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Nog geen alternatief voor ontwikkeling 
woningbouw nabij Maertensplein

door Henk van de Bunt

In november 2016 is het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt gestart met het 
project Herontwikkeling Maertensplein in Maartensdijk. Doel is compensatie om bouw op het 

voormalige tuincentrum op Maertensplein 26a te voorkomen.

Middel daarvoor is een grondruil en 
de ontwikkeling van een apparte-
mentengebouw op het parkeerterrein 
ten noorden van het Maertensplein. 
In mei 2017 heeft de gemeenteraad 

bij motie gevraagd om vooralsnog af 
te zien van woningbouw op deze par-
keerplaats nabij het Maertensplein en 
in overleg met de initiatiefnemer te 
zoeken naar een andere locatie. 

Verkoop grond
Voor de mogelijke grondruil was 
een locatie aan de Dierenriem in 
Maartensdijk op het oog. Naar de 
mogelijkheden van woningbouw 

De kavel aan de Dierenriem tussen het sportcomplex van SVM en de Aeres VMBO-school Maartensdijk is maar 
voor een deel gemeentelijk eigendom.

De minder intensief gebruikte noordelijke parkeerplaats is inzet voor 
realisatie van een appartementengebouw.

Kou vertraagt werk kruising 
Soestdijkseweg Zuid

De koude zorgt voor de tweede keer voor uitstel van de asfalteringswerkzaamheden van de 
kruising van de Soestdijkseweg Zuid met De Holle Bilt/Dorpsstraat in De Bilt. De kruising is nu 

afgesloten van vrijdag 9 maart 20.00 uur tot en met zondagochtend 11 maart 6.00 uur en van 
vrijdag 16 maart 20.00 uur tot en met zondagochtend 18 maart 6.00 uur. Tijdens de afsluitingen 

is in beide richtingen een omleiding voor autoverkeer ingesteld.

Op werkdagen kan al het verkeer 
de kruising in alle richtingen pas-
seren, maar zal het wel hinder 
kunnen ondervinden. Aanpassin-

gen aan de verkeerssituatie zijn 
met borden aangegeven en waar 
nodig worden verkeersregelaars 
ingezet en wordt het verkeer veilig 
langs de werkzaamheden geleid.

Omleiding
Tijdens de twee weekendafslui-
tingen is in beide richtingen een 
omleiding voor autoverkeer in-
gesteld. Vanaf de Soestdijkseweg 
Zuid loopt deze via de Groene-
kanseweg, Biltse Rading, Sartre-

weg (Utrecht) en de Utrechtseweg. 
Het dorp De Bilt blijft bereikbaar 
vanaf onder andere de Blauwka-
pelseweg, Waterweg en het Dr. 
Letteplein. De omleiding is met 
gele borden aangegeven.

De Holle Bilt
Tijdens de twee weekeindafslui-
tingen zijn de woningen en be-
drijven aan De Holle Bilt niet 
bereikbaar vanaf de kruising. Zij 
kunnen in deze twee weekeinden 

daar is haalbaarheidsonderzoek 
gedaan dat uitwijst dat deze op de 
betreffende locatie niet haalbaar 
is vanwege het verkeerslawaai 
van zowel de Rijksweg A27 als 
de Dierenriem, industrielawaai en 
lichthinder van de naastgelegen 
sportvelden. Aangezien de initia-
tiefnemer ook openstaat voor de 
ontwikkeling van bedrijfsbebou-
wing aan de Dierenriem, heeft B 
en W vervolgens ook die moge-
lijkheid onderzocht. Uit dat on-
derzoek is gebleken, dat de locatie 
aan de Dierenriem geschikt is voor 
bedrijven in milieucategorie
1 of maximaal milieucategorie
2. Aangezien niet de gehele beno-
digde locatie aan de Dierenriem 
gemeentelijk eigendom is, heeft 
ook overleg plaatsgevonden met 
de eigenaar van het naburig per-
ceel.

De betrokken eigenaar blijkt op 
dit moment echter niet bereid tot 
verkoop van grond aan de Dieren-
riem, waardoor - omdat het ge-
meentelijk perceel te klein is - nu 
ook de ontwikkeling van een be-
drijfskavel aan de Dierenriem niet 
kan bijdragen aan de uitvoering 
van de motie van de gemeente-
raad. Het College overlegt nu met 
de initiatiefnemer over de reste-
rende mogelijkheden; zodra een 
oplossingsrichting in beeld komt, 
zal de gemeenteraad en omwo-
nenden daarover worden geïnfor-
meerd. 

[foto Henk van de Bunt]

gebruikmaken van de afrit van de 
Utrechtseweg (N237) bij Hotel De 
Biltsche Hoek en een tijdelijke op-
rit die bij het hotel wordt gemaakt.

Einde werkzaamheden
De verbetering van de kruising en 
De Holle Bilt is de laatste van een 
pakket van samenhangende ver-
keersmaatregelen om de veilig-
heid en doorstroming van het ver-
keer op de Soestdijkseweg Zuid 
te verbeteren. Provincie Utrecht 
betaalt een groot deel van de kos-
ten vanuit haar programma Beter 
Benutten. Binnen dit programma 
werken het Rijk, de regio en het 
bedrijfsleven samen om de bereik-
baarheid in de drukste regio’s te 
verbeteren.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

04/03 • 10.30u - Mevr. ds. Benedikte Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
04/03 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

Viering Heilig Avondmaal
04/03 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

Dankzegging en Nabetrachting 
Heilig Avondmaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
04/03 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

04/03 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
04/03 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering, Voorgangers 
Janine Noten en Hyleco Nauta

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
04/03 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

04/03 • 16.30u - geen opgave ontvangen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

04/03 • 10.00u - Ds. J. Hansum, 
04/03 • 19.00u - Ds. P. Vermaat 

Pr. Gem. Immanuelkerk
04/03 • 10.00u - Ds. E.J. van Leersum, 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
04/03 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten 
Samendienst in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
04/03 • 10.30u - Eucharistieviering, 

celebrant F. Zwart 

V.E.G. De Bilt e.o.
04/03 • 10.00u - Spreker 

Adri van der Mast, viering Avondmaal

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
04/03 • 10.30u - Ds. R. Alkema

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

04/03 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

04/03 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra, Viering 
en Dankzegging Heilig Avondmaal
04/03 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen kerkdiensten 

in Blauwkapel 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

04/03 • 11.00u – Ds. J.J. Sijl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

04/03 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
04/03 • 18.30u - Proponent drs. 

G.A. van Ginkel

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
04/03 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A. den Hartog

PKN - Ontmoetingskerk
04/03 • 09.30u - Ds. J.J. Sijl  

St. Maartenskerk
04/03 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering, 
Open-huisviering Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

04/03 • 10.00u - De heer A. Doornebal 
04/03 • 18.30u - Ds. L. Kraak 

07/03 • 19.30u - Ds. F. Gerkema, Biddag 

PKN - Herv. Kerk
04/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

04/03 • 18.30u - Ds. J.E. de Groot
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Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Geboren
08 februari 2018

Levi
Zoon van

Geert en Gerda de Heus-Holland
Tolakkerweg 171

Maartensdijk

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede
dat mijn echtgenote, onze moeder en grootmoeder is overleden

Hermina Johanna 
Noordanus – Hendriks

Hermien
echtgenote van Gerrit Andries Noordanus

Den Haag                                                                  Hollandsche Rading
13 november 1933                                                            23 februari 2018

“Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd”

Echtgenoot, kinderen en kleinkinderen

Wij bedanken de medewerkers van Vitras voor 
hun liefdevolle verzorging. 

Tentoonstelling verlengd
 
Wie met kleurpotlood op papier 
heeft gewerkt weet van het 
opbouwen van een tekening - lijn 
naast lijn - en dan op klein for-
maat. De werken in de tentoon-
stelling van Jannie Vossestein die 
nu in het dorpshuis De Groene 
Daan hangen, laten verschillen 
in grootte en onderwerp zien. De 
tentoonstelling is te bezichtigen 
op dinsdagen van 10 tot 12 uur 
en op woensdagen van 14.30 tot 
16.30 uur tot en met 31 maart.

Overdag bij de PvdA

Op donderdag 1 maart is er een 
overdagbijeenkomst van de PvdA 
De Bilt om 9.45 uur bij de Fam. 
Meijer, Prins Bernhardlaan 38 in 
Maartensdijk. Marcel Rodrigas, 
manager Wonen en Beheer bij 
de SSW, zal dan het onderwerp 
Wonen inleiden. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom. Tel. info 
via 030 2282813, 030 2286903 
of 06 81858955.

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 2 
maart in de ontmoetingsruimte 
van Dijckstate om 19.30 uur. Bij 
een ontmoetingsdienst is er eerst 
een (korte) viering. Na de viering 
is er gelegenheid om koffie te 
drinken en met elkaar te praten. 
Jan Grootendorst is deze keer de 
voorganger. Hij is telefonisch te 
bereiken (0346 212904); ook als 
u om vervoer verlegen zit. 

Kolonisten van Catan

De kolonisten van Catan is een 
bordspel voor 3 tot 6 spelers, 
bedacht door Klaus Teuber en 
uitgebracht in 1995. Bij Mens 
De Bilt is een verzoek binnen 
gekomen van iemand, die samen 
met anderen graag dit spel wil 
gaan spelen in het kader van 
het project Samen Leuke Dingen 
Doen.  Gezocht: ca. 8 mensen die 
het leuk vinden om eens in de 4 à 
6 weken in het weekend het spel 
Kolonisten van Catan te spelen. 

Steeds bij iemand anders thuis, 
met wat lekkers erbij. Dit spel 
wordt met maximaal 6 personen 
gespeeld en is voor iedereen leuk 
vanwege de interactie, het vleug-
je geluk en de tactische mogelijk-
heden. Interesse? Neem contact 
op met Karin: 06 28583183.

Muziek in Schutsmantel

Op zondag 4 maart 2018 geeft 
het ensemble DuoDyade een 
concert in zorgcentrum Schuts-
mantel. Het concert begint om 
15.00 uur. Adres: Gregoriuslaan 
35, Bilthoven. Toegang is gratis. 
Vanaf 14.30 uur wordt koffie en 
thee geschonken. 

Cursus iPad

In 5 donderdag ochtenden van 
10.00 tot 11.30 kunt u bij WVT 
terecht voor een ipad cursus. 
Hierin krijgt u uitleg over de 
meest gebruikte functies. Start 
donderdag 1 maart. Nadere infor-
matie is verkrijgbaar via 030 
2284973 of info@vvsowvt.nl.

Lezing in Huize Het Oosten

Op maandag 5 maart 2018 
spreekt Dr. mr. Maxim Februari 
voor de Bilthovense Kring. Hij 
werkt zelfstandig als adviseur en 
schrijft romans, waarvan ‘Klont’ 
de meest recente is. Zijn lite-
raire werk werd meerdere malen 
bekroond. De titel van zijn lezing 
is Sterke verhalen: roman en data. 
Kaarten zijn aan de zaal verkrijg-
baar. De lezing is op 5 maart om 
20.00 uur in Huize Het Oosten, 
Rubenslaan 1 te Bilthoven. Info: 
www.bilthovensekring.nl 

De uil op Beerschoten

KinderNatuurActiviteiten van 
Het Utrechts Landschap (HUL) 
organiseert activiteiten voor kin-
deren in en over de natuur. Dit 
wordt gedaan onder leiding van 
vrijwilligers van HUL en IVN 

De Bilt op Beerschoten. Woens-
dag 7 maart wordt er van alles 
verteld over de uil in en buiten 
paviljoen Beerschoten. Er is wat 
lekkers met limonade. Leeftijd: 6 
t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 
uur. Plaats: Paviljoen Beerscho-
ten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. 
Aanmelden per email kan tot en 
met zaterdag 3 maart via
kindernatuuractiviteiten@gmail.
com.

Boekenmarkt in 
Huize Het Oosten

Maandag 5 maart is er een boeken-
markt van 10.00 tot 12.00 uur in 
het Atrium van Huize Het Oosten, 
Rubenslaan 1, Bilthoven. Er zijn 
veel boeken, waaronder kunstboe-
ken, voor aantrekkelijke prijzen.

Informatiebijeenkomsten 
verkiezingen

Op 1 maart om 16.00 vind er 
een informatiebijeenkomst plaats 
over de gemeenteraadsverkiezin-
gen 2018. De burgemeester zal 
het een en ander toelichten in 
d’Amandelboom, Noord Houd-
ringelaan 82 in Bilthoven.

Hulp bij belastingaangifte

Tussen 6 en 29 maart kunt u iede-
re dinsdag en donderdag zowel 
overdag als ’s avonds terecht bij 
deskundigen in de WVT voor 
hulp bij belastingaangifte. Voor 
het maken van een afspraak en 
informatie over kosten kunt bel-
len naar 030 2284973 

Voor de vele blijken van belangstelling en hartelijk medeleven die 
wij van u hebben ontvangen na het overlijden van onze geliefde 

zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

Teuntje de Leeuw-de Gier
betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uw betrokkenheid, zowel persoonlijk als schriftelijk,
heeft ons goed gedaan.
 
 Kinderen
 Kleinkinderen
 Achterkleinkinderen
 
Groenekan, februari 2018



 De Vierklank 3 28 februari 2018

advertenties

advertorial

Een laatste rustplaats in de natuur

En zo zit ik een week na dat 
bericht opnieuw naast hem. Hij 
neemt zelf de regie in handen 
en vertelt over zijn ziekte. Dat 
hij niet meer zal herstellen en 
dat hij zijn vrouw, zijn kinderen
en kleinkinderen goed wil 
achterlaten door de grote 
lijnen van zijn uitvaart alvast te 
bespreken. 

‘Ik wil graag begraven worden 
op de natuurbegraafplaats van 
Den en Rust in Bilthoven’, zegt
Bart. Het is de eerste natuur-
begraafplaats in de regio 
Utrecht en een plek waar flora 
en fauna regeren. Er zijn geen 
rijen graven te vinden, geen 
hekken en geen kunstmatige 
verlichting. De graven gaan na 
verloop van tijd weer helemaal 
op in de natuur. En dat past 
helemaal bij Bart.

Een maand later later maak ik 
een afspraak om samen met 
zijn familie een plekje op de 
begraafplaats uit te zoeken. 
Bart laat dat over aan zijn 
vrouw en zijn twee dochters. 

Anderhalf jaar geleden maakte ik kennis met Bart. Zijn zus was overleden en hij vroeg me de 
uitvaart te willen verzorgen. Tijdens onze gesprekken leerde ik hem en zijn vrouw kennen als een 
warm stel. Bart sprak met liefde over zijn gezin en zijn kleinkinderen. En over zijn hobby: tuinieren. 
Hij nam me mee naar de kas achter het huis en sprak trots over zijn spinazie, plantuitjes, planten en 
druiven. Bart zat zo vol levenslust, dat ik schrok van het telefoontje van zijn vrouw, dat ik een paar 
maanden later kreeg: ‘Bart is ziek en wordt niet meer beter. Hij wil dat jij zijn uitvaart verzorgt.’

Aan het begin van de begraaf-
plaats is een herdenkingsmuur 
geplaatst, waarop de namen 
staan van personen die hier 
begraven zijn. We wandelen 
over een pad van roestbruine 
stalen platen. Hier en daar is in 
de natuur een gedenkteken
te zien, waardoor je weet dat 
daar iemand is begraven, maar 
verder is het landschap onaan-
getast: bomen, struiken en 
bladeren. Een gedenkteken (er 
zijn twee soorten toegestaan) is 
overigens niet verplicht. 

Een medewerkster van de 
begraafplaats heeft een 
GSM-apparaat bij zich: daarop 
is af te lezen waar de graven 
en waar vrije plaatsen zijn. 
Moeder en dochters bespreken 
voor- en nadelen van bepaalde
plekjes en laten zich rustig 
rondleiden. Foto’s worden naar 
Bart gestuurd, zodat hij thuis 
kan meekijken. Uiteindelijk 
wordt een plekje uitgekozen bij 
een boom. Bart’s laatste rust-
plaats is uitgezocht door zijn 
vrouw en kinderen.

Een maand later overlijdt hij, 
in alle rust. Tijdens ons laatste 
gesprek liet hij me zien waar 
hij opgebaard wilde worden: in 
zijn kas, tussen de gewassen. 
En zo gebeurt het: de kist wordt 
op twee stapels kisten gezet 
en zijn familie kan in alle rust 
thuis afscheid van Bart nemen. 
Precies zoals hij het zelf wilde. 
Binnenkort staat zíjn naam ook 
op de herdenkingsmuur.
 
