Topper voor in de oven. Met o.a. kipdijfilet, brie, 

champignons en zontomaatjes; 30 min. 150°C
100 gram 1,45

LAMSSCHOUDER

Om lekker langzaam te garen in de oven, met een 

beentje erin; ca 1½ tot 2 uur 150°C
100 gram 1,25

KUIKENPOTEN

Zonder rugstuk, super kwaliteit en mag met de hand 

gegeten worden! Zachtjes braden ca. 50 min.
500 gram 2,50

RUNDERVINKEN

Uit de oude doos: Met een lapje malse rosbief en 

lekker gekruid rundergehakt; lekker & mager!
100 gram 1,35

WINTER ROLLETJES

Heerlijke  specialiteit: met o.a. biefstuk schnitzel, 

rucola, parmaham & Parmezaanse kaas...
100 gram 1,98
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 12 februari t/m zaterdag 17 februari. Zetfouten voorbehouden.

Over het bouwbedrijf
Voor nieuwbouw, verbouw en renovatie staan we met een enthousiast 
team voor de klant klaar. Wij zijn niet te groot voor kleine werkzaamheden 
en niet te klein voor grote werkzaamheden. We zijn gericht op persoonlijke 
aandacht voor elke klant, een betrouwbare werkwijze en een uitstekende 
dienstverlening.

Wat ga je doen
Als loodgieter heb je een belangrijke rol binnen het team van bouwbedrijf
D. de Graa� . Van het installeren van leidingwerk tot sanitair en cv-installaties.

Wie ben jij
Je hebt als loodgieter ervaring en kunt zelfstandig werken. Je wilt onderdeel 
zijn van een team dat graag uitdagende projecten realiseert. Je hebt een 
relevante technische opleiding afgerond en je bent in het bezit van rijbewijs. 

Dit bieden we jou
Afwisselend werk binnen een gezellig team, mogelijkheden voor bijscholing 
en goede arbeidsvoorwaarden.

BOUWBEDRIJF
D. de Graa�  B.V.

Uw bouwbedrijf in Maartensdijk, Bilthoven, De Bilt en omstreken.

GEZOCHT: LOODGIETER VOOR 40 UUR PER WEEK

Industrieweg 5  |  3738 JW Maartensdijk  |  Tel: 0346-213003  |  www.bouwbedrijfdegraa� .nl

Vanaf heden in 
Restaurant de Biltsche Hoek

Dagelijks Lunchbuffet
Prijs € 17,50 p.p.

 
RESTAURANT DE BILTSCHE HOEK
DE HOLLE BILT 1 - 3732 HM DE BILT

TEL. 030 – 2205811
RESERVATIONS@BILTSCHEHOEK.VALK.COM

Dagelijks Dinerbuffet
Inclusief dessertbuffet en drankenarrangement*

Ma. t/m vrij. € 29,50 p.p.
Zat. en zon. € 34,50 p.p.

* Exclusief buitenlands gedistilleerd

Reserveren gewenst
Tijdens feestdagen andere tarieven

De arbeiderswoningen
aan de Akker

In de beeldbank van de Biltse Historische Kring D’Oude School bevinden zich slechts 
weinig foto’s van de arbeiderswoningen aan de Akker. Ten behoeve van nieuwbouw werden 

deze woningen eind jaren 50 / begin jaren 60 van de vorige eeuw gesloopt.

Om te voorkomen dat de geschiedenis van de wo-
ningen en hun bewoners defi nitief verloren gaat, is 
de Historische Kring op zoek naar met name foto’s 
van deze afgebroken woningen. Ook is de Kring 
geïnteresseerd in achtergrondinformatie over deze 
woningen, zoals bij voorbeeld: ‘Wie waren de laat-
ste bewoners van de woningen en wat was hun huis-

nummer?’, ‘Met hoeveel personen woonden ze in de 
woning?’ en ‘Weten mensen misschien nog wie er 
vroeger woonden?’ enz. Kortom, niet alleen foto’s 
maar ook verhalen zijn van harte welkom bij leom-
ja@gmx.com.

(Abe Postema)

Een van de woningen aan de Akker midden vorige eeuw.

Denk jij het verschil te kunnen maken voor 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, heb jij affi  niteit 
met onze doelgroep en ben jij gewend zelfstandig 
en in een dynamische omgeving te werken, dan 
nodigen we je van harte uit te solliciteren! 

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt treedt op als 
belangenbeharti ger van vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning (statushouders) die in de 
gemeente De Bilt komen wonen en helpt hen bij 
het opbouwen van een nieuw bestaan in
Nederland. Je bent welkom in het nieuwe 
kantoor in Het Lichtruim om bezoekers te 
ontvangen. Je voert het secretariaat en bent 
mede verantwoordelijk voor het beheer van het 
digitale cliëntvolgsysteem. Je zet je graag in om 
een aantal jaarlijks terugkerende acti viteiten 
te organiseren. Daarnaast notuleer je eens per 
maand een avondbijeenkomst. Je hebt minimaal 
een afgeronde MBO opleiding, je beheerst de 
Nederlandse taal in woord en geschrift  en bij 
voorkeur ook de Engelse spreektaal.

De functi e is in eerste instanti e voor 6 maanden. 
De ti jdsbesteding bedraagt ca 16 uur per week, in 
overleg te verdelen over een aantal dagen.
De functi e wordt ingeschaald op niveau 5 volgens 
de CAO Sociaal Werk 2017-2019, afh ankelijk van 
je genoten opleiding en ervaring. 

We zien je reacti e graag uiterlijk 28 februari tege-
moet via info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl. 

Nieuwsgierig? 
Kijk op onze website
www.steunpuntvluchtelingendebilt.nl of bel 
coördinator Hanneke Eilers op 030-2292825, op 
dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

zoekt per direct een 

medewerker secretariaat
ca 16 uur per week

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Readshop • Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

Bijzonder
cadeau
Ter gelegenheid van het 
900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een 
bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van inwoners 

uit de zes kernen.
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Lezingen rond verschijnen boek 
Bernard Schut

door Guus Geebel

In de Bilthovense Boekhandel vond op zondag 11 februari onder grote belangstelling een 
bijeenkomst plaats met drie korte lezingen. Aanleiding was het verschijnen van het boek

‘De rekening van vijf jaar oorlog. Bilthoven en De Bilt de eerste jaren
na de bevrijding’ van Bernard Schut.

De auteur vertelt in zijn inleiding 
dat er geen officiële presentatie 
van het boek was, omdat het al op 
26 januari was uitgekomen. Ber-
nard Schut wil met drie lezingen 
over de in het boek beschreven tijd 
aandacht aan het verschijnen er-
van geven. De eerste lezing werd 
gehouden door Gerrit Dekker, 
oud-commissaris Rijksrecherche 
Amsterdam met als titel ‘De jacht 
op Miep Oranje’. Van Miep Oranje 
is bekend dat zij betrokken was 
bij verzetsgroep Rolls Royce, die 
rondom Soest actief was. Ze was 
koerierster en werd in de bossen 
bij Lage Vuursche door de Duitsers 
aangehouden, en gearresteerd toen 
bleek dat ze illegale kranten in haar 

fietstas had. Twee maanden later 
was ze weer in Soest bij de ver-
zetsgroep. Ze vertelde dat ze was 
ontsnapt, maar vanaf dat moment 
werden in de omgeving veel ver-
zetsstrijders en onderduikers opge-
pakt. Het leek er op dat ze voor de 
Duitsers was gaan werken. Miep 
Oranje bleek na de oorlog verdwe-
nen te zijn. 

Jan Derk Boerma hield een lezing 
onder de titel ‘Herinneringen van 
een jongen uit de Overboslaan’. 
Hij is de zoon van Zus Boerma, een 
van de belangrijke mensen in het 
verzet en woonde in de Overbos-
laan. Daar woonden mensen met 
verschillende opvattingen dwars 

door elkaar heen. Joden, NSB’ers, 
landverraders, onderduikers en ver-
zetsmensen. Die moeten alles van 
elkaar geweten hebben. De verra-
der Van der Waals woonde er, maar 
ook de broer van Van Geelkerken. 
Toch werden er geen mensen ver-
raden. Jan Derk Boerma vertelt op 
boeiende wijze over zijn jeugd in 
die tijd, die door veel aanwezigen 
bij de lezing wordt herkend, omdat 
ze veel van de personen waarover 
hij vertelt gekend hebben. Weten-
schappelijk onderzoeker Jochem 
Botman houdt de derde lezing ge-
titeld: ‘De geheimen van Kamp 
Blauwkapel’, waar de civil security 
interrogation centre zich na de be-
vrijding in 1945 vestigde. 

Voor de lezingen bestond grote belangstelling.

Voorjaarsschoonmaak bij computer
Homayun Sharifi van Computerhulp Midden Nederland (CMN) is met zijn blauwe auto in deze 

regio een bekende verschijning. Hij biedt 24/7 computerhulp en
ondersteuning aan huis en op kantoor.

Hoewel de traditionele voorjaar-
schoonmaak niet meer echt van 
deze tijd is, nodigt de lente daartoe 
wel uit. Ook uw computer kan zo’n 
jaarlijkse schoonmaakbeurt goed 
gebruiken. CMN is gespecialiseerd 
in hulp aan huis. Het grote voordeel 
daarvan is dat alle data gewoon op 
de computer kan blijven staan en 
de apparatuur geen zwervend be-

staan in een grote organisatie krijgt. 
Bij een onderhoudsbeurt wordt de 
harde schijf opgeschoond, updates 
verricht en bestanden die het func-
tioneren vertragen worden verwij-
derd. 