Koop Geersing
uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

Duurzaamheid en de 
Vrije Markt

SP-De-Bilt organiseert op woensdag 7 maart a.s. van 20.00-22.00u 
een lezing en discussie met als titel: “Duurzaamheid en de Vrije 
Markt”.  Spreker is fi losoof Robin Brouwer, gespreksleider: Jikke de 
Ruiter. De locatie: Café van Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 
32, 3721 DZ Bilthoven.

Met bijna algemene stemmen in de raad heeft Gemeente De Bilt besloten 
tot een “Routekaart energieneutraal De Bilt 2030”. Daarin wordt bijvoor-
beeld gesproken over de overgang op termijn van gas naar elektriciteit. 
Elektriciteit die we dan niet meer uit fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld 
gas…) halen maar uit zonnestralen of wind. Er staan in de Routekaart di-
verse maatregelen die de gemeente in de komende jaren wil gaan nemen. 
Hoe gaat dit betaald worden? Hoe krijgen we dat voor elkaar zonder dat 
degenen die het veel minder goed kunnen betalen, daar een te grote re-
kening voor gepresenteerd krijgen? Hoe gaan we dit in de gemeente De 
Bilt aanpakken met de zwaarste lasten op de sterkste schouders?  En hoe 
wordt in dit proces de rol van de vrije markt? Kan het marktdenken hier 
echte oplossingen geven of vraagt het om een heel andere manier van 
kijken en denken? Out-of-the-box of misschien wel beyond-the-box.....

Robin Brouwer zal in zijn betoog op die andere manier van kijken in-
gaan. En in dialoog komen we misschien tot een originele aanpak en 
invloed. Door erover het gesprek aan te gaan vanuit jouw eigen verant-
woordelijkheid voor de wereld, voor De Bilt en voor elkaar! Graag tot 
ziens op 7 maart.

editorial

Beter De Bilt wil opnieuw 
bestuursverantwoordelijkheid

door Guus Geebel

Beter De Bilt bindt burgers! is het motto waarmee de lokale partij campagne voert met twee 
lijsttrekkers. Ebbe Rost van Tonningen had aangegeven geen lijsttrekker te willen zijn, maar 
hij is wel opnieuw beschikbaar als wethouder. Het bestuur gaf voor het lijsttrekkerschap in 

eerste instantie de voorkeur aan Jette Muijsson. Zij zei het wel te willen maar,
vanwege haar drukke privéleven, niet alleen. 

Er werd gekozen voor een duolijst-
trekkerschap met Pim van de Veer-
donk. De taakverdeling is dat Jette 
de debatten in de campagne doet 
en Pim zich wat meer op de achter-
grond verdiept in dossiers. Pim van 
de Veerdonk kwam bij de vorige 
verkiezingen in de raad. Hij sloot 
zich aan bij Beter De Bilt omdat 
het contact dat Ebbe Rost van Ton-
ningen met burgers onderhoudt hem 
aansprak. Jette Muijsson werd bij het 
aantreden van Ebbe als wethouder 
in november 2016 opnieuw raadslid 
nadat zij hem in januari dat jaar al 
vier maanden had vervangen. ‘De 
partij organiseert regelmatig thema-
avonden verspreid over de gemeen-
te’, vertelt Pim van de Veerdonk. ‘Je 
hoort dan beter wat er speelt en dat 
hebben we meegenomen in ons ver-
kiezingsprogramma dat als tweede 
motto kreeg: omdat elk goed voor-
stel aandacht verdient.’
 
Terugblik
Beter De Bilt kwam na het terugtre-
den van Jolanda van Hulst in het col-
lege. ‘In het collegeprogramma was 

al veel van onze ideeën opgenomen 
en in het addendum wat daarna is 
verschenen nog meer’, aldus Van de 
Veerdonk. ‘Niet iedereen in de frac-
tie was het ermee eens dat we in de 
coalitie gestapt zijn. In de detailhan-
delsnota is de inbreng van Beter De 
Bilt om te komen tot compacte win-
kelcentra duidelijk aanwezig. We 
hebben altijd aangedrongen op een 
nieuw zwembad, los van hoe groot 
dat zou moeten zijn. Bij de beoorde-
ling van wat fi nancieel haalbaar was 
binnen de kaders moest naar alle 
mogelijkheden gekeken worden. 

We hebben ervoor gepleit het plan 
van Stichting Water op haalbaarheid 
mee te nemen. De fi nanciële haal-
baarheid, investeringen, exploitatie-
mogelijkheden en de risico’s die de 
gemeente loopt hebben, mede gelet 
op wat elders plaatsvindt, ertoe ge-
leid dat we daar niet voor hebben ge-
kozen.’ Pim van de Veerdonk is trots 
op het antennebeleid dat op initiatief 
van Beter De Bilt tot stand is geko-
men en unanieme steun van de raad 
kreeg. ‘We hebben extra geld voor 

openbaar groenonderhoud kunnen 
realiseren, hoewel er nog een enor-
me achterstand is. Verder wisten we 
het speeltuinonderhoud naar een ho-
ger niveau te krijgen.’  

Wonen
‘De speerpunten voor de komende 
jaren zijn woningbouw, verkeer en 
duurzame energie. Voor woningen 
is er een enorme wachtlijst in de ge-
meente. In ons programma staat de 
opgave van tenminste 845 extra wo-
ningen in 2030 waarvan tenminste 
300 sociale huur en 100 kleine wo-
ningen in de vrije sector. We willen 
experimenteren met creatieve vor-
men van huisvesting zoals groeps-
wonen voor ouderen en starters. We 
lopen aan tegen de rode contouren-
discussie waarvan we vinden dat we 
daarbinnen moeten bouwen. Dan 
zijn er weinig mogelijkheden om 
er een wijk bij te bouwen. Daarom 
zijn ook voor ons de rode contouren 
bespreekbaar geworden.’ Bij nieuw-
bouw wil Beter De Bilt zich alleen 
richten op nul op de meter en niet 
meer op het gas.

Verkeer en duurzaamheid
‘Verkeer wordt nu urgent omdat 
we voor een groot deel fi nancieel 
afhankelijk zijn van het Rijk via de 
provincie. Het budget dat de provin-
cie beschikbaar heeft voor verkeer-
situaties komt door de budgetover-
schrijding voor de Uithofl ijn in het 
gedrang en de provincie heeft aan-
gegeven dat omliggende gemeenten 
eerdere toezeggingen waarschijnlijk 
niet gaan krijgen. Dat heeft con-
sequenties voor onder andere het 
opknappen van de Jan Steenlaan in 
Bilthoven. 
Maar we gaan ons hard maken om 
dat te voorkomen.’ Als speerpunt 
heeft Beter De Bilt duurzaamheid 
gekoppeld aan openbaar groen. 
‘Daar moet een fl inke achterstand 
worden ingehaald. De aanplant in 
het openbaar groen is heel onder-
houdsgevoelig, waardoor het te 
welig tiert. Het moet worden ver-
vangen in een bloemenrijke zee 
voor insecten als wespen, libellen en 

vooral bijen. Dat zijn verdwijnende 
insectensoorten waar we sterk van 
afhankelijk zijn. We zijn niet tegen 
windmolens, maar dan op zee. Wel 
zijn we voor uitbreiding van zonne-
panelen.’ Beter De Bilt zet zich ook 
in voor de jeugd en wil evenementen 
voor jongeren mogelijk maken.

Campagne
‘De verkiezingscampagne is inmid-
dels gestart en we zijn wekelijks 
te vinden in de kernen rond de su-
permarkten. We zijn daar met onze 
folders en voeren gesprekken met 
voorbijgangers. Daar maken we ver-
slagen van en delen die met elkaar 
in het campagneteam. We verwer-
ken wat we horen in de kernfl yer die 
vlak voor de verkiezingen in elke 
kern wordt verspreid. Het levert ons 
veel informatie op die we kunnen 
gebruiken bij mogelijke coalitie-
onderhandelingen. We maken ons 
sterk om opnieuw de grootste lokale 
partij van de gemeente te worden.’

Het lijsttrekkers-duo Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk.
(foto Henk van de Bunt)

#1 Madeleine Bakker

Verenigen, onze sport
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

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

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

Kip-curry salade
Sellerie salade
Filet americain

Gegrilde honingham
Gebraden kipfilet
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

3
VOOR 5.-

GEHAKTBROODJES

    VOORDEEL HELE WEEK

Hamlappen/fricandeau

Kippenbouten

Shoarma

Erwtensoep en 
rookworst

Hollandse sucade

Smokey burger

SAMEN
VOOR 5.-

500
GRAM 4.98

500
GRAM 6.98

500
GRAM 3.99

PER
STUK 2.25

500
GRAM 3.99

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.75

BIOLOGISCHE 
OUDE KAAS

500
GRAM 7.50 

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

Noten & pinda's

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, verse worst, 
slavinken, etc… 4 + 1 GRATIS

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 9.99

Nieuw!Nieuw!

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
• Rauwkost
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

Appel- 
flappen

3 voor € 4,99

•  Vers gesneden 
Hutspot

€ 0,99
500 gram

•  De lekkerste 
Mandarijnen (pitloos) € 2,49

per kilo
•  Zuurkoolschotel 

met gehakt,rookworst 
en jachtsaus

€ 1,25
100 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Maïsbrood
Nu € 2,49
Kom vrijdag en zaterdag 
ons nieuwe Paasbrood 
proeven!!!

Vers van de traiteur
•  Rundergoulash 

met rijst € 1,49
 100 gram

•  Varkenshaas  
in champ. roomsaus,  
met gebakken aardappels

€ 1,25
 100 gram

•  Witlofschotel 
met ham en kaas € 0,99

 100 gram

Vers zelf geperste 

Sinaas- 
appelsap

Fles 1 liter € 2,99

Smaak
Aardbeien

Bak 400 gram € 1,49

Pracht Hollandse 

Witlof

500 gram € 0,99
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Burgerpeiling 2018:
burgers nemen afstand

Ons bestuurssysteem moet op de schop! Dat vindt Ebbe Rost van Tonningen
(Beter De Bilt) deze week in gesprek met een groep ondernemers: ‘Het gemeentebestuur is meer 

een praatgroep dan een doegroep. Korte termijn gewin viert hoogtij. Ondertussen zijn een aantal 
gemeentelijke dossiers na 10 jaar nog niet beslist. Wat dat aan geld kost!’ 

De betrokkenheid van burgers 
neemt af ! De burgers in de
jongste peiling:
• Ik voel mij vertegenwoordigd door 

de gemeenteraad slechts 24% zegt 
ja

• Ik heb vertrouwen in burgemeester 
en wethouders slechts 42% zegt ja

• Burgers hebben voldoende invloed 
op gemeentelijke plannen: slechts 
17% zegt ja

• De gemeente is geïnteresseerd in 
de mening van burgers: slechts 
25% zegt ja

• Ja ik wil geraadpleegd worden: 
10% (in 2011 34%). Dat is bitter 
weinig

Wethouder blijven? 
Ebbe Rost van Tonningen na 1,5 jaar 
wethouder en na 10,5 jaar gemeen-
teraadslid vraagt om besluitvaardig-
heid: ‘Ik heb de ambitie om voor 
mijn partij Beter De Bilt wethouder 

te blijven in de volgende periode na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart. Maar alleen als er een ge-
meenschappelijke visie komt!’ Ebbe 
staat nr 5 op Lijst 3 van Beter De Bilt 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Grote vraagstukken? 
Ebbe: ‘De uitstoot van CO2. De 
snel afnemende biodiversiteit, met 
het afnemen van de bijenstand van 
75% als voorbeeld. Dramatisch voor 
de voedselvoorziening. De politiek 
vindt dat er (tot 2040) 75.000 wonin-
gen in de regio Utrecht bij moeten 
komen. Willen wij dat? Het gaat over 
ons maar zonder ons. Het verkeer 
loopt nu al op diverse plaatsen vast’. 

Versnippering van
gemeenteraden
‘Wij hebben teveel partijen in de ge-
meenteraad, hier, maar ook landelijk. 
Een kiesdrempel is daarvoor een op-

editorial

lossing. Maar in de Tweede Kamer 
is bestuurlijke vernieuwing geen 
onderwerp meer. De kiezer moet nu 
een halt toeroepen aan de versnip-
pering van het politieke landschap’, 
vindt Ebbe Rost van Tonningen. 
Kies een gedegen partij, geen een-
dagsvliegen, die met hun beloften 
de gemeente verder in de rode cij-
fers brengen’. 

De hogere overheden
zijn de weg kwijt
Ebbe: ‘Onze gemeente krijgt een 
gat in de begroting, omdat de pro-
vincie samen met de stad Utrecht 
een gat van de vele miljoenen van 
de Uithoflijn wil dichten. Onaccep-
tabel! 

Een meerderheid in Tweede Kamer 
heeft nu besloten om het raadge-
vend referendum af te schaffen. 
Maar er komt niets voor in de 
plaats. In Europa willen ze dat Ne-
derland meer betaalt nu Engeland 
uit de EU stapt. Laten zij zelf be-
zuinigen’. 

Ebbe’s ideeën:
• Wees eerlijk over onze slechte 

financiële positie. 
• Start de nieuwe raadsperiode met 

een gemeenteraadsakkoord, geen 

Resultaten 
GemeenteBeleidsMonitor De Bilt

door Henk van de Bunt

De Gemeente BeleidsMonitor wordt elke twee jaar uitgevoerd in de gemeente De Bilt. Voor de 
monitor wordt een steekproef van de inwoners van de kernen van de gemeente benaderd.

Aan hen worden vragen voorgelegd over actuele beleidsonderwerpen zoals het woonklimaat,
de leefbaarheid en veiligheid, de sociale samenhang in de buurt,

sociale kracht en de gemeentelijke dienstverlening.

Donderdagavond 22 februari werden 
de resultaten van deze tweejaarlijkse 
enquête gepresenteerd. Doel van de 
GBM is betrouwbare uitspraken te 
doen op kernniveau: de steekproef 
is verdeeld over de zes kernen van 
gemeente De Bilt: Bilthoven, (kern) 
De Bilt, Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk en Westbroek. 
In totaal zijn 2.550 inwoners aange-
schreven. Daarvan hebben er 908 de 
enquête ingevuld, een respons van 
36%. Dit wijkt nauwelijks af van de 
respons in 2015 (38%). De respons 
is goed verdeeld over de kernen. Het 
databestand is gewogen naar kern, 
leeftijdsgroep en geslacht om recht 
te doen aan de werkelijke verhoudin-
gen. De meeste enquêtes zijn online 
ingevuld (76%), 20% is telefonisch 
afgenomen en 4% op papier. Voor 
het onderzoek naar de gemeentelijke 
dienstverlening zijn apart enquêtes 
gehouden onder mensen die bij de 
balie, telefonisch of digitaal contact 
hebben gehad met de gemeente.

Ruimte, Buurt en voorzieningen 
De meeste inwoners zijn positief over 
de inrichting en het onderhoud van de 
openbare ruimte. In 2017 is men iets 
minder positief dan in 2015, al is de 

daling niet groot. Men is het meest 
positief over de hoeveelheid groen in 
de buurt en het minst positief over de 
begaanbaarheid van straten, paden en 
stoepen. In 2017 kennen alleen Groe-
nekan en Hollandsche Rading een 
positief saldo over de ontwikkeling 
van de buurt. Verder is opvallend dat 
inwoners van Groenekan in 2015 het 
minst positief waren, maar in 2017 
het meest. Opvallend is dat vooral 
Groenekan op bijna alle voorzienin-
gen positiever scoort dan gemiddeld. 
Westbroek daarentegen scoort op 
bijna alle voorzieningen negatiever 
dan gemiddeld.

Overlast en veiligheid(-gevoel)
Volgens inwoners komen honden-
poep en rommel op straat het meeste 
voor in de gemeente De Bilt. Dit is 
nauwelijks veranderd vergeleken met 
2015. Bewoners geven tevens aan dat 
verkeeroverlast vaak voor komt (par-
keeroverlast, geluidsoverlast door 
verkeer en agressief verkeersgedrag). 
Hondenpoep is volgens inwoners 
ook het belangrijkste probleem om 
met voorrang aan te pakken. Vergele-
ken met 2015 is het aandeel inwoners 
dat zich veilig voelt in de eigen buurt 
nauwelijks veranderd. De meeste in-
woners voelen zich altijd of meestal 
veilig. De veiligheidsbeleving voor 
gemeente De Bilt is iets hoger dan 
de provincie Utrecht en het landelijk 
gemiddelde. Voor de kernen de Bilt, 
Westbroek en Bilthoven is het aan-
deel inwoners dat zich vaak of soms 
onveilig voelt iets gestegen ten op-
zichte van 2015. Voor inwoners van 
Groenekan en Maartensdijk is het 

juist iets afgenomen. Inwoners van 
Groenekan en Westbroek zijn iets po-
sitiever dan gemiddeld over de socia-
le aspecten in de buurt, inwoners van 
De Bilt en Bilthoven juist iets minder.

Leefbaarheid
Leefbaarheid heeft betrekking op 
de kwaliteit van buurten, wijken of 
kernen in termen van fijn leven in de 
wijk en prettige wonen in de buurt. 
Het gaat vooral om de leef- en woon-
omgeving van mensen, inclusief de 
voorzieningen in de buurt. Aspecten 
van leefbaarheid zijn: aanwezig-
heid van voorzieningen, onderhoud 
van de openbare ruimte en beleving 
van de woonomgeving. Gemiddeld 
scoort de gemeente De Bilt een 7,0 
voor leefbaarheid. De score voor 
leefbaarheid is lager dan gemiddeld 
in Hollandsche Rading (6,4), West-
broek (6,6) en Groenekan (6,8). Dit 
komt vooral door de relatief lage 
tevredenheid over de voorzieningen 
in deze kernen. In Westbroek is men 
ook minder tevreden over de staat 
van de openbare ruimte.

Bestuur gemeente
Gemiddeld beoordelen inwoners de 
manier waarop de gemeente De Bilt 
bestuurd wordt met een 6,6. Dit ver-
schilt nauwelijks met 2015. Inwoners 
zijn het meest positief over de mate 
waarin de gemeente een beroep doet 
op buurtbewoners om zelf een bij-
drage te leveren aan leefbaarheid en 
veiligheid (50% (helemaal) eens). 
Dit is lager dan in 2015. Inwoners 
zijn het minst positief over dat de 
gemeente doet wat zij zegt (16% (he-

lemaal) eens). Ruim driekwart van 
de inwoners wil niet (actief) betrok-
ken worden bij beslissingen van de 
gemeente (76%). Dit is hoger dan in 
2015 (36%) en in 2013 (57%). Dit 
geldt minder vaak voor hoger opge-
leiden (56%) en inwoners ouder dan 
45 jaar (70%). Het aandeel inwoners 
dat betrokken wil worden, geeft de 
voorkeur aan meedenken (10%) en 
geraadpleegd worden (10%). In 2015 
wilde bijna twee derde van de inwo-
ners betrokken worden bij beslissin-
gen van de gemeente (64%), in 2017 
is dat nog maar één kwart (25%).

Dienstverlening
Drie kwart van de inwoners heeft het 
afgelopen jaar contact gehad met de 
gemeente en het meest via de balie 
in het gemeentehuis (45%). Men was 
het meest positief over het eindre-
sultaat, zij kregen wat ze wilde, en 
het minst positief over de taal die de 
gemeente gebruikte. Vergeleken met 
2015 is er nauwelijks iets veranderd. 
Gemiddeld beoordelen inwoners de 
dienstverlening van de gemeente met 
een 7,0. De wijze waarop de gemeen-
te inwoners informeert wordt beoor-
deeld met een 6,8, net als in 2015, en 
over de website van de gemeente is 
men iets positiever (7,1). De website, 
email of schriftelijk en informatiepa-
gina’s in de lokale media worden nog 
steeds het meest gebruikt. Sociale 

media wordt minder gebruikt voor 
communicatie. In 2017 is men iets 
minder positief over het baliebezoek 
met de gemeente dan in 2015. Over 
de vriendelijkheid, het inlevingsver-
mogen en de deskundigheid van de 
medewerker en het eindresultaat is 
men minder tevreden dan in 2015. In 
2017 is men iets minder positief over 
het telefonisch contact met de ge-
meente dan in 2015. Qua openings-
tijden om te bellen is er sprake van 
een kleine verbetering ten opzichte 
van 2015.

Samenvatting
Uit deze burgerpeiling en dit klant-
tevredenheidsonderzoek blijkt dat 
inwoners minder positief zijn over 
de manier waarop de gemeente haar 
inwoners betrekt bij beslissingen en 
haar beleid. De gemeentelijke dienst-
verlening is positief, met name de 
balie-bezoekers beoordelingen deze 
hoog. Weliswaar iets minder po-
sitief dan in 2015. Net als in 2015 
zijn inwoners nog steeds het meest 
positief over de duidelijkheid van de 
regels van de gemeente en het minst 
positief over dat burgers voldoende 
invloed hebben op wat de gemeente 
doet. De resultaten zijn in te zien op 
www.debilt.nl. Vergeleken met 2015 
is het aandeel inwoners dat zich vei-
lig voelt in de eigen buurt nauwelijks 
veranderd. gevoerd 

Burgemeester Sjoerd Potters opende de presentatie van de resultaten van 
de enquête aan politieke partijen en groeperingen.

advertentie

coalitieakkoord. 
• Ontwerp een duidelijke visie op 

een termijn van 10 jaar.
• Laat de gemeenteraad meer een 

Raad van Toezicht worden. 
• B&W wees koersvast. Geen heen 

en weer gezwabber in een 
kakafonie van moties.

• Geef de wethouders meer 
mandaat om beleid te maken en 
uit te voeren. 

• Als de wethouders na twee jaar 
geen besluitvaardigheid tonen: 
stuur ze weg!. 



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

verdien 
tot €500

Laat je betalen 
voor je workout
Word parttime postbezorger.
De sportiefste baan in jouw buurt.
Solliciteer direct op postnl.nl/werkenbij

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

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Welke jonge mantelzorger
moet de Mathildeprijs winnen?
Ieder jaar wordt er op 14 maart de Mathildedag
gevierd. Er wordt dan stil gestaan bij het ontstaan 
van de gemeente De Bilt. En er worden vooral 
mensen die zich voor een langere periode
belangeloos inzetten voor anderen in het zonnetje 
gezet. Voor Mathildedag 2018 is de gemeente op 
zoek naar mantelzorgers. Welke jonge mantelzorger 
verdient het om in aanmerking te komen voor de 
Mathildeprijs? 

Er zijn in de gemeente veel mensen die zich op 
bijzondere wijze geheel belangeloos inzetten voor 
de Biltse gemeenschap. Kent u iemand, in de leeftijd 
tot 25 jaar, die onbetaald een groot deel van de zorg 
voor een langdurig of chronisch ziek iemand op zich 
neemt? Nomineer die persoon dan! Wie weet komt 
diegene in aanmerking voor de Mathildeprijs.

Wie wilt u nomineren en waarom?
U kunt uw nominatie voor 1 maart mailen aan
mevrouw Bovée, mailadres: a.bovee@debilt.nl. 

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

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

LOUIS WIDMER!
Bij aankoop van een

reinigingsproduct voor het gezicht,
een EMULSION HYDRO ACTIVE UV 30 

(10 ml) t.w.v. € 5,50

GRATIS

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en opdrachtzoeken-
den verzorgt op maandag 5 maart van 9.00 tot 
11.30 uur een bijeenkomst in Wijkrestaurant Bij 
de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, 
De Bilt. Voor meer informatie: inbetweencafedb@
gmail.com. Toegang tot de workshops van het ‘In 
Between Café’ is gratis. 

Cliëntenraad

Het eerstvolgende spreekuur wordt gehouden op 
dinsdag 6 maart van 10.00 tot 11.00 uur in 
wijkrestaurant ’Bij de Tijd’, prof. dr. Debijeweg 
1 in De Bilt. U kunt vragen stellen over Werk en 
Inkomen. Het spreekuur is voor inwoners, die via 
de RSD een bijstandsuitkering ontvangen en/of in 
het bezit zijn van een U-pas. 

Klaverjassen in Westbroek 

Voor de 5e keer wordt er gestreden om het kam-
pioenschap Klaverjassen van Westbroek met als 
inzet een prachtige (wissel-)trofee; de aanvang 
op 9 maart in het Dorpshuis van Westbroek is om 
20.00 uur. De tafel-indeling start om 19.45 uur. 
Aanmelden kan via e-mail ( naam, adres en tel.nr.) 
naar info@hetdorpshuiswestbroek.nl

Darten in Westbroek

Op zaterdag 24 maart is er een Jeugd- en Senioren 
Darttoernooi in het Dorpshuis van Westbroek. De 
jongeren werpen hun pijltjes vanaf 17.00 uur; de 
ouderen doen dit vanaf 19.30 uur. Aanmelden kan 
tot en met 9 maart door een WhatsApp te sturen 
naar  06 19838265. Datum en tijd bepalen - bij 
over-inschrijving - de volgorde.

Kerkvrijwilligers Biltse Hof

Elke donderdagochtend komen bewoners van het verpleeghuis De Biltse 
Hof bij elkaar voor een kerkdienst. Sommigen kunnen op eigen gelegenheid 
komen, maar de meesten worden gehaald en begeleid naar de kerkdienst. Tij-
dens de kerkdienst hebben ze soms hulp nodig met het zoeken van de liederen 
in de liedbundel. Na afloop van de dienst is er koffie of thee en worden de 
bewoners weer terug begeleid naar hun woning. Door ziekte is er een aantal 
vaste vrijwilligers uitgevallen. Het zou heel fijn zijn als er een paar mensen 
zijn die mee willen gaan doen met de kleine, maar trouwe, groep vrijwilligers 
die deze kerkdiensten voor de bewoners mogelijk maken. Het mag elke don-
derdag, maar ook om de week. Het gaat om de donderdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur. Wie graag mee wil doen, een keer wilt komen kijken of meer 
wil kan contact opnemen met Louise Blok, tel. 030 2250867 of e-mail
stammes-blok@planet.nl.

Kennismaken met Budgetkring De Bilt

Begin maart start op donderdagochtenden een nieuwe serie budgetkring-
bijeenkomsten bij WVT. Deelname aan een budgetkring is gratis, inclusief 
een inspirerende cursusmap. Meer informatie en aanmelding:
debilt@budgetkring.nl of 06 40221683 of www.budgetkring.nl

SKITAART

FRIES SUIKERBROOD
van € 2,50

€1,95

€10,95

heerlijke bladerdeeg bodem met banket-
bakkersroom, kersen en merenque schuim

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Politieke avond in Westbroek
door Walter Eijndhoven

Donderdag 8 maart organiseren de Maartensdijkse Middenstandvereniging (MMV) en de 
Westbroekse Ondernemersclub (WOC) gezamenlijk een politieke avond in het Dorpshuis in 

Westbroek. Vertegenwoordigers van alle elf partijen in gemeente De Bilt
krijgen deze avond de kans de Biltse kiezer voor zich te winnen. 

Na van diverse kanten feedback te 
hebben gekregen op het selectie-
proces van acht partijen, werd door 
de Westbroekse en Maartensdijkse 
organisatoren besloten vertegen-
woordigers van alle elf partijen toe 
te laten tijdens het politiek debat. 
‘Een selectie van acht partijen werd 
ons niet direct in dank afgenomen 
door de niet-uitverkoren partijen, 
daarom wil ik onze eerste keuze 
graag uitleggen’, vertelt Bas van 
Atteveldt, voorzitter van de WOC. 
‘In verband met de lengte van de 
spreektijd, duidelijkheid voor het 
publiek en praktische mogelijkhe-
den in de zaal, kozen wij in eerste 
instantie voor acht partijen. Daar-

naast keken wij voor een selectie 
naar de 2e kamerverkiezingen in 
de kernen Westbroek en Maartens-
dijk en de gemeenteraadsverkiezin-
gen, die wij niet per kern hebben. 
Op basis van het gemiddeld aantal 
stemmen daar, nodigden wij acht 
partijen uit’. 

Thema’s
Maar ondernemers zijn niet voor 
niets innovatief en vindingrijk en 
houden wel van een nieuwe uitda-
ging en daarom heeft de organisatie 
een andere opzet bedacht. De avond 
bestaat uit twee ronden, van ieder 
drie kwartier. ‘In de eerste ronde 
houdt elke deelnemer een elevator-

pitch van anderhalve minuut’, vult 
de Westbroekse ondernemer Ruth 
Nagel aan. ‘In de pitch presenteert 
de kandidaat het plan waar zijn/
haar partij voor staat. Voor welke 
waarden staat de partij, wat is nodig 
voor de bevolking (nieuwbouw, on-
derwijs, winkels, verkeersoverlast’. 
Natuurlijk komen tijdens de eerste 
ronde nog veel meer thema’s aan 
bod, zoals het ‘economisch gezond 
houden’ van de kernen (bedrijvig-
heid, banen, bereikbaarheid, maar 
ook belastingen) en het aantrek-
kelijk houden van de dorpskernen 
(dorpsgezicht, verenigingen). Een 
ander onderwerp mag uiteraard ook, 
als de partij denkt daarmee echt het 

verschil te maken met de andere 
partijen. Van Atteveldt: ‘Tijdens 
deze eerste ronde is het belangrijk 
dat de partij een overtuigende busi-
nesscase weet neer te zetten. Wij 
willen niet alleen weten wàt een 
partij wil bereiken, maar ook dàt 
de partij dit gaat bereiken. Vragen 
daarbij zijn: wat gaat de partij pre-
cies doen, wanneer is dat af, is een 
plan haalbaar en uitvoerbaar?’ 

Finale
De elevatorpitches worden beoor-
deeld door de zaal, door het publiek 
te vragen in welke plannen zij hun 
belastinggeld willen investeren, 
van wie zij meer willen horen en 
op wie zij verwachten te gaan stem-
men. De uitslag, via de smartphone, 
geeft aan wie van de kandidaten 

door mogen naar de tweede ronde, 
de finale. Van de elf partijen gaan 
uiteindelijk zes partijen door. ‘In de 
finale krijgen de zes partijen de mo-
gelijkheid vragen te beantwoorden 
vanuit twee interviewers (Peter van 
Dijk en Bas van Atteveldt) en van-
uit het publiek’, vertelt Nagel. ‘Op 
basis daarvan kiezen wij een win-
nende partij’. 

Beeld
Via een groot scherm worden beel-
den getoond van de zaal en op per-
soon. De politieke avond wordt ge-
houden op donderdag 8 maart, om 
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, 
in het Dorpshuis, Prinses Christina-
straat 2 in Westbroek. Svp mobiele 
telefoon meenemen, in verband met 
stemmen.

De kernen Maartensdijk en Westbroek zijn vertegenwoordigd door (v.l.n.r.) Joop van Rossum, Ruth Nagel, 
Willem Landwaart en Bas van Atteveldt.

Help de toekomst van De Bilt 
meebepalen

Hoe ziet de toekomst van kern De Bilt er uit? De volgende stap op weg naar een omgevingsvisie 
voor kern De Bilt is aan u. Hiervoor is al eerder een internetconsultatie opengesteld. 

Bent u niet digitaal vaardig, maar 
wilt u wel meepraten? Op dinsdag 
27 februari, vanaf 13.30 uur, on-
dersteunen ambtenaren van de ge-
meente De Bilt in Restaurant Bij de 
Tijd aan de Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14 bij deelname aan de 
consultatie. In de consultatie komen 
allerlei onderwerpen aan bod. Bij-
voorbeeld wateroverlast, de Hes-
senweg als verblijfplek, wat zou u 
aan uw buren/uw buurt vragen, De 
Bilt woondorp of woon-werkdorp, 
ruimte maken voor meer woningen, 
starten van initiatieven, van kijk-
groen naar gebruiksgroen. U be-
paalt zelf over welke onderwerpen 
u mee wilt praten, aan de hand van 
stellingen. Uw antwoorden en op- 
en aanmerkingen worden gebruikt 
bij het opstellen van de concept-
omgevingsvisie kern De Bilt.

Pilot De Bilt
De omgevingswet komt eraan. 
Daarmee wil de overheid de regels 
voor ruimtelijke ontwikkeling mak-
kelijker maken. Ook biedt de wet 
straks meer ruimte voor lokale ini-
tiatieven en maatwerk. In de kern 
De Bilt is de gemeente al aan de 
slag met een pilotproject. Doel is 

samen met bewoners, ondernemers, 
organisaties en directe partners een 
omgevingsvisie voor het dorp te 
ontwikkelen.

Conferentie
Interviews met allerlei ‘sleutelfi-
guren’ uit De Biltse samenleving 
en met partners van de gemeente 
leverden ruim 300 vraagstukken 
op. Op de gebiedsconferentie van 2 
oktober jl. hebben circa 140 bewo-

ners, ondernemers, (maatschappe-
lijke) organisaties, de gemeente en 
haar directe partners in workshops 
met allerlei uiteenlopende thema’s 
deze vraagstukken verder uitge-
werkt. 
De resultaten zijn verwoord in ge-
spreksonderwerpen met stellingen. 
Via de internetconsultatie konden 
mensen al eerder met behulp van 
stellingen hun mening geven en di-
gitaal met elkaar in gesprek.