Afsluitend vindt over het algemeen 
een beveiliging plaats waardoor het 
risico op virussen en andere on-

gewenste zaken geminimaliseerd 
wordt. Homayun benadrukt dat het 
anno 2017 belangrijk is om goed 
beveiligd de digitale snelweg op te 
gaan, zeker gezien de hoeveelheid 
vertrouwelijke informatie die over 
het net vliegt (denk aan internet-
bankieren). CMN verwijdert ook de 
infecties die om de normale beveili-
gingssoftware heen gaan. 

Speciaal voor lezers van De Vier-
klank wordt deze computer APK 
voor een speciaal tarief van €67,00 
bij u thuis uitgevoerd. De aanbie-
ding is geldig tot eind april.

Computerhulp Midden Nederland 
staat 7 dagen per week 24 uur per 
dag klaar bij computercalamiteiten. 
‘Als het echt moet, ben ik er’, stelt 
Homayun. 

Kijk voor meer informatie op www.
computerhulpmiddennederland.
nl, bel 0346-795104, 06-24807945 
of kijk in de bedrijvengids van De 
Vierklank.

Computerhulp Midden Nederland levert hulp aan huis.

Editorial

Petitie tegen Polo-landgoed 
in Groenekan

Een petitie tegen een plan voor een landgoed met poloveld in Groenekan is 370 keer getekend. 
De handtekeningen werden dinsdagavond aangeboden aan de gemeenteraadscommissie.

Een inwoner van Groenekan wil aan 
de Groenekanseweg, aan de rand van 
het dorp, een groot landgoed realise-
ren met natuur, landhuis, poloveld, 
parkeerruimte en manege. De grond 
is al zijn eigendom. Een groep om-
wonenden stelt dat de rust en de na-
tuur worden aangetast als het plan 
wordt uitgevoerd. Ze vinden dat de 
openheid van het gebied eronder zal 
lijden en vrezen voor grootschalige 
polo-evenementen. ’We laten die niet 
over onze kant gaan’, zegt Erik Hal-

lers van comité Groen Ja Polo Nee. 
‘We merken dat de steun voor onze 
petitie groeit’. 

Volgens de regels
De initiatiefnemer van het plan, 
paardensportliefhebber Alexander 
Beyleveldt zei eerder in de pers geen 
overlast te zullen veroorzaken. Hij 
zegt aan alle regels te voldoen die 
voor dergelijke landgoederen gelden 
en het gebied juist een beter aanzien 
te geven.

Raadscommissie
Gisterenavond (dinsdag 13 februari) 
vergaderde de gemeenteraadscom-
missie Openbare Ruimte over het 
plan. Voorafgaand konden belang-
hebbenden inspreken. Het voorstel 
stond vorig jaar al op de agenda van 
de commissie en werd toen door de 
wethouder teruggetrokken vanwege 
‘ruis’. Raadsleden en insprekers had-
den veel vragen en kritiek en hadden 
toen de grote hoeveelheid bijlagen 
van het voorstel niet kunnen lezen.

Andere kijk op 
medicijngebruik

Apotheek Maertensplein is een van de deelnemers aan 
het kortingsbonnenboekje dat eind vorig jaar door de 

Vierklankbezorgers is uitgereikt. Met de kortingsbon kunt u het 
gehele jaar profiteren van 20% korting op een Vichy

product naar keuze.

Naast deze interessante korting wil de apotheek ook graag een 
steentje bijdragen aan verantwoord medicijngebruik. Zeker als er 
meerdere geneesmiddelen naast elkaar worden gebruikt kan een me-
dicatiebeoordeling nuttig zijn. Samen wordt er gekeken naar de di-
versiteit aan medicatie en de juiste dosering. Bovendien worden uw 
wensen en ervaringen in kaart gebracht waarmee medicijngebruik 
wellicht makkelijker ge-
maakt wordt en problemen 
voorkomen kunnen worden. 
Over het algemeen zijn er 
geen kosten verbonden aan 
een medicatiebeoordeling.

Kijk op www.apotheekmaer-
tensplein.nl voor meer in-
formatie of bel voor een af-
spraak 0346-210605. Heeft 
u het kortingsbonnenboekje 
gemist? U kunt alsnog een 
exemplaar halen op o.a. het 
kantoor van De Vierklank. 
Kijk voor een volledig over-
zicht van de afhaaladressen 
op www.vierklank.nl

Met de gratis Service 
Apotheek app beheert u uw 

persoonlijke medicatiedossier 
en vraagt u eenvoudig uw

herhaalmedicatie aan.



Adverteren in De Vierklank? Dat kan!
Bel dan 0346 21 19 92 of mail naar

info@vierklank.nl
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Stroomslurpers opsporen met BENG!

De waterkoker is al snel berucht 
bij de, inmiddels meer dan 60, 
huishoudens die deze energie-
meter in huis hadden. Als je ‘s 
avonds het stroomverbruik van 
de dag bekijkt, geven de pieken 
in de grafiek precies aan wanneer 
een kopje thee werd gezet. Maar 
waarom zou je dat willen weten? 

Energieambassadeur Harm van 
Erp: “Die waterkoker zal die pie-
ken blijven geven, maar je kunt 
wel anders met het gebruik om-
gaan. Een volle pot met warm wa-
ter zetten en dan in de thermoskan 
bijvoorbeeld.”

Inzicht
De actie geeft je met name in-
zicht in het stroomverbruik van 
de grootverbruikers als koelkast, 
oven en magnetron. Harm: “Je 
kunt een mooie keuken hebben 
maar als de apparaten er al jaren-
lang inzitten, kun je door aanschaf 

van nieuwe apparatuur drastisch 
besparen op stroomkosten.” Ook 
als je erover denkt om zonnepa-
nelen te nemen, is het goed om 
eerst te weten wat je verbruikt aan 
stroom en hoeveel je daar op kan 
besparen. “Dat kan een zonnepa-
neel in de aanschaf schelen door 
het lagere stroomverbruik.”, aldus 
Harm. 

De actie is ook ideaal voor men-
sen die juist hun sluipverbruik 
willen aanpakken. Harm: “Het is 
een sport om te kijken hoe laag je 

de uitslag van de stroommeter kan 
krijgen! Een simpele aan/uit scha-
kelaar in het stopcontact kan hier 
het verschil maken!”

Ook meer inzicht krijgen in jouw 
stroomverbruik? Een nieuwe 
ronde start binnenkort op. Meer 
informatie op www.beng2030.nl 
of meld je direct aan via scanuw-
stroomverbruik@beng2030.nl. 

BENG! is de duurzame energieco-
operatie van en voor inwoners van 
gemeente De Bilt.

Het team energieambassadeurs van BENG! organiseert bespaaracties
voor de inwoners van gemeente De Bilt. Foto: Jenny Senhors

Weet jij welk huishoudelijk apparaat de meeste stroom vreet in huis? Je kunt weer meedoen met de 
gratis ‘scan uw stroom’-actie. Een energieambassadeur van BENG! komt langs om een stroommeter te 

plaatsen. Via een website kun je een maand lang het verbruik van minuut tot minuut volgen.
Let op: het effect kan ingrijpend zijn! Van lampen die verbannen worden naar zolder

tot de aanschaf van een hele reeks energiezuinige apparaten.

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk, do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Like ons op facebook/BotaBootsCompany

met suède bies, zwart

alleen in 36 en 42, zwart
+ bijzondere achterkant

van 299,-
voor

195,-

van 469,95
voor

250,-

van 299,-
voor

195,-

van 89,-
voor

49,-

van 139,95
voor

69,95

Maiden Lane
blazer

Leer jasje  
Riani

Maiden Lane
blazer

Panter truitje

Giovane 
blouse 

alleen nog in 36 en 44,
zacht groen/beige

zwart/wit

zwart

Super Sale

Maiden Lane

kortingen tot wel

Out� ts Boots Accessories

Ketting
Caroline Biss

van 39,95
voor 20,-
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Kiki Schippers speelt try-out 
‘Theater bestaat natuurlijk uit veel 
lagen, maar ik vind politiek cabaret 
het dunste plakje,’ zei de grote ca-
baretier Toon Hermans, maar Kiki 
Schippers, die afgelopen zondag-
middag haar nieuwe voorstelling 
‘Waar’ uitprobeerde in een bijna 
uitverkocht Lichtruim, is het daar 
niet mee eens: in het huidige poli-
tiekcorrecte cabaretlandschap is het 
namelijk een verademing om te ho-
ren dat ‘sommigen de Zwarte Piet-
discussie of het #MeToo-gedram 
misbruiken om hun eigen morele 

superioriteit te bewijzen’.
Een voorstelling die vrolijk op 
gang komt (‘Hallo!’, huppelt ze 
binnen), maar daarna wat aan vaart 
en richting verliest; dat geeft niet, 
voor een try-out: duidelijk was dat 
er nog aan geschaafd moest wor-
den. Ze moet nog scherper worden, 
fl itsender en heftiger, waardoor de 
fascinerende verstilling van som-
mige van haar prachtige liedjes 
(misschien om mee te openen?) nog 
beter tot haar recht zou komen. De 
zoektocht naar haar eigen stem is 

nog te ongericht (een lelijke scène 
over heftige seks) en anekdotisch, 
maar soms wel grappig: ‘Als je op 
de toneelschool een rechtse mening 
hebt word je 24 uur opgesloten met 
een foto van Jesse Klaver’. 

Dat zal in de defi nitieve voorstel-
ling vast op zijn pootjes terecht ko-
men: aan Kiki’s bevlogenheid, on-
miskenbare talent en gedrevenheid 
zal het niet liggen.

(Peter Schlamilch) 

Tentoonstelling in de Groene Daan
Wie met kleurpotlood op papier heeft gewerkt, weet van het opbouwen van 

een tekening - lijn naast lijn - en dan op klein formaat. De werken in de tentoonstelling 
van Jannie Vossestein die nu in het dorpshuis De Groene Daan hangen, 

laten verschillen in grootte en onderwerp zien.