Bepaal mee over de toekomst van bijvoorbeeld de Hessenweg.
(foto Piet van Trigt)

Stichting 
Ondernemersfonds 

door Henk van de Bunt

Teneinde Biltse ondernemers te stimuleren om generieke projecten te 
ontwikkelen en uit te voeren, die bijdragen aan de lokale economie, is 
op 1 maart 2013 de Stichting Ondernemingsfonds De Bilt opgericht. De 
gemeenteraad had een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een 
driejarige pilot Ondernemersfonds op initiatief van de Biltse Onderne-
mersfederatie. Doel van de pilot was het vormen van een permanent 
ondernemersfonds van en voor ondernemers om onder meer de organi-
satiegraad van de ondernemers te versterken. Aan het einde van de pilot 
zou inzichtelijk moeten zijn of en op welke wijze het ondernemersfonds 
financieel-zelfstandig zou kunnen worden voortgezet. 

Effectief
Begin 2016 heeft het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds haar 
evaluatierapport bij het College ingediend. Uit het rapport blijkt dat 
het fonds effectief is geweest en dat de resultaten van de uitgevoerde 
projecten positief waren. Voorbeelden waren het lokale koopstroom-
onderzoek; vitalisering winkelcentra ‘winkelen in het groene hart’; 
platform Duurzaam De Bilt; Local Heroes/Horecacollectief voor lokale 
evenementen en het Beng Energieprogramma voor bedrijven. In het 
evaluatierapport was geen uitspraak of voorstel opgenomen over een 
toekomstige vorm voor een zelfstandig fonds. Het stichtingsbestuur ad-
viseerde echter om het fonds nog drie jaar onder dezelfde voorwaarden 
te laten voortbestaan.

Ontbonden
Naar aanleiding van die evaluatie en het ontbreken van basis voor een 
gemeente-breed-ondernemersfonds heeft het College toen geen aan-
leiding gezien voor onderzoek naar een gemeente-breed-fonds. Het 
bestuur van de Stichting Ondernemersfonds De Bilt heeft inmiddels 
haar werkzaamheden afgerond en een financieel overzicht van de uitge-
voerde activiteiten verstrekt met het verzoek om het stichtingsbestuur 
schriftelijk te dechargeren van het gevoerde beleid. Omdat de eindaf-
rekening van de Stichting sluitend is, is hier uitvoering aan gegeven. 
De stichting heeft zich vervolgens ontbonden en het resterende bedrag 
overgemaakt aan de gemeente.
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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.

200 100

400 400

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

Chocomel

2 pakken

Unox soepen

bijv. erwtensoep
3 blikken

Gevulde
koeken

vers uit eigen oven
2 stuks

Alle Jumbo 
Vega’s

bijv. vegetarische
hamburgers, 2 pakken
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Orthomoleculair voedingsadviseur
www.gezondmetgerrie.nl

gezondmetgerrie
Een gezonder lichaam
door lekker en verantwoord te eten

Uit de gemeenteraad
van 22 februari

door Guus Geebel

Als gasten van de raad wonen Humphrey van Buren en Johan L’Honoré Naber op uitnodiging 
van Fractie Schlamilch de vergadering bij.

Vragenuur
Michiel van Weele (D66) stelt vra-
gen over mogelijke consequenties 
voor de uitvoering van het mobi-
liteitsbeleid van de gemeente als 
gevolg van tekorten op de Uithof-
lijn. Hij wil weten  wat het resul-
taat is van het overleg van de tien 
gemeenten van de U10 dat op 21 
februari over dit onderwerp plaats-
vond. Het verkeerscirculatieplan 
De Bilt en projecten voor de fiets-
infrastructuur zouden door minder 
budget zwaar worden getroffen. 
Van Weele vraagt om specificatie 
van de risico’s op de voortgang van 
de planning. Wethouder Rost van 
Tonningen leest de verklaring voor 
die de U10 wethouders na die ver-
gadering hebben opgesteld. Daarin 
staat dat de Uithoflijn een zaak is 
van de stad en de provincie Utrecht. 
De U10 gemeenten richten zich na 
een constructief gesprek met de 
gedeputeerde op de toekomst. De 

wethouder gaat ervan uit dat er een 
overeenkomst met de provincie ligt 
en is niet bereid het verlies van 1,8 
miljoen euro te nemen. Op 15 maart 
wordt de discussie over dit onder-
werp in een extra raadsvergadering 
voortgezet.

Grondbeleid
De raad stelde de Beleidsnotitie 
Grondbeleid en Vastgoedbeleid 
vast ter aanvulling van de Nota 
Grondbeleid 2013. Sinds de vast-
stelling van de Nota Grondbeleid 
2013 zijn in de wet- en regelgeving 
wijzigingen doorgevoerd die mede 
van belang zijn voor het Biltse 
grondbeleid. Dit jaar wordt gestart 
met het opstellen van een geactu-
aliseerde Nota Grondbeleid. Een 
amendement ingediend door Kri-
schan Hagedoorn (PvdA) om de 
vaste grondprijs voor sociale wo-
ningen te verlagen kreeg geen steun 
van de raad.

Moties
Een motie ingediend door de Kri-
schan Hagedoorn (PvdA) en ge-
steund door alle andere fracties 
om een openbaar universeel toilet 
in Bilthoven Centrum te realiseren 
wordt unaniem aangenomen, even-
als de ook door alle fracties onder-
steunde motie Aanpak overlast rat-
ten ingediend door Johan Slootweg 
(SGP). 
Een soortgelijke motie ingediend 
door Forza waarin de nadruk op 
handhaving ligt wordt na hoof-
delijke stemming met 1 tegen 26 
stemmen verworpen. Een motie 
van de PvdA om aan de hand van 
een checklist een onderzoek uit te 
voeren naar de onafhankelijke cli-
entondersteuning wordt verworpen 
evenals de motie afvalinzamelings-
beleid ingediend door Peter Schla-
milch. De raadsvergadering werd 
geschorst en wordt donderdag 15 
maart voortgezet.

Drukte bij de interruptiemicrofoon. (foto Henk van de Bunt)

Ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen

door Guus Geebel

De gemeenteraad verwierp op 22 februari na hoofdelijke stemming het afgeven van de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van ruimtelijke regels ten behoeve 

van het realiseren van een landgoed op en nabij de percelen Groenekanseweg 113 en 121 in 
Groenekan. Het voorstel kreeg alleen steun van de fractie van Bilts Belang.

Voor dit onderwerp waren veel be-
zoekers op de publieke tribune aan-
wezig. Een motie ingediend door 
Henk Zandvliet (GroenLinks) met 
het verzoek een participatietraject 
voor te leggen dat moet leiden tot 
een omgevingsvisie voor de kern 
Groenekan werd ingetrokken en 
wordt weer ingediend bij de be-
handeling van de Kadernota. Een 
motie ingediend door Menno boer 
(SP) om gemeentelijk beleid voor 
landgoederen te ontwikkelen wordt 
ingetrokken. 

Natuurwaarden
Bij de behandeling van dit punt 
lichtten alle fracties hun standpunt 
toe. Frans Poot (D66) steunt het 
voorstel niet omdat D66 de natuur-
waarden te weinig gewaarborgd 

ziet. Johan Slootweg (SGP) vindt 
de inpasbaarheid van de buiten-
planse afwijking niet goed onder-
bouwd. Werner de Groot (CDA) 
ziet onvoldoende compensatie voor 
de plekken waar natuur verdwijnt. 
Krischan Hagedoorn (PvdA) noemt 
de bebouwing te massaal. Henric 
de Jong Schouwenburg (VVD) mist 
draagvlak voor het plan. Pim van de 
Veerdonk (Beter De Bilt) vindt het 
openstellen voor publiek belangrijk 
en vindt daar weinig van terug. 

Grootschalig
Tiny Middleton (Bilts Belang) 
wil het plan waarop nog zienswij-
zen ingediend kunnen worden een 
kans geven. Zij kondigt aan voor 
het voorstel te zullen stemmen. De 
slechte communicatie tussen de 

initiatiefnemer en de omwonenden 
vindt zij jammer. Peter Schlamilch 
vindt dat de wethouder een chao-
tisch dossier over de schutting gooit 
en tekortgeschoten is. Hij heeft te-
gen het plan eigenlijk geen bezwaar 
maar wel tegen de elementen die 
door bezorgde omwonenden naar 
voren zijn gebracht. Te grootscha-
lig. 

Theo Aalbers (ChristenUnie) komt 
tot de conclusie dat er teveel licht is 
tussen de stukken van de initiatief-
nemer en polo groen ja en polo nee. 
‘Het draagvlak en de participatie is 
door de initiatiefnemer onderschat.’ 
De vragen en opmerkingen worden 
wegens afwezigheid van wethouder 
Hans Mieras vervolgens behandeld 
door wethouder Madeleine Bakker.

Inwoners uit Groenekan volgen nauwlettend de ontwikkelingen in de raadszaal. (foto Henk van de Bunt)

VVD De Bilt en de 
kernen:

de paden op, de lanen in
Voor elke kern van gemeente De Bilt, Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek heeft de VVD 
een aparte flyer gemaakt, met verwijzing naar speerpunten en 
kandidaten per kern. Per kern gaan kandidaten van VVD De Bilt 
op pad om bewoners te vragen naar extra aandachtspunten. Deze 
campagne is een vervolg op eerdere kernbijeenkomsten van VVD 
De Bilt in de afgelopen vier jaar. 

De VVD wil dat alle kernen hun eigen identiteit kunnen behouden; 
daarvoor is voor elke kern een eigen aanpak nodig, die de vitaliteit en 
leefbaarheid moet versterken. Leefbaarheid vraagt mensen, en vooral 
jonge mensen. Maar jonge mensen vragen ook voorzieningen, zoals 
betaalbare woningen en scholen. Een leefbare kern maken doe je samen 
en is dus afhankelijk van lokale initiatieven. De VVD wil de activitei-
ten in de kernen laagdrempeliger, door wetgeving minder stringent te 
maken en activiteiten een klein financieel steuntje in de rug te geven. 

Eigen
Elke kern heeft eigen wensen én eigen oplossingen. Daarom bracht de 
VVD in de afgelopen jaren kernbezoeken om te spreken met bewoners 
en ondernemers en had zij voortdurend contact met bewonersvereni-
gingen en ondernemersverenigingen. De VVD wil zich de komende 
periode hard maken voor de punten die bewoners en ondernemers in 
die gesprekken hebben benoemd. Zie https://vvddebilt.nl/verkiezings-
programma/dorpskernen/ 

Thema
Het thema van VVD De Bilt voor de gemeenteraadsverkiezingen is 
Nieuwe Energie: Met een nieuw team van de VVD voor gemeente De 
Bilt. Met een nieuw thema energie, naast aandacht voor bekende VVD 
thema’s. Met een nieuwe campagnewebsite www.vvddebilt.nl. Met een 
nieuwe, persoonlijke, aanpak voor de zes kernen van gemeente De Bilt. 

editorial

Je kunt ze weer alom bespeuren
partijen in allerlei kleuren
voor hun mooie beleid
nemen ze nu weer de tijd
of ze lopen met folders te leuren

Guus Geebel Limerick
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

ONZE KIP PANNETJES

Met o.a. licht gemarineerde kipfilet & kruiden crème. 

ca. 30 min. i/d oven op 170°C
100 gram 1,35

FIJNE SLAGERS ROOKWORST

Heerlijk voor bij al uw/ onze stamppotten. ....

Met goud bekroond! ca. 20 min. wellen...
3 stuks 6,75

LAMS KOTELETJES

Van de haaskant gesneden; gemarineerd voor u of 

naturel, even kort rosé bakken!
100 gram 2,15

VERSE KIPDIJFILET

Heerlijk voor al uw stoofpotjes. Wordt niet droog! Ook 

lekker voor door de nasi, of saté....
100 gram 0,85

RUSSISCHE TARTAAR

Grof gemalen biefstuk tartaar; met zout, peper, ei & ui. 

Om kort rosé te bakken, ook lekker op brood
100 gram 1,65

SUPER GEPANEERDE SCHNITZELS

Mooie grote malse, lekker gepaneerd & gekruid; kort 

zachtjes braden in ruim boter.....
4 stuks 6,00
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 26 februari t/m zaterdag 3 maart. Zetfouten voorbehouden.

Politiek Café in
Hollandsche Rading 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing komen vertegenwoordigers van alle Biltse politieke 
partijen op woensdag 7 maart naar Hollandsche Rading. In restaurant De Paddestoel gaan ze met 

elkaar in debat over actuele onderwerpen voor Hollandsche Rading. 

Alle inwoners zijn van harte welkom. De politici zul-
len aan de hand van stellingen hun standpunten toe-
lichten en met elkaar in debat gaan. Onderwerpen die 
in elk geval aan bod komen, zijn de geluidsschermen 
langs de A27, overlast door fijnstof, verkeersveilig-
heid op o.a. de Graaf Floris V weg en de Tolakkerweg, 
mogelijkheden voor woningbouw en uitbesteding van 
het groenbeheer. Ook is er gelegenheid voor thema’s 
uit de zaal.

Iedereen
Alle partijen zijn vertegenwoordigd. Dit zijn: Theo 
Aalbers (Christen Unie), Menno Boer (SP), Anne 
Brommersma of Henk Zandvliet (GroenLinks), Kri-
schan Hagedoorn (PvdA), Fred van Lemmen (VVD), 

Jitze Maatman (CDA), Jette Muysson (Beter de Bilt), 
Peter Schlamilch (Forza De Bilt), Johan Slootweg 
(SGP) en Han IJssennagger (Bilts Belang).

Organisatie
Het Politiek Café is georganiseerd door het bewo-
nersinitiatief Samen voor Hollandsche Rading. Huub 
Elders zal het debat leiden; zoals gebruikelijk doet hij 
dit op ’t scherpst van de snede, vol enthousiasme en 
met humor. De avond in Restaurant De Paddenstoel 
aan de Vuursche Dreef 180 begint om 20.00 uur en 
wordt rond 21.30 afgesloten met een borrel. Het aan-
tal zitplaatsen is beperkt en vol is vol. Vier jaar gele-
den was het politiek café een groot succes, dus wees 
op tijd.

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

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

Out� ts Boots Accessories

De nieuwe collectie vraagt om

RUIMTE
1 - 3 maart

SUPERSALE
Diverse € 25 - € 65 rekken
Magazijn moet weer leeg!

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Commotie in wijk Weltevreden
door Walter Eijndhoven

Naar aanleiding van een artikel in De Vierklank van woensdag 7 februari over ontstane 
‘commotie’ met betrekking tot een vermeende huisjesmelker in de wijk Weltevreden in De Bilt, 
kwamen diverse reacties los vanuit omwonenden en bestuur Belangenvereniging Weltevreden. 

Alfred Folkeringa, voorzitter van 
de Belangenvereniging Weltevre-
den, was enigszins verrast toen hij 
het artikel las in De Vierklank. Ook 
de investeeerder vroeg zich af wat 
hij verkeerd had gedaan. 

Investeerder
Na het lezen van het artikel in de 
krant, was deze investeerder onaan-
genaam verrast. ‘Men ziet mij ken-
nelijk als een ‘huisjesmelker’, ik zie 
mijzelf echter als een bonafide in-
vesteerder, met diverse huizen/ ap-
partementen in Utrecht’, vertelt hij. 
‘Natuurlijk ga ik niet overhaast te 
werk bij de aankoop van een pand. 
Na de website van gemeente De 
Bilt drie maal te hebben gecheckt, 
kwam ik erachter, dat bij aankoop 
van een huis vanaf 245.000 euro 
geen aanvraag tot een vergunning 
vereist is en is er begonnen met 
de verbouw van het pand’. Op 17 
augustus vorig jaar maakte deze in-
vesteerder kennis met beide buren 
en een afvaardiging van de Belan-
genvereniging en vertelde hen over 
de plannen met het pand. 

Nood
Investeerder: ‘Het gesprek verliep 
prima. Zij vroegen mij wel rekening 
te houden met eventuele geluids-
overlast. Daar is natuurlijk mee in-
gestemd. De woningen zijn volgens 
sommigen gehorig, dus zijn de wc’s 
en de douches niet tegen de muren 

geplaatst, tot tevredenheid van 
beide buren. Verder worden er ei-
sen gesteld aan eventuele huurders, 
geen studenten, maar huurders met 
een goede baan’. Op 12 oktober 
echter hij vanuit de gemeente te 
horen, dat er onmiddellijk moest 
worden gestopt met de bouwwerk-
zaamheden. ‘Dat was vreemd, alles 
was inmiddels al verbouwd en de 
tweede verdieping was reeds ver-
huurd, nota bene op verzoek van 
wijkbewoners aan iemand, die in 
nood zat’. De investeerder voelt 
zich echt op het verkeerde been 
gezet door de informatie op de 
website van de gemeente. ‘Op de 
website van bijvoorbeeld gemeente 
Utrecht staat duidelijk vermeld wat 
wel en niet mag, maar in De Bilt is 
dit, zoals nu terdege blijkt, erg on-
duidelijk’, aldus de investeerder. 

Belangenvereniging
De Belangenvereniging is het ech-
ter niet eens met de handelwijze 
van de investeerder. Deze meende, 
dat hij geen vergunning nodig had. 
‘Bij navraag wist de gemeente ech-
ter nergens vanaf. Op 12 oktober 
kreeg hij dan ook te horen dat hij 
onmiddellijk moest stoppen met de 
verbouwing. Een vergunning bleek 
achteraf dus wel degelijk nodig te 
zijn en is nooit afgegeven’, vertelt 
Folkeringa. ‘Deze gesuggereerde 
vergunning zit ons dwars. Volgens 
de jurist van de gemeente stond in 

een volgende regel op de website 
dat wel een vergunning nodig is’. 
Volgens de investeerder heeft hij 
te goeder trouw gehandeld, maar 
dit herkent de wijk niet. Folkeringa 
vervolgt zijn verhaal: ‘Er zit mij 
nog meer dwars. Volgens de inves-
teerder heeft hij de bovenverdie-
ping verhuurd aan iemand in nood, 
op voordracht van wijkbewoners. 
Wellicht is deze huurster een be-
kende van een wijkbewoner, maar 
het is zeker niet op voordracht ge-
gaan van de wijk. Ik snap dat deze 
investeerder dit beeld wil schetsen, 
maar de wijk zal ook dit beeld niet 
herkennen’.

Bezwaar 
Door de ontstane situatie op de Ma-
rie Curieweg heeft de Belangen-
vereniging diverse vragen gesteld 
aan het college van B&W. De af-
gelopen maanden heeft zij bezwaar 
gemaakt tegen het opsplitsen van 
een eengezinswoning in drie huur-
appartementen in de wijk Welte-
vreden. Naast het formeel bezwaar 
aantekenen bij het College, het ge-
sprek aangaan met de eigenaar van 
dit pand en het informeren van haar 
leden, heeft het bestuur ook álle 
fractievoorzitters in de gemeente-
raad aangeschreven en om de me-
ning van hun fractie gevraagd. De 
fracties Schlamilch en Beter De 
Bilt reageerden onmiddellijk en 
hebben schriftelijke vragen gesteld 

aan de verantwoordelijke wethou-
der, de heer Mieras. Tevens heb-
ben deze twee fracties vragen ge-
steld in de commissievergadering 
Ruimtelijke Ordening (R.O.) over 
de opsplitsing van een eengezins-
woning in huurappartementen. De 
wethouder beantwoordde de vragen 
door te stellen, dat de opsplitsing il-
legaal is, omdat er geen benodigde 
vergunning is afgegeven. De eige-
naar mag slechts één appartement 
verhuren. Het bestuur van de Be-
langenvereniging is blij met de be-
antwoording van de vragen en het 
standpunt van de wethouder.

Tegengestelde belangen
Folkeringa: ‘Anders dan eerder 
werd gesteld is het contact tussen 

de eigenaar, de direct omwonenden 
en het bestuur van de Belangenver-
eniging tot op heden vriendelijk en 
beleefd geweest, ondanks de tegen-
gestelde belangen. Het bestuur zal 
in gesprek blijven met de eigenaar 
van het betreffende pand en moni-
toren of er geen ongewenste activi-
teiten worden verricht in het pand. 

Andere fracties hebben nog steeds 
niet gereageerd. Het steekt onze 
Belangenvereniging ook, dat het 
College van B&W tot op heden nog 
niets van zich heeft laten horen, on-
danks de klacht die wij hen in no-
vember hebben doen toekomen. Zij 
stuurde ons een ontvangstbevesti-
ging, daarna hebben wij niets meer 
vernomen’. 

Rabobank verlengt Founderschap 
Donderdag 22 februari werd de sa-
menwerkingsovereenkomsten tus-
sen de Rabobank en Samen voor 
Zeist en Samen voor De Bilt ver-
lengd. De bank is al jaren founder 
van deze twee samen voor vesti-
gingen. ‘Op deze manier laten we 
onze lokale betrokkenheid zien 
en dragen we bij aan een gezonde 
werk- en leefomgeving’, aldus di-
rectievoorzitter Migchel Dirksen. 

V.l.n.r. Wilma de Groot (Samen 
voor Zeist), Migchel Dirksen 

(Rabobank) en Joanne Penning 
(Samen voor De Bilt). 

(foto Hans Lebbe)

Alfred Folkeringa wijst op de digitale opname van de raadscommissie-
vergadering, waar wethouder Hans Mieras bevestigt, dat de bouwwerk-
zaamheden illegaal zijn. 

Easyslim.nu maakt 
afslanken gemakkelijk

Easyslim.nu uit Bilthoven is een van de deelnemers aan het kortings-
bonnenboekje dat eind vorig jaar door de Vierklankbezorgers is uitge-
reikt. Speciaal voor de lezers van De Vierklank wordt de actie met een 
maand verlengd. U kunt dus nog de gehele maand maart profiteren van 
een fixe korting op een intake en proefbehandeling.

Easyslim.nu stelt dat afslanken helemaal niet zo moeilijk is. In de Bilt-
hovense afslankstudio aan de Prof. Bronkhorstlaan wordt met hulp van 
een gepatenteerd en geavanceerd apparaat plaatselijk afgeslankt en 
spieren opgebouwd. Door middel van behandelingen met het systeem 
wordt met ultrasound techniek vet uit de vetcel losgetrild en via het 
lymfestelsel afgevoerd. Tegelijkertijd worden  middels elektrostimula-
tie spieren opgebouwd. De apparatuur doet het werk, terwijl je ontspan-
nen ligt. Dat maakt afslanken wel heel dichtbij.

Kijk op www.easyslim.nu voor meer informatie of bel voor een af-
spraak 06-19442003. Heeft u het kortingsbonnenboekje gemist? U 
kunt alsnog een exemplaar halen op o.a. het kantoor van De Vierklank. 
Kijk voor een volledig overzicht van de afhaaladressen op www.vier-
klank.nl

Bij Easyslim.nu kunt u rekenen op een warme ontvangst.

De Bilt opnieuw Fairtrade 
De gemeente De Bilt mag zich ook in 2018 en 2019 ‘Fairtrade Gemeente’ blijven noemen. 

Opnieuw is aangetoond dat in de verschillende kernen van de gemeente genoeg aanbod is aan 
Fairtrade producten in winkels en in de horeca en dat er voldoende consumenten, bedrijven 

en organisaties zijn die Fairtrade producten aanschaffen en gebruiken. Met name in de 
supermarkten zijn steeds meer producten verkrijgbaar met een Fairtrade keurmerk. 

Nederland telt inmiddels 81 Fair-
trade Gemeenten en wereldwijd 
zijn het er ruim 2000. De landelijke 
jury beschouwt De Bilt als een in-
spirator voor veel andere gemeen-
ten. Dat blijkt onder meer uit het 
verkrijgen van de eerste Fairtrade 
Clubtitel door FC De Bilt. En de 
Agger Martini Groep in Maartens-
dijk is zelfs de eerste Fairtrade 
Scoutinggroep ter wereld!

De jury heeft niet alleen veel 
waardering voor wat er al bereikt 
is, maar ook voor het door het 
lokale kernteam gepresenteerde 
plan voor de uitbreiding van de 
bestaande activiteiten. 

Dat plan houdt onder meer in een 
toename van het aantal Fairtrade 
kerken (nu nog 2) en scholen (nu 
5). Ook hoopt het kernteam an-

dere sportclubs en scoutinggroe-
pen enthousiast te krijgen om zich 
bij de Fairtrade campagne aan te 
sluiten. 

Daarnaast zou het kernteam graag 
zien dat ook de Biltse horeca wat 
meer Fairtrade producten op de 
menukaart plaatst. Hiertoe zullen 
de komende periode de nodige ac-
tiviteiten worden ontwikkeld.
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Betaalbare woningen voor starters? Daarvoor moet je niet in De Bilt 
zijn! Teveel jonge mensen trekken weg. Scholen en verenigingen missen 
jonge aanwas. De SGP wil de kern laten bloeien! Zo snel mogelijk be-
taalbare huizen bouwen. Voor starters en gezinnen. Om voorzieningen 
zoals verenigingen,  scholen en winkels  weer te laten groeien!

Stem SGP voor

De Kern centraal!
VOLG ONS OP

Saturday Pop Live
bij Kunstenhuis

‘In huwelijksadvertenties houden mensen van wandelen, muziek en musea. 
Blijkbaar is dat ook niet alles.’ Een prachtige observatie van Toon Verhoeven, 
de onlangs overleden maker van de beroemde rubriek Terzijde in Vrij Neder-
land. Toch was de Popavond die de Muziekschool De Bilt-Zeist afgelopen 
zaterdagavond organiseerde een groot succes.

In de uitverkochte muziekkelder van Theater De Egeling (Zeist) speelden de 
bands van het KunstenHuis o.l.v. Elsie Reiziger, Toon Oomen, Huuk Huisen, 
Patrick Onderweegs, Menno Schaaij en Stephan Jankowski de sterren van 
de hemel, onder veelzeggende namen als The Four Horsemen en Rhythm & 
Roses.

Toegegeven: niet alles was loepzuiver en sommige noten waren wel erg hoog, 
maar de inzet, sfeer en het plezier bij de jonge musici waren er beslist niet 
minder om en het publiek genoot met volle teugen. Een prachtige manier van 
het Kunstenhuis om jongvolwassenen, die ook nog zoveel andere uitdagingen 
in het leven hebben, voor de muziek te winnen: een gift voor het leven.

(Peter Schlamilch) 

Rhythm & Roses uit Bilthoven vertolkt Zombie van The Cranberries.

VPTZ verwelkomt
nieuwe vrijwilligers

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de Biltse kernen is blij met drie 
nieuwe vrijwilligers in het team. Na een tweedaagse introductietraining en een avond til-

en transfertechnieken zijn zij klaar voor de ondersteuning van palliatief
en terminaal zieke patiënten en hun naasten. 

Een toenemend aantal mensen heeft de wens om thuis 
te blijven in de laatste fase van hun leven. Het langdurig 
verzorgen van een palliatief of terminaal zieke dierbare 
is voor familie waardevol en kan tegelijkertijd zwaar 
zijn. Vrijwilligers van VPTZ de Biltse kernen kunnen 
hierbij ondersteuning bieden. Zij zijn doorgaans één of 
meerdere dagdelen per week bij de patiënt om familie 
en overige mantelzorgers te ontlasten. Er is dan ruimte 
om te sporten, met iemand af te spreken of bij te slapen 
in het vertrouwen dat er iemand bij hun zieke dierbare 
is. Een vrijwilliger is nabij, kijkt of de patiënt comforta-
bel is, biedt een luisterend oor en helpt bij eten, drinken 
en toiletbezoek.
Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk of met 
een ondersteuningsvraag kan contact worden opgeno-
men met coördinator Geza Mobers,
06 13429515 of g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl

De nieuwe VPTZ vrijwilligers:
v.l.n.r. Johan Vaatstra, Joke Nederhof en Gokie van der Horst.

Planning ontwikkelperspectief 
Schapenweide

Eerder meldde het College van Burgemeester en 
Wethouders al het sluiten van een samenwerkings-
overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf om op 
basis van een aantal scenario's te komen tot een 
ontwikkelperspectief voor de Schapenweide in Bilt-
hoven. Een belangrijk onderdeel van het daartoe te 
doorlopen proces is volgens B en W het betrekken 
van belanghebbenden hierbij. 

Vrijdag 23 februari heeft het College een geactuali-
seerde planning vastgesteld. Het grote aantal reac-
ties van belanghebbenden op het punt van mobiliteit 
en verkeer geeft aanleiding voor nader onderzoek 

naar de impact van de scenario’s op het gemeentelijk 
verkeerssysteem. Het resultaat van dit onderzoek is 
nodig alvorens de scenario’s verder uit te werken en 
een volgende participatiebijeenkomst te organiseren.

Informeren
Tussentijds zal het College betrokkenen informeren 
over de verdere aanpak van het te formuleren on-
derbouwde advies over het ontwikkelperspectief. 
Burgemeester en Wethouders verwachten in de loop 
van april 2018 meer informatie te kunnen verstrek-
ken over de uitgewerkte scenario’s, hun kenmerken 
en de resultaten van het participatietraject. [HvdB]
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Westbroek Ontmoet Jack Folkers
Tijdens een vogelexcursie in de Bethunepolder, georganiseerd door de Agrarische Natuur 
Vereniging Noorderpark was Jack Folkers aanwezig. Hij verraste menigeen met zijn grote 
kennis van de natuur en vogels met hun specifieke leefwijze en manier van voortplanten. 

Jack Folkers woont aan de rand van 
de Bethunepolder in Tienhoven. 
Zijn passie voor vogels begon op 
zijn zevende tijdens een vakantie 
op een plek, waar veel vogels het 
voederplankje bezochten. Met vo-
gelgids en verrekijker ontdekte hij 
de natuur bij huis. Al snel kocht hij 
een camera om wat hij zag vast te 
leggen. De apparatuur werd pro-
fessioneler en momenteel gaat hij 
zelden meer zonder camera en ver-
rekijker op pad. Na een bezoek aan 
Canada en een stage op Curaçao 
ontdekte hij het reizen.

Landmeter
Jack is van oorsprong geodeet 
(landmeetkundige), maar in 2004 
raakte hij op zijn toenmalige werk 
uitgekeken en koos hij ervoor zijn 
leven een andere richting te geven. 
Hij maakte een grote wereldreis. 
Van 2005 tot 2008 reisde hij in één 
grote trip door vijf continenten, 
maakte enkele 100.000-den foto’s 
en bezocht meer dan dertig landen. 
Momenteel staat zijn landenlijst op 
80 en de wereldvogellijst op ca. 
3.700 soorten. In 2009 pakte hij 
zijn ‘normale leven’ weer op en op 
dit moment werkt hij als uitgever 
voor de KNNV- Uitgeverij (natuur-
boeken). In zijn vrije tijd geeft Jack 

(vogel-)excursies, fotografiecursus-
sen (in binnen- en buitenland), in-
ventariseert hij in opdracht van de 
Provincie Utrecht de Bethunepol-
der op broedvogels en probeert hij 
zoveel mogelijk te reizen.

Johnny Rook
Van zijn reis naar het zuiden van 
Zuid-Amerika; Patagonië, Argenti-
nië en de Falkland eilanden, maakte 
Jack een prachtige foto- en filmre-
portage. Hij fotografeerde daar pin-
guïnkolonies, reusachtige zeeolifan-
ten en maakte kennis met de brutale 
‘Johnny Rook’, een nogal nieuws-
gierige en brutale roofvogelsoort. 

Tenslotte vloog hij naar een van de 
meest afgelegen eilanden van de we-
reld: Paaseiland. Niet veel vogels, 
maar wel een rijke cultuur.

Westbroek Ontmoet
Jack Folkers doet zijn verhaal in 
foto en film op dinsdag 6 maart 
van14.30 tot 16.30 uur in Het 
Dorpshuis van Westbroek. Kosten 
zijn 3 euro, inclusief koffie of thee. 
Wanneer u wél wilt komen, maar 
niet weet hoe, kunt u vervoer re-
gelen via de familie Kalisvaart, tel: 
0346-281181. Ook wanneer u niet 
in Westbroek woont, bent u van 
harte welkom.

Cocky Wildschut: vak-miniaturist
door Marijke Drieenhuizen

Cocky Wildschut uit Maartensdijk neemt als liefhebber van poppenhuizen en miniaturen 
komend weekend deel aan de internationale beurs in de Eusebiuskerk in Arnhem waar 120 

topminiaturisten hun werk laten zien en verkopen.

Cocky Wildschut beschildert por-
selein in voornamelijk miniatuur-
formaat. Een bord is dan nog maar 
twee centimeter in doorsnee maar 
is bijvoorbeeld wel beschilderd met 
een vogeltje die uit acht kleuren 
bestaat. Omdat er geen goed mi-
niatuurporselein was heeft zij zelf 
tweeëneenhalf jaar geëxperimen-
teerd voordat de klei de gewenste 
hoge kwaliteit bezat die zij wenste. 
Naast miniatuurporselein is er ook 
werk te zien van mensen die zich 
hebben toegelegd op het maken van 
miniatuur edelsmeden, glasblazen, 
kantklossen, houtsnijden etc. 
Veelal wordt dit alles ge-
bruikt om poppenhuizen in 
te richten. 