Jannie: ‘Mijn inspiratie haal ik uit 
de natuur: kleine verdroogde zaad-
jes en zaaddoosjes. Al zoekend 

geef ik ze mijn eigen vormen en 
kleuren. Ook dieren die ik uitver-
groot of levensgroot weergegeven 

en mensen, die emotie oproepen, 
boeien mij’. Een voorbeeld in 
de tentoonstelling - bijvoorbeeld 
van een mot - geeft inzicht in de 
design-elementen waarvan kleine 
wezens worden opgebouwd. Haar-
scherp zijn de onderwerpen neer-
gezet, natuurgetrouw, in actie en in 
rust, met kleur- en vormcontrasten 
waardoor de tekeningen spanning 
uitstralen.
 
Natuur
Jannie groeide op in een prachtige 
boerderij, waar ze zomers kunste-
naars zag schetsen en schilderen. 
Dat wilde zij ook en tekende al als 
kind met de natuur als bron van in-
spiratie, hoe kan het anders. 

De tentoonstelling is in De Groene 
Daan, Grothelaan 3 te Groenekan 
en is te zien op dinsdagen van 10 
tot 12 uur en op woensdagen van 
14.30 tot 16.30 uur tot en met 28 
februari. 

(Marilyn van Doesburg-Zele)

Pianiste Maya Ando in Bilthoven
Op zondag 25 februari om 15.00 uur 
is er in Het Lichtruim aan het Pla-
netenplein in Bilthoven een piano-
concert op ‘concertgebouwniveau’ 
van Maya Ando. Dit betreft het 
vijfde concert in een internationale 
pianoserie van zes. De pianocon-
certen vinden steevast op de laatste 
zondagmiddag van de maand plaats 
in Theater Het Lichtruim. 

Entree tot 18 jaar is gratis;
voor info en kaarten:
www.theaterhetlichtruim.nl.

Maya Ando treedt op in Theater 
Het Lichtruim. (foto Jo Titze)

Lezing Claire Lennart 
Zondag 18 februari om 15.00 uur 
houdt schrijfster Petra Theunis-
sen in zalencentrum De Schakel 
aan de Soestdijkseweg-Zuid een 
lezing over de schrijfster Claire 
Lennart. Petra Theunissen pro-
moveerde in juni vorig jaar aan 
de Universiteit Leiden op haar 

biografi e over deze bijzondere 
Utrechtse schrijfster, onder de 
titel ‘Voor ‘t gewone leven on-
geschikt’. Clare Lennart schreef 
verschillende romans, kinderboe-
ken en biografi eën en had ook een 
column in het Utrechts Nieuws-
blad. Lennart’s rol in de Neder-

landse literatuur wordt door som-
mige kenners ‘ondergewaardeerd’ 
genoemd. Ze leed een turbulent 
leven en dat wordt door Petra 
Theunissen uitgebreid belicht in 
haar biografi e over de schrijfster, 
die overleed in 1972.

(Rob Jastrzebski)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Ook over de rotonde

Hans van der Rijst stelt in het artikel over rotondes ( zie de VK van vori-
ge week) de veiligheid daarvan aan de orde en zegt ‘De gemeente heeft 
gelukkig een waarschuwend verlichtingssysteem gerealiseerd’. Als 
automobilist rijd ik vaak over de rotonde ‘met Herbie’ op de Groene-
kanseweg. Het gebeurt regelmatig, dat het zogenaamd veilige systeem 
knippert, terwijl er in geen velden of wegen een fi etser te bekennen is. 
Dat werkt averechts, want daardoor kan de indruk bij automobilisten 
ontstaan, dat ze toch wel door kunnen rijden en bij fi etsers het idee dat 
ze er altijd door beschermd worden. Het zou goed zijn als het systeem 
regelmatig gecontroleerd wordt.

Ingrid de Nooy, Bilthoven 

Dat wil ik effe kwijt…
Groenekan
Een klein dorp wat op zich zelf staat, waar tijden lang de muzen wonen.
Hoe komt het dat zo menigeen zich hier zo wel voelt en sereen?
Het zijn de artistieke zielen, die uiten zich in menig lied.
Heel vroeg waren er al mensen,
die hier zich konden uiten met al hun wensen. 
Musici ,schilders, pottenbakkers en hoveniers 
Ze zijn nu gedeeltelijk verdwenen maar
hun nalatenschap is nog verschenen in musea en in tuinen en gebouwen. 
O, laat die sfeer hier blijven en handel en geld niet boven drijven 
De rust, natuur, het bos. 
Je bent ons dierbaar Ieder jaar 
Bedankt dat deze sfeer hier blijft en niemand kijft 
de liefde moet het winnen voor alle nieuwe gezinnen.

Louise Rijksen 

Alzheimer Café
Op dinsdag 20 februari is er een Alzheimer Café in het restaurant in 
woon- en zorgcentrum De Koperwiek, in Bilthoven. Een Alzheimer 
Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met 
(beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden. 

Deze avond is er de documentaire ‘Als ik Ga - Ga ben….’ over het 
levenswaardig leven en een zelfgewild levenseinde van de moeder van 
de fi lmmaker Sjuul Schaepkens van Riempst. Sjuul laat het leven van 
haar moeder met dementie zien en de keuze die haar moeder daarin ge-
maakt heeft. Sjuul is deze avond zelf aanwezig om haar documentaire 
in te leiden en daarna n.a.v. haar ervaringen evt. in gesprek te gaan. 
Vanaf 19.30 uur staat de koffi e klaar. Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. Toegang is gratis, vooraf aan melden hoeft 
niet; voor evt. (vervoers-)vragen: Alida Melkert, tel.nr. 030 6562977. Jannie Vossestein exposeert in het dorpshuis van Groenekan. 

[foto Reyn Schuurman]

Kiki Schippers in Theater Het Lichtruim.

praktijk

LENTE

Training voor naasten van ongeneeslijk zieken

Op maandagmiddag 12, 19 en 26 maart geeft Geza Mobers van
Praktijk Lente de training ‘Van Overleven naar Beleven’ voor partners, 
ouders en kinderen van ongeneeslijk zieken. Tijdens de drie bijeen-
komsten staan naasten stil bij wat hun overkomt en wat er echt toe doet 
in de laatste fase met hun zieke dierbare. De training is gericht
op bewustwording, rust en richting, zodat de laatste periode samen ook 
waardevol kan zijn. Voor meer informatie, kosten en aanmelding,
06 – 22 66 87 67 of www.praktijklente.nl/agenda
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Als je 

flexibel 

niet flexibel 

genoeg vindt.
Actuele vacatures op:

happynurse.nl/bilthoven

HAPPYNURSE. BETER
Maak kennis met HappyNurse. Hét uitzendbureau 

voor  verzorgenden en verpleegkundigen. HappyNurse 

wil het beter doen. Want daar worden onze klanten 

blij van. Hoe wij dat doen? Met onze verzorgenden en 

verpleegkundigen. Want als zij blij zijn, dan leveren zij 

de beste zorg, binnen de VVT, de ziekenhuizen, justitie, 

alsmede de psychiatrie- als verslavingszorg.

Bij HappyNurse staan onze mensen voorop. Wij werken 

vanuit hun werkelijke behoeften: van betekenis zijn 

voor andere mensen, vakkundige en persoonlijke groei, 

professionele autonomie en horen bij een sterk merk en 

team van gelijkgestemden. We zijn een organisatie voor 

en door zorgprofessionals. We komen allemaal uit de 

zorg en spreken de taal. Onze passie voor het vak en ons 

ondernemerschap maken HappyNurse tot een inspirerend 

netwerk van professionele zorgverleners. Daar willen de 

beste verzorgenden en verpleegkundigen graag werken 

omdat ze er kunnen kiezen voor het werk waar ze het 

beste in zijn en waar ze de meeste voldoening van krijgen. 

Waar ze happy van worden. En tegelijk houden zij de 

ruimte om ook goed voor zichzelf te zorgen. En die energie 

ervaren onze klanten direct. Happy Nurse, Happy Patiënt.
Stuur je sollicitatie en CV naar

bilthoven@happynurse.nl

HappyNurse Bilthoven
T:  088 070 0201
E:  bilthoven@happynurse.nl 

Wij zoeken Helpenden, 
Verzorgenden en Verpleegkundigen
• Verdiensten conform CAO
• Brede ervaring opdoen
• Zowel vast als tijdelijk werk
• In verschillende zorginstellingen werken?
• Werken wanneer het jou uitkomt
• mogelijkheden voor een auto
• Specialiseren? Wij bieden mogelijkheden 

voor opleidingen (zowel MBO als HBO)

Natuur en de boer. Gaat dat samen? Natuurlijk wel! Kijk maar in 
ons prima onderhouden buitengebied. Ruimte dus voor agrariërs!  
Zij zorgen voor ons voedsel. Zij onderhouden voor een groot deel het 
landschap. Stimuleren in plaats van wegsaneren!

Stem SGP voor een natuurlijk

De Kern centraal!
VOLG ONS OP
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advertentie

Nog eenmaal Musikids
Na drie seizoenen met heel veel plezier kinderen enthousiast gemaakt te hebben voor theater 
en muziek, stopt Musikids aan het eind van dit seizoen. Uiteraard zal dat niet onopgemerkt 

voorbij gaan. Er wordt 17 en 18 februari nog één keer met alle kinderen een unieke productie 
voor en door kinderen op de planken gezet in Theater het Lichtruim in Bilthoven.