Geheim
Porselein is een vorm van 
keramiek waarbij klei op 
hoge temperatuur gebakken 
wordt. Porselein klinkt hel-
der, is reuk- en smaakloos en 
verkleurt niet en is daarom 
zeer geschikt voor het ma-
ken van gebruiksvoorwer-
pen zoals serviezen, borden, 
schalen en vazen maar ook 
tegels en sanitair. Porselein 
wordt gemaakt van zuivere 
klei. Het werd in China ont-
wikkeld waarschijnlijk rond 
de 7de eeuw na Christus. 
Marco Polo heeft het por-
selein vervolgens op zijn 
ontdekkingstochten voor 
het eerst meegenomen naar 

Europa. Het procedé werd duizend 
jaar geheim gehouden maar toen 
lukte het ook in Europa om de hoge 
baktemperaturen te realiseren en de 
klei samen te stellen. Ook Cocky 
Wildschut houdt haar procedé van 
het maken van miniatuurporselein 
vooralsnog geheim. 

Porselein schilderen
Cocky Wildschut is een vak-mini-
aturist op het gebied van porselein 
maken en beschilderen. Omdat haar 
werk bijzonder is wordt ze inmid-
dels gevraagd om deel te nemen 

aan beurzen in binnen- en buiten-
land. Niet meer altijd geeft ze daar 
gevolg aan. ‘We worden ouder en 
het kost ook aardig wat. Mensen 
kijken wel naar je werk maar er 
wordt niet heel veel verkocht. Een 
hobby mag geld kosten, dat is waar, 
maar de hobby is het schilderen’. 
Voor het beschilderen van het por-
selein maakt ze zelf de glazuren. 
Met een klein kwastje en een loep 
beschildert ze het eigengemaakte 
porselein. Voor het beschilderen 
maakt ze grotendeels kopieën van 
bestaand werk. Ze gebruikt daar-

voor oude patronen van het 
Chinese en Delftse porse-
lein. Ook maakt ze kopieën 
van het Bretonse Quimper 
uit Frankrijk, van Mak-
kums porselein uit de peri-
ode rond 1750 en natuurlijk 
van het bijzondere Meissen 
porselein. ‘Ik kan niet teke-
nen, maar het kopiëren van 
afbeeldingen op porselein 
lukt mij goed. In heb inmid-
dels veel van de verschil-
lende technieken onder de 
knie. Het is meer dan een 
hobby’. 

Poppenhuizen
In haar woonkamer staat 
een heel groot miniatuur-
huis anno ca 1800 met vele 
kamers. Het poppenhuis 
is gemaakt door haar man 
Rien. Het vele porselein is 
allemaal door Cocky Wild- Brandweerwedstrijden

Op zaterdag 10 maart worden jaarlijkse Onderlinge brandweer-
strijden in samenwerking met de vrijwillige brandweer Vleuten ge-
organiseerd voor verschillende korpsen in de regio Utrecht. 

Elk jaar organiseert de vereniging De Onderlinge in de provincie 
Utrecht een brandweerwedstrijd. Dit jaar is het de beurt aan de vrij-
willige brandweer Vleuten om de wedstrijd te verzorgen. De korpsen 
Groenekan (10.00 uur), Kamerik, Kockengen, Maarsseveen Tienhoven, 
Maarssen, Maartensdijk (8.30 uur), Westbroek (14.30 uur) en Zegveld 
strijden tegen elkaar.

Publiek
De wedstrijd is voor iedereen toegankelijk en zo opgezet dat alle werk-
zaamheden goed kunnen worden bekeken. Negen korpsen tonen er hun 
vaardigheden. Hiermee kan een goede indruk worden verkregen van 
het werk van de brandweer; hoe branden worden geblust en mensen in 
nood worden gered. 
Bezoekers kunnen zich melden aan de Gouden Koetslaan 97, Vleuten. 
Van daaruit worden zij naar de wedstrijdlocatie verwezen. De eerste 
ploeg start om 8.30 uur en de laatste begint om 16.00 uur. 

Fotowerk van Jack Folkers.

schut gemaakt. Alles heeft een bij-
zonder verhaal: de trap in het huis 
is gemaakt door Rien van het hout 
van het bed van de grootouders van 
Cocky. Er hangen miniatuurschil-
derijtjes in waar op hun kleinkinde-
ren zijn afgebeeld en in een kamer 
zit een oude vrouw op een stoel, 
precies zoals oma er vroeger uitzag. 
Zelfs de pretoogjes zijn nagemaakt. 
Naast het prachtige porselein is ook 
de kast met glaswerk bijzonder. 
Cocky Wildschut: ‘Dit glas zag ik 
op een beurs in Antwerpen en ik 
was er echt van onder de indruk. 
Omdat de maker mijn porselein 
bijzonder vond hebben we geruild’. 
Ook een miniatuur ladekastje met 
ingelegd hout en 
mini zwaluwstaart-
verbindingen is bij-
zonder, net zoals een 
heel klein boekje wat 
met een loep nog 
echt te lezen is. Het 
poppenhuis, waaraan 
het echtpaar in 1985 
begonnen is, is bijna 
klaar. Alleen het dak-
terras moet nog afge-
maakt worden. 

Meer informatie
Cocky Wildschut is 
graag bereid meer 
over het werk te ver-
tellen en het te laten 
zien. Ze is bereikbaar 
op 0346 211139. 
De Beurs, de DHN-
Show, is op zaterdag 
3 maart van 11.00 
tot 17.00 uur en op 
zondag 4 maart van 
10.00 tot 16.00 uur 

in de Eusebiuskerk aan het Kerk-
plein in Arnhem. Daar wordt ook 
het zogenaamde Rembrandt Huys 
gepresenteerd. Inspiratiebron voor 
dit poppenhuis is het Museum Het 
Rembrandthuis in Amsterdam. Het 
huis is gebouwd in 1:12 en heeft in 
totaal acht vertrekken. Elk vertrek 
is met grote precisie en vakman-
schap ingericht. Heel veel typisch 
Nederlandse meubels en acces-
soires en de typisch Nederlandse 
ramen en deuren zijn speciaal voor 
dit project gemaakt. Na de beurs 
wordt het huis overgedragen aan 
het Rembrandtmuseum in Amster-
dam waar het huis een permanente 
plek krijgt. 

Cocky Wildschut beschildert met een klein kwastje 
en een loep het eigengemaakte porselein.

Een porseleinkast in miniatuurformaat met eigen 
gemaakt en beschilderd porselein (een bord heeft 
een doorsnee van 2 centimeter).
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Wegwijs in 
Mantelzorgland

Op 13 maart organiseert Steunpunt Mantelzorg De Bilt een infor-
matiebijeenkomst over voorzieningen en regelingen voor mantel-
zorgers. De middag wordt begeleid door mantelzorgmakelaar In-
eke Bosma en een medewerker van het Sociaal Team.

Als mantelzorger kom je vaak ineens voor onverwachte situaties en 
vragen te staan. Naast de directe zorg hebben mantelzorgers vaak ook 
te maken met veel administratie en regelwerk zoals het invullen van 
formulieren en het aanvragen van voorzieningen. Veel mantelzorgers 
ervaren het uitvoeren van administratie en het omgaan met verschil-
lende instanties als een extra belasting. Daarom organiseert Steunpunt 
Mantelzorg op 13 maart een informatiebijeenkomst over regelingen en 
voorzieningen. De bijeenkomst is op 13 maart van 14.00 tot 16.00 uur 
in een zaal van de Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven. De toe-
gang is gratis. Aanmelden s.v.p. voor vrijdag 9 maart tel. 06 16706934 
of e-mail mantelzorg@mensdebilt.nl. 

Elfstedentocht in 
Schutsmantel

Donderdag 22 februari werd in Woonzorgcentrum Schutsmantel 
voor het tweede jaar op rij de alternatieve Elfstedentocht gehou-
den. Op 11 verschillende plekken was één van de elf steden te vin-
den compleet met stempelpost. ’s Ochtends bemanden leerlingen 
van groep 8 van de St. Theresiaschool de posten en ‘s middags de-
den dat vrijwilligers dit. 

Onder begeleiding van vrijwilligers, familieleden en medewerkers 
volgde iedereen de route langs de elf steden, nadat per groepje het start-
schot was gelost. Bij iedere stad had de stempelpost een opdracht klaar-
liggen waaronder zing een stukje van het Friese volkslied, schilder de 
Friese vlag, verschillende Quizvragen en maak zoveel mogelijk woor-
den met de letters uit het woord Elfstedentocht. Ook waren er Friese 
versnaperingen als suikerbrood, Friese kruidkoek, nagelkaas, worst 
en roggebrood met haring en ontbraken de erwtensoep en de broodjes 
warme worst niet.  (Marlies Dijkkamp)

Aan het einde van de tocht wachtte er voor alle deelnemers een medaille 
en een warm applaus.Oud-Hollandse week 

in d ‘Amandelboom
De ouderen van 

d ‘Amandelboom 
hebben genoten van 

een gezellige drukke 
week. Mevrouw Pul 
vertelt: ‘Deze week 
hebben we elke dag 

feest gehad. Ik sta 
mooi op de foto met 
oudhollandse kleren, 
ook heb ik heerlijke 

poffertjes gegeten. 
Met koekhappen en 

ringwerpen heb ik 
zelfs gewonnen’. 

Leerlingen van de 
Aeres MAVO

hebben geholpen bij 
de bingo. 

(Tina Bolks) 

Twintig jaar Leendert Meeshuis in Bilthoven
Een huis met een uitdaging!

Het Leendert Meeshuis, gevestigd op het Berg en Bosch-terrein in Bilthoven, bestaat deze 
maand twintig jaar. Het huis baseerde zich toen, en nog steeds, op het antroposofisch 

mensbeeld. Monique Wilbrink, verpleegkundige en vanaf het begin werkzaam bij het Leendert 
Meeshuis: ‘we bieden onze bewoners een warme omhulling’.

Leendert Mees
De antroposofisch arts Leen Mees 
(1902 – 1990) was (mede-)oprich-
ter van drie instellingen: de oplei-
ding voor kunstzinnige therapie De 
Wervel, het zorgcentrum voor ver-
slaafden Arta, en, in 1960, het ver-
pleeg- en therapiehuis De Maretak 
in Driebergen. Toen dat laatste huis 
in 1988 haar deuren sloot, bleef 
de formele ‘erkenning’ ervan be-
staan. Daarmee kon, tien jaar later 
in 1998, een nieuw antroposofisch 
verpleeghuis worden geopend. 
Genoemd naar die initiatiefrijke, 
humorvolle, gedreven en door de 
antroposofie geïnspireerde arts en 
levenskunstenaar Leendert Mees.

Mensbeeld
Van het begin was, onder de be-
zielende leiding van Rob en Ina 
Emous, het antroposofische mens-
beeld richting gevend. Dat mens-
beeld kwam terug in alle onder-
delen van het huis: de dagelijkse 
verzorging van lichaam, ziel en 
geest van de bewoners, de inrich-
ting van het huis en in het culturele 

aanbod. Kortom: voor de hele ge-
meenschap. Kenmerkend voor dat 
mensbeeld is het inzicht dat een 
mens, ongeacht zijn levensovertui-
ging, komt uit een niet met de aard-
se zintuigen waarneembare -maar 
wel ervaarbare- wereld van ideeën, 
gedachten, oerbeelden: een geeste-
lijke wereld. 

Aardse lichaam
De mens komt op aarde om zich 
in een aards lichaam te ontwik-
kelen tot een steeds liefdevoller 
mens. Met alle collectief en in-
dividueel opgedane ervaringen 
in dat tijdelijke lichaam keert de 
mens terug naar die wereld van de 
geest om ze met hulp van hogere 
wezens te verwerken, en impul-
sen op te doen voor een volgend 
leven op aarde. Dat betekent dat 
ook de laatste fase in dat aardse 
lichaam van groot belang is: wat 
heeft het aftakelende lichaam van 
déze mens nodig? Wat heeft zijn 
ziel die afscheid neemt van de 
aarde, nodig? Wat heeft de geest, 
het ‘eeuwige’ Ik dat zich voorbe-

reidt op het leven ‘in de geest’, no-
dig? Zijn ontwikkeling stopt nooit! 
Daarbij spelen algemeen geldende 
gegevenheden een rol, die door 
ieder mens individueel gekleurd 
worden. Zoals: bij iedereen neemt 
de vitaliteit af. Iedereen heeft een 
heel leven om op terug te kijken. 
Iedereen dient daarmee op één of 
andere manier in het reine te ko-
men. En iedereen doet dat op zijn 
eigen manier. ‘Antroposofisch’ be-
tekent in dit verband hooguit dat er 
met meer bewustzijn naar gekeken 
en vervolgens gehandeld wordt – 
iets wat ieder mens ten goede kan 
komen. Monique legt uit wat hoe 
zij dat toepast in de dagelijkse 
zorg voor kwetsbare bewoners. 
‘Handelingen, bijvoorbeeld was-
sen of aankleden, doen we met de 
juiste intentie. Wanneer wij bij een 
bewoner zijn, hebben wij op dat 
moment gerichte aandacht voor 
hem of haar. We willen de bewo-
ner zich veilig laten voelen en een 
warme omhulling bieden. Bij ons 
bijvoorbeeld geen mobieltjes op 
de afdeling.’

Verpleegkundige Veronique zoekt collega’s die willen meebouwen aan een vernieuwd Leendert Meeshuis. 
(foto:Floran van Poecke)

Voel jij je uitgedaagd?
Wil je meebouwen aan een
vernieuwd Leendert Meeshuis?
Sta je bewust in het leven?
Ben je benieuwd naar
antroposofie in de ouderenzorg?

Kom werken in het Leendert 
Meeshuis in Bilthoven! Kijk op 
www.warandeweb.nl/vacatures.

Beweging
Nieuwe medewerkers krijgen een 
korte introductie in de antropo-
sofie. Ook de artsen (specialisten 
ouderengeneeskunde) hebben een 
speciale antroposofische scholing 
gehad. Zij zoeken in de behande-
ling van bewoners bijvoorbeeld 
ook naar alternatieven voor medi-
catie. Dat kan muziektherapie zijn, 
een handinwrijving, een therapeuti-
sche badbehandeling, een ritmische 
massage, therapeutisch schilderen 
of bewegen (euritmietherapie). 
Ook besteedt het huis aandacht aan 
het ritme van het jaar door bekende 
en minder bekende jaarfeesten te 
vieren, zoals het Michaëlsfeest, 
Kerst, Pasen en Sint Jan. ‘Dat geeft 
bewoners houvast, want dat kennen 
zij van vroeger. Zo volgen wij de 
beweging van het jaar’, legt Mo-
nique uit. Veel van wat er in het 
begin in het Leendert Meeshuis 

gepraktiseerd werd, is door allerlei 
omstandigheden in de loop der ja-
ren uitgedund. Maar die antroposo-
fische basis is er nog steeds en dat is 
uitermate waardevol. Het huis gaat 
dat weer een nieuwe impuls geven. 
Monique: ‘We zijn een huis in be-
weging, waar huiselijke warmte en 
vriendelijkheid de boventoon voe-
ren. En waar je constant in ontwik-
keling kunt blijven, als bewoner èn 
medewerker.’

advertorial
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advertentie

Lustrumconcert Samuze 

Samuze, huismuziekorkest De Bilt, bestaat 35 jaar: zondag 11 maart 
organiseert Samuze o.l.v. Noortje Braat een lustrumuitvoering met wer-
ken van o.a. Schubert, Mozart, Corelli en Gershwin. Het Cantatekoor 
uit Soest levert ook een bijdrage aan de feestelijkheid. Het lustrumcon-
cert begint om 15.30 uur, duurt plm. 1 uur en is gratis te bezoeken. De 
kerkzaal van de Woudkapel aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven gaat 
om 15.00 uur open. Voor meer informatie: www.samuze.nl 
 (Margreet Stillebroer)

Romantische muziek 
in de Woudkapel

Pianiste Misha Fomin speelt zat. 10 maart, met het Atrium Strijkkwar-
tet twee meesterwerken uit het laatromantische kamermuziek reper-
toire: de pianokwintetten van Johannes Brahms en César Franck. Het 
Pianokwintet van Brahms werd door zijn vriend Schumann omschre-
ven als ‘symfonieën in vermomming’. Zelden was zo’n omschrijving 
passender dan voor diens Pianokwintet op. 34, waarin de piano, een 
centrale rol speelt. Het Pianokwintet van Franck is een verrassend per-
soonlijk en gepassioneerd werk, De aanvang is om 20.00 uur. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via de Bilthovense Boekhandel en Bouwman Boeken 
(De Bilt), online via www.mfpiano.nl, of tel. 06 54397074.

KlimaatGesprekken
door Henk van de Bunt

‘Meedoen aan een KlimaatGesprekken-workshop-reeks is een mooie manier om zelf bij te 
dragen aan de klimaatvriendelijke samenleving waar je nu steeds meer over hoort’ aldus de in 

De Bilt wonende Kim Reek, die daarbij ook optreedt als groepscoach bij die gesprekken.

Kim Reek: In KlimaatGesprekken 
ontdekken de deelnemers, waar zij 
in hun dagelijks leven zelf actie kun-
nen nemen om de klimaattransitie te 
versnellen. ‘Deelnemers gaan prak-
tisch en vanuit plezier aan de slag: 
‘Waar word jij nu blij van?’ Wat is 
voor jou prettig wonen, Belangrijk 
bij reizen, Lekker eten, et cetera? 
Het startpunt bij klimaatvriendelijke 
keuzes in je eigen leven is weten wat 
je klimaatimpact nu is en hoe deze 
kan worden verkleind. Niet iedereen 
kent zijn klimaatimpact, of heeft zin 
uit te zoeken wat een eerste stap kan 
zijn. Tegelijkertijd zien we ook heel 
veel mensen in onze groepen die al 
duurzaam leven en niet altijd we-
ten welke keuzes de meeste impact 
hebben of ze zijn op zoek zijn naar 
manieren om hun omgeving positief 
te betrekken.’ Steeds meer mensen 
willen niet meer wachten op over-
heid of bedrijfsleven en dragen ac-
tief zelf bij aan een meer klimaat-
vriendelijke samenleving: schoner, 
gezonder en met minder zorgen 
voor nog verdere klimaatverande-
ring. En worden nieuwsgierig naar 
oplossingen als een warmtepomp, 
repair cafés, ruilwinkels, coöpera-
ties of elektrisch vervoer.

Klimaatimpact
KlimaatGesprekken bestaat uit een 
serie van zes workshops en maakt 
gebruik van de gerijpte methode 
van Carbon Conversations. Begin 
2016 werd de methode naar Neder-
land gehaald. Inmiddels is er een 
stichting met een bevlogen bestuur 
en zijn er 50 enthousiaste vrijwilli-
gers en ruim 40 opgeleide groeps-
coaches betrokken. In 6 bijeenkom-
sten van 2 uur maken deelnemers 
een flinke verlaging van hun eigen 
klimaatimpact, van 5 tot wel 50%, 
óók bij mensen die al veel doen. 
Reek: ‘Focus ligt vooral op wat je 

al wel doet en wat je simpel nog 
meer kunt doen, het ‘opgeheven 
vingertje’ ontbreekt. Vanuit humor, 
hoop en handelingsperspectief voe-
ren we het klimaatgesprek. Het is 
inspirerend om samen aan de slag 
te zijn. De groepen zijn een warm 
bad van herkenning en aanmoe-
diging, en ook soms die positieve 
stok achter te deur om meer van 
je eigen ambities waar te maken; 
geen schuldgevoel of verwijt over 
waar iedereen staat met zijn doe-
len. Tegelijkertijd is de methodiek 
wél heel duidelijk over de principes 

rondom klimaatverandering en dat 
de psychologie ons leert dat weten 
niet automatisch betekent dat je ook 
doet. De materialen zoals spellen, 
filmpjes en checklists geven per-
soonlijke en praktische opties om je 
klimaatimpact te verkleinen’. Wie 
ook mee wil doen aan KlimaatGe-
sprekken (in De Bilt) kan een email 
sturen naar k.reek@outlook.com. 
De workshops van 20.00-22.00 u 
en zijn op: 28-3, 11-4, 25-4, 16-5, 
30-5, 13-6. 
Info: Kim Reek tel. 06 42074243 of 
www.klimaatgesprekken.nl 

Blinde vlek in geschiedenis
wordt zichtbaar

door Guus Geebel

Op 7 maart presenteren dr. Anne Doedens en Jan Houter in het Hannemahuis in Harlingen hun 
boek De Watergeuzen, een vergeten geschiedenis. Het eerste exemplaar wordt dan aangeboden 

aan de Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer en de besturen van de 
Waddeneilanden. In het boek beschrijven de auteurs onder meer de rol die het Waddengebied 

bij onze nationale onafhankelijkheidsstrijd heeft gespeeld.

‘Over de watergeuzen is veel gepu-
bliceerd en dan gaat het vooral over 
havensteden als Emden, Londen, 
La Rochelle en Den Briel . De zee-
gaten in de Waddenzee worden niet 
genoemd’, vertelt Anne Doedens. 
‘Het boeiende van ons verhaal is 
dat als je naar de rechtstreekse 
bronnen gaat duidelijk wordt dat 
die zeegaten essentieel waren om 
Amsterdam de strot af te snijden 
en de graantransporten dwars te 
zitten. In de geschiedschrijving 
neemt de inname van Den Briel op 
1 april 1572 een belangrijke plaats 
in, maar Den Briel was een stadje 
in achteruitgang en de inname was 
eigenlijk bijvangst. De geuzen 
kwamen er per ongeluk terecht en 
wilden er eigenlijk helemaal niet 

heen. Den Briel ligt aan de Maas 
en die was nog niet belangrijk. In 
het zuiden van de latere republiek 
kwamen nauwelijks graansche-
pen uit de Oostzee aan. Vlaande-
ren en Brabant hebben in één jaar 
tijd maar twee graanschepen uit de 
Oostzee gehad. Ze gingen allemaal 
door de noordelijke zeegaten naar 
Amsterdam en vandaar verder.’

Bronnen
‘Door in het archief in Brussel te 
zoeken naar de originele bronnen, 
kregen we rechtstreeks inzicht in 
het verleden. Dan zie je dat Alva, 
die in Brussel zetelde, de betekenis 
van de zeegaten heel erg onderschat 
heeft. Het beeld wordt nu met het 
boek breder gemaakt. Daar zullen 

wel reacties op komen en dat is al-
leen maar goed. Een specialist op 
het terrein van de militaire historie 
vroeg ons of we het zo wel wilden 
publiceren toen hij de drukproef 
had gelezen, maar iedereen weet 
van Alkmaars Ontzet in 1573, Lei-
dens Ontzet in 1574 en ook nog wel 
wat over de Slag op de Zuiderzee, 
maar niets over de Wadden, terwijl 
al die schepen daar binnenkwa-
men.’ Wat ook over het hoofd werd 
gezien was de grote schade op de 
Waddenzee, in het Marsdiep en het 
Vlie, Vlieland, Texel, Terschelling 
en Ameland. Via dat gebied voeren 
de graanschepen uit de Oostzee bin-
nen. Daar plunderden en roofden 
de geuzen, hadden zij hun basis en 
werd een bloedige strijd gestreden.

Auteur Anne Doedens deed veel onderzoek voor het boek over de geuzen.

Geuzen
Er waren niet veel Spanjaarden in 
het land. Er waren Spaansgezinden 
en de soldaten van de Spaanse ko-
ning kwamen veelal uit de Arden-
nen. Amsterdam was de laatste stad 
die in handen van de Spanjaarden 
was. Pas in 1578 hebben ze zich in 
handen van Oranje begeven. Nood-
gedwongen omdat schepen naar 
andere havens uitweken.’ De strijd 
van de Watergeuzen heeft plaats-
gevonden tussen 1566 en 1576. De 
Slag op de Zuiderzee in 1573 kan 
worden gezien als een keerpunt in 
de Tachtigjarige Oorlog. De geuzen 

waren van afkomst zeer gemengd. 
De geuzenvloot bestond vooral uit 
verarmde adel die verbeurdver-
klaarde bezittingen terug wilde, om 
hun geloof vervolgden, avonturiers, 
werkloze zeelui en marginale ele-
menten, zelfs gewone misdadigers. 

De geuzenvloot was in de periode 
1567-1572 het enige werkelijk ef-
fectieve machtsmiddel dat prins 
Willem van Oranje tegen de Spaan-
se koning kon inbrengen. Vooral in 
1572 bleek de grote betekenis van 
deze geuzenvloot.. Na 1576 is de 
rol van de geuzen uitgespeeld.

Deelnemers aan een KlimaatGesprekken-workshop motiveren elkaar om 
in actie te komen. 
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Vertelvoorstelling in 
het Weeshuis

‘Het lichaam bevat evenveel levensgeschiedenis als de geest’. Door 
deze mysterieuze woorden van Edna O'Brien, de ‘Grand old lady’ van 
de Ierse literatuur, werd verhalenvertelster en ex-dierenarts Esther Kor-
nalijnslijper geïnspireerd op een reis door Nieuw-Zeeland.

In een twintig jaar oude Mitsubishi zwierf ze van plek naar plek om, 
met haar handen in de aarde wroetend, zichzelf van kost en inwoning 
te voorzien, en met massagesessies dollars te verdienen om de benzi-
netank van de auto te voeden. In een ‘vertelvoorstelling’ in het sympa-
thieke Weeshuis van de Kunst, tegenwoordig gevestigd in voormalig 
buurthuis ’t Hoekie in De Bilt, maakte ze de toehoorders deelgenoot 
van haar levensgeschiedenis, vanaf de wonderlijke redding van groot-
vader Levi in Enkhuizen, via een verblijf in een kibboets in Israel tot 
een sprookje van een oude wijze vrouw, die haar vertelt dat ‘het ant-
woord in haar eigen handen ligt’.

Buitenwereld
Na zich 10 jaar te hebben afgesloten van de boze buitenwereld maar 
daar uiteindelijk toch weer door geraakt wordt, vervolgt ze haar zoek-
tocht naar ‘wie deze wereld draagt en hoe ze daar een draai aan kan 
geven’ met de inmiddels iets te obligate oproep tot open grenzen voor 
vluchtelingen. Ze geeft echter tegelijkertijd het advies je te beperken tot 
de 2,5 meter om je heen, waarin je als mens ‘verdomd krachtig’ kunt 
zijn.                (Peter Schlamilch) 

Esther Kornalijnslijper tijdens haar ‘vertelvoorstelling’ in het Weeshuis 
van de Kunst.

Natuur en Kunst 
blijven elkaar ontmoeten 

door Henk van de Bunt

In het natuurgebied Beerschoten aan de Holle Bilt in De Bilt ligt achter het paviljoen het 
uitgestrekte Beeldenpark JitsArt. Daar zijn op het grondgebied van de Stichting Het Utrechts 

Landschap de talrijke beelden te bewonderen die door de beeldend kunstenaar Jits Bakker aan 
de provincie Utrecht zijn geschonken. 

Het was door de ontwikkelingen 
nodig nadere afspraken te maken 
over een goed en actief beheer van 
het beeldenpark en een (toekomst-
bestendige) ontwikkeling ervan op 
het landgoed Beerschoten. Intus-
sen is tijdens enkele bijeenkom-
sten in het laatste kwartaal van 
2017 vastgelegd, dat de provincie 
Utrecht eigenaar is van de beel-
den en dat landgoedeigenaar Het 
Utrechts Landschap het terrein ter 
beschikking blijft stellen voor het 
beeldenpark. 

Verdere afspraken
De Provincie zal de informatie-
voorziening in het park op orde 
brengen en de mogelijkheden on-
derzoeken voor het plaatsen van 
bewegwijzering langs De Holle 
Bilt. Wethouder Hans Mieras: ‘Ons 
college zal fungeren als trekker van 
een proces van een gezamenlijke 
verkenning van de mogelijkheden 
van herinrichting van het park, met 
als doel om het park in relatie tot 
het paviljoen en het landgoed op 
een hoger plan te tillen. De pro-

vincie, Het Utrechts Landschap en 
onze gemeente zorgen voor finan-
ciering van deze verkenning en de 
Stichting Jits Bakker Collectie le-
vert inhoudelijke expertise’. 

Vorm
Zoon Tibo van de Zand is voorzit-
ter van de Stichting Jits Bakker; 
hij vervolgt: ‘Daarnaast start de 
Stichting een onderzoek naar een 
programma met realistische sce-
nario’s voor de toekomst, waar-
bij het voortzetten van de huidige 

De brandweer, daar zit muziek in!
Vanaf zaterdag 10 maart gaat de Brandweerharmonie verder onder een nieuwe naam,

Vanwege deze bijzondere aangelegenheid is er voor gekozen om de eerste
Landelijke Brandweer-Muziekdag te organiseren.

Vanuit het hele land komen muzi-
kale brandweermannen en vrouwen 
om samen met de (oud-)muzikan-
ten van de Brandweerharmonie een 
leuke muzikale dag te beleven in 
het HF Witte centrum te De Bilt. 
Aan het einde van de dag zullen 
zij tijdens een bruisend concert la-
ten horen tot welk resultaat zij zijn 
gekomen na één dag repeteren met 
mensen die ze niet eerder ontmoet 
hebben. Naast brandweerlieden uit 
Nederland is er ook voor gekozen 
om oud leden uit te nodigen. De 
afgelopen weken zijn er al opfris-
repetities gehouden, er doen oud le-
den mee die hun instrument al jaren 
niet aangeraakt hebben. 

Film
Het tweede deel van de avond zal 
verzorgd worden door de huidige 
leden van de Brandweerharmonie 
die aan het einde van de avond lid 
zijn van een vereniging met een 
nieuwe naam. Voor deze bijzondere 
avond is de film uit de kast gehaald, 
die gemaakt is voor het 90 jarig ju-

bileum van de harmonie in 2016. 
Een film, gemaakt in de gemeente 
De Bilt, met de muzikanten als 
acteur. Vissen met een klarinet in 
het  Van Boetzelaerpark, muzikale 
branden blussen aan de Bunnikse-
weg en waterpercussie in het Bilt-
sche Meertje; beelden die je alleen 
tegen kunt komen bij de Brand-
weerharmonie. Speciaal voor deze 
avond is er een nieuw einde aan de 

film geschreven, waarbij de Brand-
weerharmonie in vlammen opgaat. 
En wat er dan verschijnt? Daar-
voor moet u echt aanwezig zijn bij 
dit bijzondere concert. De toegang 
is gratis. Aanvang 20.00 uur, deur 
open 19.30. HF Witte centrum, 
Henri Dunantplein 4, De Bilt Ver-
zekerd zijn van een plaats? Graag 
aanmelden via muziekdag@brand-
weerharmonie.nl.  (Donja Hoevers)

De brandweerharmonie klonk afgelopen jaar bij de opening van de 
tunnel.

vorm één van de opties is en wordt 
uitgegaan van de kracht die er al 
is. Tevens is nagedacht over welke 
naamgeving voor het park het best 
de lading dekt. In maart 2018 ko-
men de partners opnieuw bijeen 
om aan de hand van deze moge-
lijke scenario's gezamenlijk en in 
samenhang vervolg besluiten te 
nemen’. 

Doelen
Door schenking van Jits Bakker 
in 2009 werden op slag meerdere 
doelen gediend: De gegarandeerde 
blijvende instandhouding van het 
beeldenpark én het aan de samen-
leving bieden van een bijzondere 
ambiance waar kunst, cultuur én 
natuur elkaar ontmoeten. Er blijkt 
van heinde en verre sprake van een 
structureel toenemende belang-
stelling. Niet alleen voor het park 
zelf, maar vooral ook voor allerlei 
daarmee verwante zaken, zoals 
voorlichting geven aan schoolkin-
deren uit de wijde regio over de 
beginselen van het rijke leven van 
kunst, cultuur in relatie tot natuur. 
Ook kunstenaars - en dat geldt 
zowel voor professionals als voor 
amateurs - wensen op/nabij de 
beeldentuin schilder- en tekenac-
tiviteiten te organiseren naast een 
verscheidenheid aan gezelschap-
pen, jong en oud, welke gegidst 
rondgeleid willen worden in Jits’ 
atelier ’de kooi’, de daarnaast ge-

legen beeldentuin en het beelden-
park. Ook de vraag naar lezingen 
en cursussen van de meest uiteen-
lopende aard, maar veelal gericht 
op kunst, natuur en cultuur, neemt 
enorm toe. Maar dit geldt ook 
voor de vraag naar ruimten in een 
prachtige omgeving, voor bijeen-
komsten die niet gerelateerd zijn 
aan kunst en cultuur’.

Monumenten
Het is volgens Tibo van de Zand de 
nadrukkelijke wens van de ‘erven 
van Jits Bakker’ dat er sprake is 
van een multidisciplinaire samen-
werking tussen de Provincie, Het 
Utrechts Landschap, de gemeente 
De Bilt en de Stichting Jits Bak-
ker Collectie, die een voorwaarde 
is voor het welslagen van de plan-
nen. Ook zijn de erven ervan over-
tuigd, dat de opstallen De Holle 
Bilt 16/18 zeer het beschermen 
waard zijn en daartoe hebben zij 
met redenen omkleed voor het 
atelier (de Kooi) en woonhuis de 
monumentenstatus aangevraagd. 
Al in een in 2012 op verzoek van 
de gemeente De Bilt opgestelde 
notitie ‘De Kooi’ wordt hiertoe 
geadviseerd: ‘Behoud atelier met 
woonhuis en de sprookjesachtige 
beeldentuin, optimaliseer de voor-
treffelijke situering, exploiteer dit 
als een museum en maak dit ge-
schikt voor specifieke doeleinden 
zoals delegaties en gasten’.Jits Bakker leidt een delegatie rond in de beeldentuin. (foto Stichting Jits Bakker Collectie)
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ANWB Streetwise op De Nijepoort
door Walter Eijndhoven

Donderdag 15 februari deden leerlingen van de basisschool De Nijepoort in Groenekan mee 
met een leuk en leerzaam programma: ANWB Streetwise, zodat kinderen veiliger kunnen 

deelnemen aan het verkeer. De kids namen deel aan vier onderdelen:
‘Toet Toet’, ‘Blik & Klik’, ‘Hallo Auto’ en ‘Trapvaardig’.