Drie jaar geleden alweer hebben Jo-
ran Gardenier en Noor Proost het 
initiatief genomen om kinderen ken-
nis te laten maken met de wereld van 
dans, theater en muziek. Na de sup-
port van Stichting Mens De Bilt was 
Musikids geboren. In 2017 is voor 
speciaal voor de choreografie en dans 
Sanne Puijk aangetrokken om ook 
dit aspect naar een hoger niveau te 
tillen. Joran zegt: ‘ We zijn ooit met 
Musikids gestart omdat we onze pas-
sie voor theater en muziek wilden 
overbrengen aan andere kinderen. 
Het idee dat er achter ligt gaat nog 
verder, wij willen kinderen door mid-
del van theater zelfvertrouwen geven 

en daarmee leren over verlegenheid 
heen te stappen om nieuwe talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen’. 

Goed
Na het eerste seizoen was er een 
eindvoorstelling in W4 in de Bilt. De 
kinderen brachten een eigen bewer-
king van ‘Peter Pan’ ten tonele. Na 
aan dit succes te hebben geroken had 
Musikids de lat voor 2017 iets hoger 
gelegd. De tweede productie ‘Blijf 
jezelf in Sprookjesland’, vond plaats 
op 12 februari 2017 in het FIGI thea-
ter in Zeist. Wethouder Hans Mieras 
was erg te spreken over de boodschap 
dat het stuk verkondigde: ‘Je bent 

goed zoals je bent’. Dit was het eerste 
jaar dat twee verschillende groepen 
van Musikids op het podium stonden.

Laatste
Dit jaar zal Musikids haar voorlopig 
laatste productie brengen. Deze vindt 
plaats op 17 en 18 februari om 14.00 
uur in Theater het Lichtruim aan het 
Planetenplein 2b in Bilthoven. De 
afsluiting van drie jaar Musikds heet 
‘Musikids in wonderland’, het is een 
eigen bewerking van het sprookje 
van Alice in wonderland voorzien 
van eigen liedjes, dans en eigentijdse 
humor. Dit jaar is de boodschap ach-
ter het verhaal dat niets onmogelijk is 

Terug naar de Gouden Eeuw
De afgelopen weken stond ‘De Gouden Eeuw’ centraal op de Martin Luther Kingschool. De 

kijkavond voor ouders en andere belangstellenden vormde de afsluiting van dit project. 

De afgelopen periode hebben de 
leerlingen van groep 3 en 4 met 
hulp van muziekvereniging Kunst 
& Genoegen een piratenmuziek-
groep gevormd. Tijdens de afslui-
ting gaven de zij, gekleed als echte 
piraten, een concert op het leerplein 
in de school dat gevuld was vol 
trotse ouders en grootouders.

Daarnaast waren in de school spe-
cerijen uit ‘De Oost’ te koop, wer-
den in de gangen korte sketches 
opgevoerd en waren de werkstuk-
ken van de kinderen te bewonderen 
waaronder een groot diorama.

Kunstenhuis
Het Kunstenhuis heeft een belang-

rijke rol gespeeld om invulling 
te geven aan het thema. Voor alle 
groepen zijn workshops georgani-
seerd en vorige week is een lipdub 
opgenomen waaraan de hele school 
een bijdrage heeft geleverd. De lip-
dub is te bekijken via de website 
van de school.

(Arjan Dam)

Nestje bouwen
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) or-
ganiseert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt 
gedaan onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op 
Beerschoten. Woensdag 21 februari gat het over Vogelnestjes. 

Vogels maken van materiaal uit de natuur de meest fantastische bouw-
sels als nest. Jongens vogels proberen op deze wijze indruk te maken op 
de meisjes. In het bos wordt gezocht naar de mooiste nesten en binnen 
wordt met eigen gemaakte kralen versiering gemaakt. 

Er is wat lekkers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 
16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. 
Aanmelden per email kan tot en met zaterdag 17 februari via kinderna-
tuuractiviteiten@gmail.com.

Weefvogels maken deze prachtige nesten helemaal zelf.

HNL op First Lego League
Een groepje getalenteerde Bèta brugklasleerlingen van Het Nieuwe Lyceum heeft deelgenomen 

aan de Beneluxfinale van de First Lego League in Leeuwarden.

De First Lego League is een ro-
botwedstrijd waarbij binnen twee 

minuten op een wedstrijdtafel zo-
veel mogelijk missies uitgevoerd 

moeten worden met een door de 
leerlingen zelf geprogrammeerde 
en ontworpen robot. De leerlin-
gen hebben zich hier de afgelopen 
maanden voor en na school op 
voorbereid. 

Drinkwater
Bij het tweede onderdeel, de sci-
ence fair, werden oplossingen ge-
presenteerd die bij kunnen dragen 
aan het verminderen van het wereld 
drinkwaterprobleem. Hiervoor heb-
ben de leerlingen een destillatieop-
stelling gemaakt waarmee zand en 
zout uit vervuild oppervlaktewa-
ter gefilterd kan worden, met als 
uiteindelijk doel de opstelling te 
verduurzamen en betaalbaar te ma-
ken hebben de leerlingen vervol-
gens een zon-destillatie opstelling Leerlingen van Het Nieuwe Lyceum nemen deel aan de Beneluxfinale.

Vorig jaar zette Musikids ook een verrassende voorstelling op het toneel.

Leerlingen bekijken de MLKing versie van panorama Mesdag. Hierbij is de relatie gelegd tussen de Gouden 
Eeuw en de tijd waarin wij nu leven.

als je er maar in gelooft. Eerder zijn 
de producties omschreven als ‘To-
neel op haar puurst’. Kaartjes zijn te 
bestellen via www.kunstenhuis.nl .

Periode
Na drie jaar heel veel plezier te heb-
ben gehad en aan drie mooie produc-
ties te hebben gewerkt is het volgens 

Joran, Sanne en Noor weer tijd om 
aan hun eigen ontwikkeling te gaan 
werken. Zij kijken terug op een hele 
mooie periode en nemen met pijn in 
hun hart afscheid van de kinderen. 
Gelukkig kunnen zij nog uitkijken 
naar een hele mooie afsluiting op 17 
en 18 februari in theater het Licht-
ruim.

gebouwd. In een proefopstelling 
hebben de leerlingen vervolgens 
aan kunnen tonen welk materialen 
de opbrengsten van zon-destillatie 
kunnen vergroten. 

Ervaring
De finale was een hele leuke erva-
ring, waarbij er veel geleerd is van 
de andere teams die door zijn naar 

de wereldfinale in Noord-Amerika.
Ieder jaar is er een nieuw thema en 
een nieuwe wedstrijdmat.
De leerlingen hebben aangegeven 
dat ze graag door willen bouwen 
aan een nieuwe robot. Daarnaast 
zijn ze druk bezig met de 3D prin-
ter en gaan ze starten met een schei-
kunde project over smaak en geur-
stoffen. 

Orthomoleculair voedingsadviseur
www.gezondmetgerrie.nl

gezondmetgerrie
Een gezonder lichaam
door lekker en verantwoord te eten
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SVM levert belangrijke punten in
SVM had thuis tegen SC Everstein iets recht te zetten na de niet gewonnen ontmoeting in 

en tegen Driebergen van zeven dagen ervoor. In het begin van de wedstrijd toonde SVM lef 
en strijdlust, maar moest alert blijven op gevaarlijke counters van SC Everstein.

Al na 8 minuten scoorde de pas 
17 jarige Job van Rossenberg de 
belangrijke 1-0 . De enthousiaste 
zeer trouwe geel-blauwe fans 
gingen er eens goed voor zitten. 
Zouden de 3 punten dan toch in 
Maartensdijk blijven? Had SVM 
genoeg zelfvertrouwen? SC Ever-
stein ging op jacht naar de gelijk-
maker en na ruim een kwartier 
spelen viel deze (1-1). In de span-
nende eerste helft wisten beide 
teams niet meer te scoren. SVM 
kreeg veel te weinig grip op de 
beter combinerende gasten en er 
was te veel onrust in het SVM 
spel ;de bal werd steeds snel in-
geleverd. 

Volle winst
De naar Seastrum vertrekkende 
trainer Kevin de Liefde had door 
blessures zijn opstelling moeten 
aanpassen: Tim Bosker, Jelle van 
de Tol en Job van de Rossenberg 
speelden als jonge talenten niet 
onverdienstelijk. SVM kwam in 
de 2e helft onverwachts op voor-
sprong (2-1) door Jordi van der 
Lee. SVM probeerde het wel en 
toonden meer strijdlust, maar was 
als team niet fel genoeg SC Ever-
stein werd steeds gevaarlijker en 
kwam door balverlies op het mid-
denveld van SVM al snel op de 
2-2. SVM bleef rommelig spelen 
en zag Everstein vijf minuten na 

de gelijkmaker op de 2-3 voor-
sprong komen. Even later kwam 
ook de 2-4 op het scorebord. Mike 
de Kok was dicht bij de aanslui-
tingstreffer, maar de bal wist het 
net niet te vinden. SC Everstein 
kreeg de laatste 15 minuten zoveel 
vrijheid en liet ook nog de 2-5 op 
het scorebord zetten en nam zo de 
volle winst mee naar huis; SVM 
met lege handen achter latend. 
De komende (uit-)wedstrijd tegen 
het lager geklasseerde Voorwaarts 
(Utrecht) en die daarna zullen de 
punten hard nodig zijn om uit de 
gevarenzone te blijven; het zal 
een moeilijke opgave worden de 
degradatiezone te ontworstelen. 

Open training SV 
Irene Badminton

Voor Sjors Sportief organiseert SV Irene een aantal open trainingen in de 
Kees Boeke Hal in Bilthoven. Op vrijdag 16 februari zijn vanaf 17:00 uur 
de jongste kinderen (Groep 1en 2) aan de beurt om te ervaren hoe leuk bad-
minton is. Vanaf 18:00 uur zijn de kinderen vanaf 7 jaar van harte welkom 
om mee te doen met de jeugdtrainingen. Naast basisschoolkinderen zijn 
ook jongeren tot 18 jaar van harte welkom om een partijtje mee te spelen. 
Graag aanmelden via jeugd@sv-irene.nl. Rackets zijn aanwezig dus alleen 
binnen sportschoenen zijn voldoende.

Nieuwe trainers bij TZ
Aan het begin van dit seizoen is Korfbalvereniging 
Tweemaal Zes gestart met de cursus korfbaltrainer 2 
(KT2). Deze cursus heeft als doel om trainers hulp-
middelen te bieden in het begeleiden/ trainen van kin-

deren. De door het KNKV aangestelde cursusleider 
Klaas Otten nam de cursisten 4 avonden bij de hand 
in de wereld van training geven en wat daar allemaal 
bij komt kijken.

Nieuwe bordsponsors 
voor SVM

Bouwer Dienstverlening is nieuwe bordsponsor van SVM.

Bloemen voor Homayun Sharifi van Computerhulp Midden-Nederland

Ook Dutch Chicken uit Maartensdijk steunt SVM als bordsponsor.

2e Open Bridgetoernooi 
Maartensdijk groot succes

Het 2e Maartensdijkse Open bridgetoernooi op zaterdag 10 februari heeft 
alle verwachtingen overtroffen. De organisatie was voortreffelijk geregeld 
voor de totaal 60 paren, afkomstig uit alle kernen van de gemeente De Bilt. 
Ook waren er deelnemers uit Hilversum, Loosdrecht, Soest en Utrecht. De 
glorieuze winnaars waren Lida Dorrestijn en Mia Pothuyzen met 63,07%.

Vanaf 13.00 uur druppelden de eerste deelnemers al binnen. In de ver-
bouwde Vierstee (toneelzaal) was er plaats voor 30 tafeltjes en 120 stoelen 
en deelnemers. [foto Henk van de Bunt]

Donderdag 1 februari krgegen 10 TZ-ers hun certificaat uitgereikt. (foto Hester Ploeg-van Laatum)

Ook tegen SC Everstein verzamelde SVM geen punt. (foto Nanne de Vries)
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Salvodames
blijven winnen

Het bezoekende team van Keistad uit Amersfoort kon Salvo slechts 
een set afhandig maken in sporthal De Vierstee. De eerste drie sets 
waren volledig voor Salvo. De laatste set wisten de Amersfoortse 
dames toch nog een set te pakken. Door deze overwinning handhaaft 
Salvo haar positie in de top.

Vanaf het eerste punt was het Salvo dat de lakens uitdeelde. De dames 
speelden zeer energiek en lieten de tegenstander niet in hun spel komen en 
speelde een heel gecontroleerde wedstrijd waarin vooral de eerste twee sets 
de passing erg goed was. Salvo was niet top en dat was ook niet nodig. De 
aanvalskracht van Keistad was niet geweldig terwijl spelverdeelster Carien 
de Ridder alle aanvalsters heerlijk kon bedienen met gevarieerde set ups. 
De tegenstander raakte hierdoor zo van slag dat er regelmatig geen blok 
aanwezig was. Door het ontbreken van Rianne Diepeveen waren Daisy 
van Eck en Nienke Dalmeijer in het team opgenomen en zij vervulden hun 
rol met verve. De eerste set werd met 25-13 gewonnen en de tweede en 
derde set met respectievelijk 25-17 en 25-16. Vooral Nienke van de Burg 
liet weer eens zien waarom zij een van de beste verdedigsters uit de compe-
titie is. Alle ballen die in de hoeken gespeeld werden waren voor haar. Ook 
de servicedruk van Nicole Visscher leverde veel punten op. De vierde set 
zette Keistad toch nog even aan. Het team toonde meer wilskracht en wilde 
nog voor een punt gaan. Daardoor ontstond er nog een spannende laatste 
set die zelfs door de tegenstander werd gewonnen met 22-25. Salvo staat 
nog steeds in de top en speelt op 16 februari om 19.30 uur in het Topsport-
centrum in Almere tegen hekkensluiter Allvo. 

Open Jeugdtoernooi 
Van zaterdag 10 t/m zondag 18 maart wordt bij tennisvereniging Tau-
tenburg in Maartensdijk het Open Jeugd Toernooi gespeeld. Er wordt 
gespeeld in de categorieën groen, t/m 12, t/m 14 en t/m 17 jaar. De 
onderdelen waarvoor je je kunt inschrijven zijn meisjesenkel, jongen-
senkel, meisjesdubbel, jongensdubbel en gemengd dubbel. Inschrijven 
kan tot en met donderdag 1 maart via www.toernooi.nl.

Irene Meisjes A1 
nog ongeslagen

Vijf wedstrijden gespeeld, alle vijf gewonnen, 20 sets voor, nul sets tegen. 
Het is duidelijk dat Irene meisjes A1 de dienst uit maakt in de Topklasse 
van de regio west van de Nederlandse volleybalbond. Irene heeft inmid-
dels bijna twee keer zoveel punten als de nummer twee. Er zullen dan ook 
vreemde dingen moeten gebeuren wil Irene de titel ontlopen. Afgelopen 
zaterdag was Compaen de tegenstander van Irene. De Oostzaanse club 
staat bekend om haar goede jeugdopleiding die onder andere Anne Buis 
afleverde aan het nationaal team, maar Compaen was afgelopen zaterdag 
niet opgewassen tegen de Bilthovense talenten. Irene won vier sets achter 
elkaar. 'Voor kerst speelden we iets minder goed, maar sinds het nieuwe 
jaar begonnen is, spelen we weer ouderwets scherp', wist Irene spelverde-
ler Maaike Scharrenburg te vertellen. 'Compaen is een van de betere teams, 
dus dit is een lekkere overwinning.' Met nog vijf wedstrijden te gaan lijkt 
het dat Irene de kortste weg naar de titel heeft gevonden. Volgende week 
strijdt Irene in de halve finale van het Nederlands Open Jeugd Kampioen-
schap in Den Dungen om een plaats bij de beste 8 teams van Nederland. De 
Bilthovense meiden mogen laten zien hoe dicht ze echt bij de Nederlandse 
top zitten.(Michel Everaert)

De Irene meiden stevenen af op de titel. (foto Ron Beenen)

Gehavend TZ verliest van NIC
Afgelopen zaterdag speelde TZ tegen NIC. Beide ploegen nemen nu degradatieplaatsen in, in de 

Hoofdklasse A. Waar TZ nog een redelijke start van de competitie kende,
was het voor NIC vanaf het begin al lastig.

TZ moest het in deze wedstrijd doen 
zonder de geschorste Randy Bruin-
tjes en Joep Gerritsen. De laatste 
was voorafgaand aan de wedstrijd 
vader geworden. Voor hen in de 
plaats speelde Reinier Enschede en 
Matthias van Beest. 

Herstel
De eerste helft was niet goed van de 
kant van de thuisploeg. In de begin-
fase liep NIC snel weg naar 0 - 4. 
Dit herstelde de ploeg van Iwan Ha-
zendonk wel in de score. Maar het 
spel was nog niet in orde. Met de 

vernieuwde samenstelling was het 
zoeken naar de juiste aanvalsopzet. 
Maar hierin werden verkeerde keu-
zes gemaakt en duurde het te lang 
voor er het goede antwoord was op 
het achter-verdedigen van NIC. In 
de slotfase van de eerste helft liep 
Nic weer weg naar 10 - 15. Niet al-
leen het onrustige spel, maar ook 
teveel persoonlijke fouten waren 
hier debet aan.

Starsein
In de tweede helft opende NIC met 
de 10 -16. TZ moest er voor zorgen 
dat dit niet het startsein was van een 
mindere tweede helft. Dit was niet 
het geval want de organisatie was 
nu beter in orde. Even klampte de 
ploeg aan op 16- 18. Nic liep weer 
weg, maar met vier goals op rij van 
stonden de ploegen aan het begin 
van de slotfase weer naast elkaar. 
Het was het afrondingspercentage 
dat NIC de overwinning bracht. 
Waar TZ veel meer schoten had, 
liepen de gasten toch weer weg. Bij 
24 - 25 floot de scheidsrechter af. 

Symbool
Deze wedstrijd staat misschien wel 
symbool voor het gehele zaalsei-
zoen. Het duurt te lang voordat de 
thuisploeg het spel in en op orde 
heeft. Daarnaast heeft de ploeg re-
gelmatig in wisselende samenstel-
lingen moeten spelen. Nog twee 
wedstrijden te gaan waarin de ploeg 
nog de kans heeft om met een beter 
gevoel af te sluiten.

Biltsche Meertje zoekt vrienden
Door het steeds mildere klimaat valt er niet meer iedere winter te schaatsen op de 

natuurijsbaan aan de Soestdijkseweg te Bilthoven. De kosten voor beheer lopen gewoon door. 
vandaar dat IJBM start met het werven van sponsoren en donateurs.

Om financiering van de natuurijs-
baan Het Biltsche Meertje te kun-
nen blijven bekostigen wordt het nu 
bestaande abonnementensysteem 
opgeheven en omgezet naar een 
systeem met sponsoren en dona-
teurs. 

Hollands ijsplezier
De natuurijsbaan is gelegen aan de 
rand van het Utrechts landschaps-
complex Beerschoten, vlak langs 
de Soestdijkseweg. Tijdens strenge 
winters heeft IJBM, de officieel bij 
de KNSB aangesloten natuurijs-
baan ’t Biltsche Meertje, hier haar 
hoofdkwartier. IJBM vierde in 2014 
haar 90-jarig bestaan. Vele genera-
ties inwoners van onze gemeente 
en omstreken zetten hier hun eerste 
schreden op het ijs, maar helaas is 
er niet elk jaar natuurijs. Maar als de 
vorst meewerkt binden jong en oud 
de schaatsen onder om op deze idyl-
lische en ’s avonds, verlichte plek 
klassiek Hollands ijsplezier te be-
leven. IJBM is dan graag gastheer, 
zorgt voor een geveegde baan, met 
muziek en koek en zopie. Vrijwilli-
gers van de vereniging zetten zich 
voor honderd procent in om dit win-
terevenement als vaste waarde in de 
gemeente te behouden. Het Biltsche 
meertje is een van de mooiste na-
tuurijsbanen in onze provincie.

Aanmelden
Ondanks het feit dat het niet vol-
doende vriest moet IJBM allerlei 
werkzaamheden uitvoeren om de 
baan open te kunnen stellen als het 
wel wintert. Tot voor kort werden de 
kosten van dit evenement betaald uit 
abonnementenverkoop en het hef-
fen van entree. De laatste keer dat de 
ijsbaan officieel open werd gesteld 
was in februari 2012. Maar ook als 
er geen ijs ligt lopen de exploitatie- 
en onderhoudskosten gewoon door. 
Voor de dekking van de kosten wordt 
nu ‘Vrienden van het Biltsche Meer-

tje’ opgericht. Zowel burgers als be-
drijven worden graag verwelkomd 
als vriend. Vriend kun je worden door 
het leveren van een financiële en/of 
materiële bijdrage voor het behoud 
van deze prachtige natuurijsbaan en 
de organisatie door IJBM van ijspret 
met muziek, verlichting en koek en 
zopie. Vrienden kunnen zich aanmel-
den via de website: https://ijbm.ata-
vist.com/vrienden-van-het-biltsche-
meertje

Luke van Kouterik en Milenka Meering zetten een steun neer.
(foto Wilma de Heer)

Pret op natuurijs is niet meer 
zo vanzelfsprekend. (foto Joyce 
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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  .....................................................

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we 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

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

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

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

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie’s wonen Oude 
en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes op de 
Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 13.00-
17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor een 
afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

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 

Opheffingsuitverkoop bij Prik met een rietje. Alles nu met 
50% korting, op=op

Hoge bloeddruk, hoog cholesterol, verhoogde bloedsuiker, 
vet rond de taille?
Heeft u 1 van deze klachten óf een combinatie hiervan en 
wilt u uw klachten liever zien verdwijnen door middel van 
goede voeding en een gezonde levensstijl  dan met medicatie? 
Natuurvoedingsdeskundige Ellen Wijnands helpt u graag. Bel 
voor meer informatie: 085-0647200 of stuur een mail naar 
info@zenzicare.nl

Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast 
zijn en Ik zal u rust geven! En leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

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 accus-
hop.nl va € 58,- incl mon-
tage zonder afspraak bel: 030-
2734157, Arkansasdreef 10K 
Utrecht

8 boeken van Hella Haasse 
o.a. maanlicht,cider voor 
arme mensen, sleuteloog, de 
ingewijde. Samen €5,-. Tel. 
06-14040516

Johannes Vermeer van Ernst G. 
Grimme ISBN:9060175018 
€5,-. Tel. 06-14040516

Gebakstel,1 schaal + 8 bord-
jes. Hutschen Reuther selb. 
€5,-. Tel. 06-14040516

Goed onderhouden en prima 
werkende Erres centrifuge. 
Capaciteit: 2 1/2 kg wasgoed. 
Afmeting: h. 58.5 doorsnee 
36.5 cm. €15,-. Tel. 0346-
211269

Een oud maar heel Lampetstel 
compl. €40,- Tel. 030-
2285215

Een oud messing haardstel. 
€40,-. Tel. 030-2285215

Set dakdragers met sleutels 
(Thule)-- €35,-. Tel. 035-
6241475

1 Paar merk zwarte suede 
instappers nieuw Maat 39. 
€35,-. Tel. 035-6241475

Poppenwagentje riet €5,-. Tel. 
035-6241475

Driewieler (tot 3 jaar) €5,-. 
Tel. 035-6241475

Bijzonder luxe en stevige 
sieraden-juwelenkoffertje 27 
x 20 x 20 cm met nummer-
code slot, nieuw €19,-. Tel. 
06-16641083

Prachtige “Hockey” 
schaatsen mt.38 en mt.42. 
Spotprijsje €5,-. per paar. Tel. 
06-16641083

Prachtige zwartleren dames-
laarzen hoog model met hoge 
hak, zien is kopen, merk 
Tango. Mt. 39, koopje €22,50 
Tel. 06-16641083

Korte zwartleren dames laars-
jes mt. 39 ½ merk Revival, 
weinig gedragen €12,50 Tel. 
06-16641083

Drie wereldatlassen in luxe 
uitvoering; America, Azië 
en Afrika per stuk €6,-. alle 
drie samen voor €15,-. Tel. 
06-16641083

4 stalen wielen met winter-
banden geschikt voor Ford 
Galaxy €25,- tel. 0625197746

Atlas wasdroger €25,- tel. tel. 
0625197746.

Ford autoradio 6000CD RDS 
E.O.N. €35,- komt uit een 
Ford Focus incl. code. tel. 
0625197746

Accu 12V 44Ah €45,- tel. 
0625197746

Zwarte nw book-cover
Samsung Galaxy tab 2. Nog 
in verpakken €8,-. Tel. 030-
2202996

Arm-/been oefenappa-
raat, gebruikt €15,-. Tel. 
06-53441095

Ski’s in lengtes van 90cm - 
120cm - 130cm. €15,- per 
paar. Skistokken lengtes 
80-100-115cm. €5,- per paar. 
skischoenen maat 31/32 €20,-
. Tel. 0346-212662

Paardrijset: cap (HKM), rij-
broek (mt. 152), grooming 
kit, sporen, paardrijsokken, 
zweepje, plaid met afbeelding 
paardenhoofd. €20 Tel. 0346-
213323

2 paar sportieve nieuwe jon-
gens schoenen maat 39/40 
nog in doos. €20,- p/p. samen 
€35,-. Tel. 06-22308309 (na 
18 uur)

Nappaleren jasje als nieuw 
kleur bruin maat 38/40 rugl. 
85 cm €45,-. Tel. 0346-
211011

Verwarmings -ven t i l a to r 
2000w €12,50 Tel. 0346-
211011

Nieuwe broodbakmachine 
met gebruiksaanwijzing 
merk: afk. €45,-. Tel. 0346-
211011

Staande leeslamp 150 cm 
hoog geborsteld brons kleur 
€10,-. Tel. 0346-281625

33 grijze betontegels is 8 
vierkante meter zijn over 50 
x 50 zelf halen €49,-. Tel. 
06-29506849

Oude Heineken bierviltjes. Ik 
heb er zeven met verschillen-
de afbeelden €1,50 per stuk. 
Tel. 0346-243758

Boek decoreren met kaarsen. 
Er staan leuke afbeeldingen in 
€6,-. Tel. 0346-243758

Eikenhoekkastje met 2 deur-
tjes en plateau om wat op 
te zetten €35,-. Tel. 0346-
243758

2 stel kamerhoog beige breed 
210 en 340 + 1 baan samen 
€49,-. Tel. 030-2290561 of 
06-15530129

20 stuks herenkleding maat 
M-L €20,-. Tel. 030-2290561 
of 06-15530129

2 koetslampen samen €50. Tel. 
030-2290561 of 06-15530129

23 film, 35 45-toeren plaat 
10 casette bandjes samen 
€20,-. Tel. 030-2290561 of 
06-15530129

2 puzzels van 1000 ps. Wit 
met bloemen van Janneke 
Brinkman nieuw €9,-. Tel. 
030-2202996

Eurolanden puzzels 5x1000 
ps. In doos €10,-. Tel. 030-
2202996

Nw. Singel pocket over Johan 
Cruijf en leiderschap €5,-. 
Tel. 030-2202996

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Nieuwe editie Johan Cruijff, 
Je moet schieten, anders kun 
je niet scoren pocket. €9,-. 
Tel. 030-2202996

Nieuwe Speedo-badmuts wit 
€5,-. Tel. 030-2202996

Houten massagetafel, zgan, 
€49,-. Tel. 06-53441095

Retro geslepen hangspiegel. 
€40,-. Tel. 06-53441095

Activiteiten
WESTBROEK. Het is nog 
steeds winter en de vorst 
komt eraan. Ook in de molen 
hebben we schaatsen voor 
u. Tweede hands zijn ze € 
5,- en nieuw € 10,-. Tevens 
kunt u op uw gemak nog wat 
rond kijken en de koffie staat 
klaar..!

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

CHAUFFEUR met groot 
Rijbewijs met code 95. Info 
06 23 64 88 94 of info@van-
keulen.trucks.nl

Hulp gezocht voor TERRAS 
aanleggen. Vooral spierkracht. 
Donderdag 15/02. Voor €15,-. 
per uur. Tel. 06-27587312

HUISHOUDELIJKE HULP 
gezocht voor 5 uur per 
week. Dagen in overleg. Tel. 
06-42037854

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

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

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

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

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

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

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

WONINGONTRUIMING 
& complete inboedelafwik-
keling? 035-6224216 www.
zwartblok.nl

Cameratoezicht in 
Groenekan en Westbroek 
tegen sluipverkeer. Stem 
Henric VVD lijst 2 – nr. 7

Kies voor doen! Stem Henric 
de Jong Schouwenburg 
VVD lijst 2 – nr. 7

Kies voor doen! Stem Gert-
Jan Weierink VVD lijst 2 
– nr. 17

Vierstee in eigen beheer. 
Geen aankoop Lichtruim! 
Stem Gert-Jan VVD lijst 2 
– nr. 17
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zaterdag
17 februari

aanvang: 14.00 uur
VAN ALEM

SCHOONMAAK

FC DE BILT

SV LOOSDRECHT

advertentie

Nova verliest van 
scherp Dindoa

Door het verlies van Dindoa vorige week stond er niets meer op het 
spel voor de ploeg uit Ermelo. Aan de entourage was niet af te zien 
dat zij nergens meer om speelden. De lichten van de sporthal gin-
gen uit en de spelers liepen onder begeleiding van harde muziek en 
een spotlight het veld op. Vanaf de eerste minuut nam Dindoa het 
initiatief en voordat Nova het door had, stond het al met zes punten 
achter. Deze achterstand kon niet meer weggewerkt worden en zo 
moest Nova een nederlaag van 26-16 incasseren. 

Nova werd overrompeld door de scherpte waarmee de ploeg uit Ermelo 
begon. Het eerste schot van Dindoa was dan ook raak. Nog even leek 
er niks aan de hand toen Nova direct daarna scoorde. Vanaf dat moment 
bleef Dindoa succesvol de korf onder vuur nemen en liep steeds verder 
uit. Door fouten in de passing en matige schoten leed Nova veel bal-
verlies. Hierdoor kon Dindoa meer en meer in de wedstrijd komen en 
haalde daarbij een hoog afrondingspercentage. Dindoa kon uitlopen tot 
een ruststand van 16-11.

Tweede helft
De vorige wedstrijd tegen Dindoa zat nog in het achterhoofd van de 
spelers. Daarin stond Nova ook vijf punten achter bij rust en wist toen 
het tij te keren. Na die rust had Dindoa niks meer in te brengen en ver-
pulverde Nova de ploeg uit Ermelo met een geniale tweede helft. Deze 
zaterdag waren de rollen duidelijk omgedraaid. Nova wist in de tweede 
helft maar vijf doelpunten te scoren. Hierdoor werd de wedstrijd uit-
eindelijk afgefloten met een eindstand van 26-16.Door het verlies van 
Nova moet zij nu de tweede plaats bekleden met een punt achterstand 
op ASVD. Om kans te maken op het kampioenschap moest Nova uit 
deze en volgende wedstrijd tegen hekkensluiter Revival minstens twee 
punten halen. Deze wedstrijd wordt komende zaterdag in De Bilt ge-
speeld.             (Job Paauw)

Jubileumjaar voor 
korfbalvereniging TZ 

door Kees Diepeveen

Vijftig jaar geleden is de Christelijke Korfbalvereniging Tweemaal Zes in Maartensdijk 
opgericht. Alle reden voor deze bloeiende vereniging om dit groots te vieren. Van 2 tot en met 

9 juni wordt een spetterende feestweek georganiseerd op het sportpark aan de Dierenriem met 
een aantrekkelijk programma voor leden en oud-leden.

Penningmeester Rick de Heer is van 
begin af aan betrokken geweest bij 
het maken van de plannen voor de 
feestweek. Rick: ‘De plannenma-
kerij is begonnen na het installeren 
van jubileumcommissie. Een van de 
eerste taken van die commissie was 
acties organiseren om geld in te za-
melen. Zo hebben we inmiddels een 
speculaasactie gehad, tweemaal een 
darttoernooi gehouden en een ont-
bijtactie, waarbij een ontbijt besteld 
kon worden bij TZ dat thuis bezorgd 
werd. Mede door de sponsering van 
bakker Bert Bos en de plaatselijke 
Jumbo was deze actie een groot suc-
ces. Dit weekend krijgen alle jeugd-
leden kraskaarten waarop bedragen 
open gekrast kunnen worden. We 
hopen dat onze jeugdleden zich flink 
inzetten om een mooi totaalbedrag te 
kunnen bijschrijven voor het jubile-
umbudget. Niet de gehele opbrengst 
van de krasactie komt ten goede van 

het feest, we schenken 30% van de 
opbrengst aan de stichting Spieren 
voor spieren’. 

Feestprogramma
Rick geeft aan dat nog niet alle pro-
grammaonderdelen definitief vast-
staan. Dat hangt af van financiële 
middelen, vergunningaanvragen en 
realiseerbaarheid van ideeën. Veel 
onderdelen staan echter al vast. Rick: 
’Op 2 juni speelt TZ zijn laatste com-
petitiewedstrijd. Daarna hebben we 
een barbecue en een leuke activiteit 
voor de oudste jeugd. Op 10 juni 
zijn er allerlei activiteiten voor de 
allerkleinste jeugd. In de avonduren 
is er voor de 21ste keer het Combi-
toernooi voor straten-, bedrijven,-
familie,- en vriendenteams. Op 8 juni 
is de laatste jeugdgroep actief op het 
sportpark. Op 9 juni beginnen we de 
dag met een ontbijt voor de gehele 
vereniging. Daarna zijn er de gehele 

dag door activiteiten voor alle leden. 
Vanaf 20.00 uur vieren we feest in 
een grote tent met een live-band en 
een dj. We hopen op deze avond ook 
veel oud-leden te mogen begroeten’.

Facebook
Omdat nog niet alle programmaon-
derdelen bekend zijn zal TZ regelma-
tig publiceren in de plaatselijke me-
dia om hierover nader te berichten. 
De jubileumcommissie hoopt dat de 
oproepen voor het naderende feest 
veelvuldig via Facebook worden ge-
deeld. Ook zullen regelmatig oude 
foto’s op Facebook geplaatst worden 
om vooral oud-leden te prikkelen. 
Rick besluit: ’We hopen dat we zo-
veel aanmeldingen krijgen voor het 
feest op 9 juni dat we de tent moe-
ten uitbreiden. Dat is mogelijk en dat 
zullen we graag doen’. Binnenkort 
verschijnt er op de website van TZ 
nadere informatie over de feestweek. 

FC De Bilt grossiert in gelijkspelen
Als FC De Bilt een uitwedstrijd moet spelen tegen het sterke Roda ’46 in Leusden, dan is 
op voorhand een gelijkspel een goed resultaat. Afgelopen zaterdag was deze uitwedstrijd 

en die mondde uit in een gelijkspel, maar de Biltse mannen waren daar zeker niet tevreden 
mee. Evenals in de thuiswedstrijd van enkele maanden geleden wisten de Leusdenaren in de 

blessuretijd de gelijkmaker te scoren.

FC De Bilt begon prima aan de wed-
strijd tegen het sterke Roda ’46 in 
Leusden en na vijf minuten vloog de 
bal letterlijk in een bovenhoek ach-
ter de Rodakeeper. Het was Fabian 
Vorsterman die van rechts een scher-
pe voorzet wilde geven. Deze 0-1 
was weliswaar wat gelukkig, maar de 
0-2 was er één om in te lijsten. In de 
20e minuut gaf Raymond van Nistel-
rooij een schitterende pass op Sander 
van den Berg. De Biltse spits schoot 
vervolgens de bal uitstekend binnen. 
In de 40e minuut scoorde Raymond 

zelf met een prima schot de 0-3 en er 
leek geen vuiltje meer aan de lucht. 
In de laatste minuut voor rust kreeg 
Roda een onnodige strafschop die 
werd benut en zo gingen de ploegen 
met een 1-3 op het scorebord aan de 
thee. Na rust moest Roda vol aan de 
bak om de aansluitingstreffer te ma-
ken en dat resulteerde in de 65e mi-
nuut in een tweede strafschop voor 
hen. Ook deze werd onberispelijk 
ingeschoten en daarna ontstond een 
spannend slot; met de 90e minuut 
op het scorebord kwam een hoge 

bal van FC De Bilt tussen de verde-
diging en de keeper van Roda, daar 
liep Vincent van Bueren en hij kopte 
de bal over de keeper en de 2-4 was 
gemaakt. Om een onduidelijke re-
den keurde de arbiter deze treffer af. 
Roda wist in de blessuretijd nog de 
gelijkmaker te scoren. 
Zowel het eerste als het tweede van 
FC De Bilt hebben na 14 wedstrijden 
ieder al zes keer gelijk gespeeld. Aan-
staande zaterdag vervolgt FC De Bilt 
de competitie met een thuiswedstrijd 
tegen SV Loosdrecht.

DOS ongelukkig in de afronding
DOS was met goede moed afgereisd naar Purmerend. Thuis was er immers nog met 34-27 

gewonnen van BEP. In Noord-Holland liep het aanvallend allemaal wat moeizamer.

Bij minimaal één punt was DOS twee 
wedstrijden voor het einde van de 
zaalcompetitie al zeker van lijfsbe-
houd. Tegenstander BEP vocht voor 
haar laatste kans en was uiteindelijk 
de gelukkigste met twee punten. 
In de beginfase van de wedstrijd 
had DOS geen geluk in de afron-
ding waardoor de overtuiging in de 
schoten steeds minder werd. Teveel 
aanvallen resulteerden in één-schots-
aanvallen. Ook BEP had moeite in de 
afronding, maar halverwege was er 
een kleine 12-10 voorsprong voor de 
thuisclub.

Inhaalrace
De eerste periode na rust lukte er wei-
nig bij DOS. BEP liep in vijftien mi-
nuten uit naar een 18-12 voorsprong. 
Op dat moment ging DOS een soort 
van alles of niets spel spelen. Er werd 
niet meer nagedacht over de eerste 

drie kwart van de wedstrijd en vol 
overtuiging speelde DOS de laatste 
tien minuten. Dit resulteerde in een 
spectaculaire inhaalrace. DOS scoor-
de maar liefst negen maal. Maar dat 
was net niet voldoende om BEP nog 

te achterhalen en de Westbroekers 
leden een 23-21 nederlaag. Zaterdag 
speelt DOS de laatste thuiswedstrijd 
Tegen KVS/Maritiem (3e) en heeft 
nog hoop op de titel. De wedstrijd 
begint om 20.25 uur in De Vierstee.

DOS probeerde het, maar zette te laat de inhaalrace in.

Penningmeester en lid van de jubileumcommissie Rick de Heer bij de 
eerste steen, die 25 jaar geleden bij het clubhuis is gelegd.
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Nieuw lid van Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden

door Rob Klaassen

Diederik van der Molen uit Bilthoven wordt op 7 maart geïnstalleerd als lid van het Algemeen 
Bestuur van het Hoogheemraadschap ‘De Stichtse Rijnlanden’. Een collega van zijn partij 

gaat dan met pensioen en hij gaat de ontstane vacature vervullen.

Diederik zal in het bestuur gaan 
zitten namens de partij ‘Water Na-
tuurlijk’. In het Hoogheemraad-
schapsbestuur zijn veel partijen 
vertegenwoordigd; meestal partijen 
die wij kennen vanuit de landelijke 
politiek zoals CDA, D66 en VVD. 
Daarnaast zijn er specifieke op het 
water gerichte partijen waarvan 
‘Water Natuurlijk’ er één is. Diede-
rik: ‘Bij de verkiezingen van maart 
2015 kreeg onze partij 6 zetels. Ik 
stond als 7e op de lijst. Ik viel er 
toen dus net buiten. Nu er iemand 
vertrekt ben ik aan de beurt. Ik vind 
het fijn om nu, een jaar voor de vol-
gende verkiezingen, in te kunnen 
schuiven. Ik kan in dat jaar ervaring 
opdoen en ben dan enigszins inge-
werkt bij de nieuwe verkiezingen, 
die in maart 2019 plaatsvinden’. 

Overal
‘Onze club ‘Water Natuurlijk’ is in 
2008 opgericht. Het is een typische 
waterschappartij. Wij zetten ons in 
voor een schoon, veilig, gezond en 
betaalbaar watermilieu. Een milieu 
dat aantrekkelijk is voor bewoners, 
gebruikers en recreanten. Wij zijn 
als partij in alle 22 waterschappen 
vertegenwoordigd. Wij zijn een 
netwerkorganisatie en willen door 
nauwe samenwerking met alle be-
trokkenen in een gebied proberen 
onze doelen te bereiken. Een agra-
riër is daarbij dus net zo van belang 
als een natuurbeschermer. Alleen 
door samenwerking kunnen bepaal-
de doelen worden bereikt. Je hebt 

elkaar daarbij hard nodig. Wij zijn, 
in tegenstelling tot veel andere par-
tijen niet gebonden aan algemene 
partijbelangen.. Alleen het water-
schapbelang telt voor ons’.

Doelen
Diederik noemt zijn drie speer-
punten: ‘Ik wil de discussie aan-
zwengelen over de extra waterzui-
vering, die thans overal opduikt. 
Bijvoorbeeld: de restanten van veel 
geneesmiddelen, die we met z’n al-
len gebruiken, is een oorzaak dat 
er extra waterzuivering moet gaan 
plaatsvinden. Helaas kunnen wij 
nu nog niet alle stoffen uit het ri-
oolwater krijgen. Gevolg is dan dat 
die restanten in het effluent (water 
na zuivering) achterblijven en om 
zo in het oppervlaktewater en dus 
in het milieu. Vervolgens komt het 
dan via het biologisch leven weer in 
de voedselketen terecht. Er dreigt 
een groot probleem te ontstaan. 
Ik wil dit punt hoog op de agenda 
zien te krijgen. Ik wil ook probe-
ren serieus werk te maken van een 
grootscheepse ontkoppeling van re-
genwater en afvalwater samen met 
gemeenten. Op dit moment stroomt 
schoon regenwater samen met het 
afvalwater via het riool naar de 
zuiveringsinstallaties. Het is zonde 
van het geld om regenwater te zui-
veren. Bovendien loop je bij grote 
buien eerder het risico dat het riool-
systeem de grote hoeveelheid afval-
water gewoon niet kan verwerken. 
Gevolg is noodgedwongen een deel 

van het afvalwater ongezuiverd in 
het oppervlaktewater terecht komt. 
Dit geeft stank en problemen met 
de waterkwaliteit. Door te ontkop-
pelen kan dit worden voorkomen’.

Discussie
Als derde speerpunt noemt van 
der Molen: ‘Ik wil proberen een 
discussie aan te gaan over de toe-
komst van de veenweidegebieden. 
Het probleem daar is dat door de 
verlaging van de waterpeilen het 
veen gaat oxideren en dat daar-
door het veenweidegebied steeds 
lager komt te liggen. Over enkele 
decennia kan er dan wel eens niets 
meer over zijn van een deel van het 
veenweidegebied. Laaggelegen ge-
bieden ontvangen meer kwelwater. 
Grondwater, dat in veel gevallen, 
zout is. In vroeger tijden stroomde 
hier namelijk de zee. We kunnen 
en mogen onze ogen hier niet voor 
sluiten. Niemand zou hier ermee 
gediend zijn. Zeker de agrariërs in 
het veenweidegebied niet'.

Lokaal
Dit klinkt allemaal heel ambitieus. 
Hoeveel tijd heeft Diederik hier-
voor beschikbaar? ‘Ik ben er een 
avond per week mee bezig. Je kunt 
in die tijd toch wel heel veel doen. 
Ik heb in Wageningen gestudeerd 
en me in een ecologische richting 
bekwaamd. Qua vakgebied ben 
ik dus voor een groot gedeelte al 
aardig ingewerkt. Ik werk als be-
leidsmedewerker bij het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat. Ik 
ben daar veel bezig met vraagstuk-
ken op Europese schaal. Bij zo’n 
Hoogheemraadschap houden we 

ons vooral bezig met lokale proble-
men. Het lijkt me heerlijk om ook 
eens op dat lokale niveau te kunnen 
werken’. 

IJsvogel hotspots bij 
Utrechts Landschap

Meer nestmogelijkheden dankzij storm

IJsvogels hebben dankzij de storm van 18 januari meer nestmogelijkheden 
gekregen in de natuurgebieden van Utrechts Landschap. De vele omgeval-
len bomen bieden ijsvogelpaartjes meer mogelijkheden om hun nest tus-
sen de wortels van de bomen uit te graven. Dat komt goed uit, want het 
broedseizoen van de ijsvogel start deze maand. ‘IJsvogels nestelen in de 
provincie Utrecht in de buurt van stromend en stilstaand water, met langs 
de oever enkele struiken en bomen,’ aldus boswachter Joris Hellevoort. ‘Ze 
gebruiken overhangende takken als uitvalsbasis voor hun zoektocht naar 
voedsel, kleine visjes en waterinsecten. Hun nesten maken ze tussen de 
wortels van bomen door tunnels te graven, soms wel een halve meter diep.’ 

Acht ijsvogel hotspots
Hellevoort: ‘De winter is bij uitstek de periode waarin de ijsvogel het best 
te zien is. Met weinig tot geen blad aan bomen en struiken is deze opval-
lende oranje-blauwe verschijning nog sneller waar te nemen. Toch is dat 
geen garantie om de ijsvogel ook daadwerkelijk te spotten.’ Om de kans 
te vergroten heeft Utrechts Land-
schap de hotspots van de ijsvogel 
in haar natuurgebieden in kaart 
gebracht.' De kaart met acht ijsvo-
gel hotspots is te downloaden via 
www.utrechtslandschap.nl.

(Kim Slaats) 

Haardhout uit Bilthoven 
In de Ridderoordse bossen tussen Bilthoven en Maartensdijk, vlak bij de boswachterswoning, 
zien wandelaars iedere zaterdag ochtend haardhout gehakt worden. Enthousiaste leden van 

Lions Club De Bilt-Bilthoven werken zich daar in het zweet.

Eiken en beuken, die in de zomer 
worden gekapt voor verantwoord 
bosbeheer, worden vanaf septem-
ber tot het vroege voorjaar gezaagd, 
gekloofd en thuis bezorgd. Al vele 
jaren wordt met deze activiteit geld 
opgehaald voor het goede doel. Dat 
zijn vele kleine lokale initiatieven, 
waar een bijdrage net het verschil 
kan maken voor kinderen. Maar 

ook enkele grotere, zoals Hospice 
Demeter en natuurlijk trouwe gast-
heer Het Utrechts Landschap zelf. 

Eenvoudig
Het concept is eenvoudig. De Lions 
zagen, kloven het fraaie haardhout 
helemaal gratis - wel zo nu en dan 
met een kleine pauze voor kof-
fie of na afloop iets sterkers - en 

het wordt keurig thuisbezorgd bij 
plaatsgenoten. De opbrengst gaat 
naar het goede doel. Via de website 
www.lionsclubdebiltbilthoven.nl is 
het hout eenvoudig te bestellen. 

(Alexander Knottenbelt )

Van oktober t/m april hakken Lions 
leden er op los bij het huis van de 

boswachter in het Ridderoordse Bos. advertentie

Diederik van der Molen: ‘Ik zie er naar uit om na 7 maart te beginnen.
Ik heb er enorme zin in’.

advertentie

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

De ijsvogel is in de winter gemakkelijker te ontdekken. (foto Eddy Kuis)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
14-02
Do.

15-02
Vr.

16-02
Za.

17-02
Zo.

18-02

Wildzwijnsteak
met rode wijnsaus

of
Gevulde tongrolletjes 

met saffraansaus
of

Quiche met geitenkaas 
en groenten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
21-02
Do.

22-02
Vr.

23-02
Za.

24-02
Zo.

25-02

In verband met onze 
vakantiesluiting geen

“Wat schaft de pot?” menu

Tot snel!
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