Streetwise bestaat uit een pakket 
praktische en interactieve verkeers-
lessen voor alle groepen binnen het 
basisonderwijs. Gemeenten, maar 
ook scholen nemen velerlei maatre-
gelen om de verkeersveiligheid van 
schoolkinderen te vergroten. Vol-
gens de ANWB is echter één ding 
heel moeilijk te regelen, namelijk 
het gedrag van verkeersdeelnemers. 
Kinderen leren alleen in de praktijk 
hoe zij beter kunnen omgaan met 
het steeds drukker wordende ver-
keer. De ANWB voelt zich nauw 
betrokken bij verkeersveiligheid 
en heeft daarom het pakket ANWB 
Streetwise ontwikkeld, voor alle 
leerlingen van de basisschool.

Diverse onderdelen
'Vanochtend vroeg waren de in-
structeurs van de ANWB al aan-
wezig op onze school', vertelt Mar-
jan van Grieken, directeur van De 

Nijepoort. 'Als school vinden wij 
het belangrijk dat onze leerlingen 

zich veilig in het verkeer begeven 
en daarom hebben wij de ANWB 

uitgenodigd om verkeerslessen 
aan hen te geven'. Voordat het zo-
ver was, moest de school allerlei 
maatregelen nemen om de lessen 
zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Aandachtspunten waren onder an-
dere: een ruimte van minimaal 5x5 
meter om de kleutermodule ‘Toet 
Toet’ goed te laten verlopen, bij 
‘Blik & Kllik’ waren dubbele deu-
ren noodzakelijk om een electro-

auto van 1.02 meter breed en 100 
kilo zwaar naar binnen te rijden, bij 
‘Hallo Auto’ was een vergunning 
nodig om de straat te mogen afslui-
ten en werden hekken en borden 
geplaatst met een gebodsbord 'ver-
boden in te rijden'. Bij het laatste 
onderdeel ‘Trapvaardig’ moesten 
alle leerlingen hun eigen fiets mee-
nemen. Van Grieken: 'Wij moesten 
aan diverse voorwaarden voldoen 
om het hele pakket van Streetwise 
uit te kunnen voeren. Gelukkig ver-
liep alles naar wens en hebben onze 
leerlingen weer veel geleerd en zij 
hadden natuurlijk heel veel plezier'. 

Het Nieuwe Lyceum organiseert 
haar derde TEDxYouth

door Walter Eijndhoven

Donderdag 8 maart organiseren leerlingen uit klas 5 VWO van Het Nieuwe Lyceum (HNL) in 
Bilthoven voor de derde keer een TEDxYouth. De Bilthovense school heeft een officiële licentie. 
Het thema voor dit jaar is "Make a Difference". Tijdens deze avond doen 8 sprekers hun ideeën 

uit de doeken over onder andere nepnieuws en nog veel meer.

Na de successen van  2016 en 
2017, organiseren leerlingen van 
klas 5 van het VWO opnieuw een 
TEDxYouth, met dit jaar als thema 
"Make a Difference". 'Wij hoor-
den al in september dat wij weer 
een TEDxYouth mochten organi-
seren', vertelt Florence, leerling 
van klas 5VWO, 'dus wij konden 
ruimschoots vantevoren beginnen 
met de voorbereidingen en leuke 
sprekers benaderen'. Maar voor 
het zover was, moest eerst een 
commissie worden gevormd. Ie-
dereen die het leuk vond mee te 
doen, kon zich melden bij Ingrid 
Sickler, docente aan Het Nieuwe 
Lyceum. Een leerling moest bij 
haar aangeven waarom hij/zij in 
de commissie wilde plaatsnemen. 
Op basis daarvan kon een leerling 
toetreden tot de commissie.

Sprekers
'Onze organisatie bestaat uit 35 
leerlingen, met diverse taken, van 
voorzitter, secretaris en publicis-
ten tot communicatie, marketing 
en het maken van t-shirts (met 
tekst: "Make a Difference") aan 
toe', vult Nienke aan. Ieder lid 
heeft een eigen taak. 'Door onze 
ervaring met voorgaande evene-
menten hebben wij weer geweldi-
ge sprekers kunnen strikken voor 
een TEDxtalk, onder andere Lisa 
Westerhof, oudleerlinge, Olym-
pisch zeilster en KLM-pilote en 
Ruurd Oosterwoud, die het plat-
form DROG tegen nepnieuws 
heeft opgericht'. 

Helaas worden nog niet alle na-
men van deelnemers onthuld. 'Dat 
klopt', vertelt Janne. 'Iedere week 

onthullen wij weer één of twee 
namen van onze lijst. Dat maakt 
het spannender. Dus als je bent 
geïnteresseerd in ons evenement, 
bezoek dan onze website, Fb-pa-
gina of kijk op Instagram'. 

TED
Het evenement TED staat voor 
Technology, Entertainment, De-
sign en werd voor het eerst ge-
houden in 1984, in Californië. 
Van daaruit is het uiteindelijk 
ook overgewaaid naar Nederland. 
Sprekers worden uitgenodigd om 
in maximaal 18 minuten "de pre-
sentatie van hun leven" te houden 
op hun gebied van expertise of 
over een bepaald project, waarvan 
zij vinden dat het een idee is dat 
verspreid moet worden. De inhoud 
van de presentaties bevat geen 

Regenboog maakt Muziek
Vrijdag 16 februari gaf 

basisschool de
Regenboog een concert 

in de gymzaal van het
Lichtruim. Groepen

1 t/m 4 zongen liedjes en 
groepen 5 t/m 8 speel-
den gitaar, keyboard, 

trombone en slagwerk, 
onder begeleiding van 

muziekdocenten van het 
KunstenHuis.

Het project is mede 
mogelijk gemaakt door 

gelden vanuit de Impuls 
Muziekonderwijs.

(Yoni Strien)

Inspiratieavond 
autisme

Donderdag 8 maart organiseert Ouders Lokaal in samenwerking 
met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een avond voor ou-
ders van kinderen met (een vermoeden van) autisme. Deze avond 
wordt aandacht gegeven aan het thema ‘Hoe ga je om met onbegrip 
vanuit je omgeving’. 
 
Ook is er aandacht voor vrijetijdsbesteding (op maat) voor kinderen 
met autisme. Voorafgaand aan de themabijeenkomst is er een informa-
tiemarkt op het gebied van sport, muziek, cultuur en vrijetijdsbesteding 
voor kinderen met autisme. 
Daar kunnen ouders in gesprek gaan met een sportcoach, een jongeren-
werker van Mens De Bilt en de coördinator afdeling Cultuur en Samen-
leving van het Kunstenhuis. De inspiratieavond is op 8 maart van 19.30 
tot 21.45 uur in de hal van Wereldwijs – Het Lichtruim (Planetenplein 
2 in Bilthoven). Aanmelden kan tot 4 maart via de website. Deelname 
is gratis. Voor meer informatie zie de website: www.ouderslokaal.nl  

advertentie

www.arttraverse.nl

Marie José Robben
schilderijen 

Thea Figee
glas

 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

21 januari | 13 maart 2018

Nienke (l), Florence (m) en Janne (r) hopen dat de TEDx weer net zo’n 
succes wordt als voorgaande jaren.

Dankzij Streetwise wordt het steeds veiliger in het verkeer.

zware theoretische kost, maar 
wordt voor iedere belangstellende 
zo toegankelijk mogelijk gemaakt. 
Op deze manier wordt geprobeerd 
begrip en bewustzijn te kweken en 
toepassingen van de wetenschap-
pen te laten zien die kunnen bij-
dragen aan een betere wereld. 

Via YouTube kunnen veel TED-
talks worden bekeken. Tijdens het 
TEDx-evenement houden de spre-

kers hun toespraak in het Engels. 
Het evenement vindt plaats op 
donderdag 8 maart van 18.30 uur 
tot 22.30 uur op Het Nieuwe Lyce-
um, Jan Steenlaan 38 in Bilthoven. 

Toegangsprijs voor leerlingen en 
medewerkers HNL bedraagt 5 
euro. Overige belangstellenden 
betalen 10 euro voor een toegangs-
kaartje, te bestellen via:
TEDxYouth@HNLBilthoven2018. 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, 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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk. 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op www.bubbelsen-
boefjes.nl of bel naar 0346 745355

Schoonheidssalon Hello Beauty www.hello-beauty.nl
Een complete gezichtsbehandeling voor € 55,-. Spoorlaan 66, 
Bilthoven. Tel: 06-10666673

Chr bedrijf in Maartensdijk zoekt collega voor 2 à 3 dagen
Schoolverlaters welkom. Soll per wa op 0618554620!

Afvallen door middel van lekker eten, kan dat?
Jazeker kan dat! Natuurvoedingsdeskundige Ellen Wijnands 
helpt u graag op weg naar een blijvend gezond gewicht, soe-
pele spieren en gewrichten, en een gezond cholesterol.  Bel 
voor meer informatie naar : 085-0647200 of stuur een mail 
naar: info@zenzicare.nl

Jezus zegt: U zult de HEER, uw God, liefhebben met geheel 
uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Wilt u uw kinderen meer groente en fruit laten eten?
Diëtiste Esmée geeft u graag advies. Tel. 088-3438481 of 
e-mail dietist@voedietist.nl

Te koop aangeboden
Smoking, maat 52, als nieuw. 
€35,-. Tel. 030-2286317

Dames winterjas met capu-
chon beige (70 cm lang) €15,- 
Tel. 030-2292338

Esprit sneakers (nieuw) crème 
met grijze accenten maat 37 
€25,-. Tel. 0346-213501

Heren Jack merk Bartlett 
(nieuw) donker antraciet maat 
XL. €30,-. Tel. 0346-213501

Mooi olieverfschilderij afm. 
60 x 80 cm. Landschap met 
boerderij. Spotprijs €49,-. Tel. 
06-16641083

Smyrna kleedje 42 x 60 
cm. €10,-. Smyrna tafello-
per 32 x 130 cm €15,-. Tel. 
06-16641083

Oud rotan tafeltje met glas-
plaat 38 x 60 en 40 cm hoog 
€12,-. Tel. 06-16641083

Luxe Beauty Case 20 x 37 x 
20cm. kleur blauw, met slot, 
niet gebruikt, koopje €15,-. 
Tel. 06-16641083

Zeer oud boek uit 1929 over 
paddestoelen met afbeel-
dingen in kleur. €10,- Tel. 
06-16641083

Softboot lage noren maat 38 
1 keer gebruikt €30,- Tel. 
06-22212232

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

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

Twee boekjes van Nico ter 
Linden. Kerststukjes en 
mijn vader. Samen €2,-. Tel. 
06-14040516

Leuke paasversiering in kof-
fertje. €1,-. Tel. 06-14040516

6 Cd’s o.a. De romantische 
viool, de 14 stonden kathe-
draal koor Utrecht, Leonard 
Bernstein. Samen €2,-. 
Tel.06-14040516

Een paar Skechers bruin, 
memory foam voetbed van 
€70,-. voor €30,-. nieuw in 
doos. Tel. 06-41615166

Ruim 100 geglazuurde dak-
pannen (afdakje?) tel 030-
2290380

Sidetable wit met grijs blad 2 
laatjes 96b 72h 34d €35,-. Tel. 
06-29506849

Hockey schaatsen leder 
zweeds mt 43 en kinder-
schaatsen mt 34 €10,-. Tel. 
0346-213469

Kunstschaatsen avento mt 
40 leder €9,-. Noren leder 
lageschoen mt 41 €10,-. Tel. 
0346-213469

Bruin nappaleren jasje maat 
38/40 rug lengte 85 cm €45,-. 
Tel. 0346-211011

Vouwbed ongebruikt €50,-. 
Tel. 0346-211011

Broodbakmachine ongebruikt 
€45,-. Tel. 0346-211011

Kleine wp woordenboeken nr 
1 t/m 20 compleet €25,-. Tel. 
06-51018158

Boeken het aanzien van jaar-
tal 1967 t/m 1990 €20,-. Tel. 
06-51018158

Groene kinderski overal maat 
104 weinig gebruikt. €5,-. Tel. 
0346-243758

Eiken hoekkastje hoogte 75 
cm diep 30 cm met deurtjes 
die bewerkt zijn. En plateau 
om wat op te zetten €35,-. Tel. 
0346-243758

Boekje over paarden met 
mooie kleuren foto’s €5,-. Tel. 
0346-243758

Nieuw speedo badmuts wit 
€5,-. Tel. 030-2202996

8 nw puzzels van 1000 pcs. 
€5,-. P. stuk Tel. 030-2202996

5 gebreide kindertuitjes o.a. 
nijntje-poes-beer in alle kleu-
ren €10,- per stuk. Tel. 030-
2202996

Nieuw leren dames laarzen 
bruin met rekbare schacht 
maat 39 van €125,- voor €45,- 
Tel. 030-2202996

Nieuw zwarte lak damesboots 
met rits aan de voorkant 
gevoerd met bont maat 38 
€35,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe houten Woezel&Pip 
leer-(puzzel)klok. €6,50 
Tel.06-19691119

2 nieuwe d.blauwe joppers 
(wolmix) in de maten 134/140 
en 146/152, samen voor €20,- 
Tel. 06-19691119

Activiteiten
Matangi Quartet. Nederlands 
meest succesvolle STRIJK-
KWARTET. vrijdag 9 maart 
20.00 uur
www.concerttienhoven.nl

Fietsen/ brommers
Wegens omstandigheden 
VOUWFIETS merk Stokvis 
z.g.a.n. 5 versnellingen €80,-.
Tel. 06-50601695

Degelijke damesfiets met een 
zwart kratje voorop gemon-
teerd, 3-naafsversnelling, 
vrijwel nieuwe banden en een 
goed AXA-slot voor €45,-. 
Tel. 06-23560275

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

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd 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

Zeer ervaren huishoudelijke 
HULP voor schoonmaak-
werkzaamheden in huis. 
Referenties aantoonbaar. 
06-84291804

Investeer in ondernemer-
schap. Koop lokaal! Stem 
Henric. Lijst 2 - nr. 7

Stem uw Groenekanse 
kandidaat in de raad. 
Stem Henric de Jong 
Schouwenburg Lijst 2 - 
nr. 7

Investeer in ondernemer-
schap. Koop lokaal! Stem 
Gert-Jan. Lijst 2 - nr. 17

Stem uw Maartensdijkse 
kandidaat in de raad. 
Stem Gert-Jan Weierink. 
Lijst 2 - nr. 17

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

Zorg: voor ons staan mensen 
centraal en niet de regels.

GROENLINKS

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Parkinson en belang-
stellenden zijn welkom op maandag 5 maart in 
het Parkinson Café Bilthoven in de Koperzaal 
van zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 
3 in Bilthoven. Annemarie Mastenbroek, werk-
zaam bij Vitras, gespecialiseerd verpleegkundige 
neurologie en als Parkinsonverpleegkundige aan-
gesloten bij ParkinsonNet, zal vertellen over haar 
werk en over problemen die zij in de praktijk 
tegenkomt bij het functioneren en de thuissitu-
atie van patiënten met de ziekte van Parkinson en 
hun ondersteuners. De bijeenkomst is van 14.30 
tot 16.00 uur. De toegang is vrij. Een vrijwillige 
bijdrage is welkom. Inlichtingen: Harm Scholten, 
tel. 030 6564406, email harm@scholten.nu en 
website www.parkisoncafebilthoven.nl.

Accolade Zorg viert feest 

Accolade Zorg maakt er in de week 
van zorg en welzijn echt een feestje 
van. De deuren van de locaties worden 
geopend en als hoogtepunt organiseert 
Accolade een groot seminar op 15 
maart (in Amersfoort), waar iedereen 
die in de zorg werkt gratis naar toe 

kan. D’Amandelboom in Bilthoven 
organiseert op 17 maart een gezellige 
voorjaarsmarkt: ‘Met koffie en iets lek-
kers krijgt iedereen de mogelijkheid 
om onze locatie van binnen en buiten 
te bekijken. Onze bewoners hebben 
geweldige dingen gemaakt die we laten 
zien bij een expositie', aldus Job Unger 
Regiomanager van ‘d Amandelboom. 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Tweede editie 
Running De Bilt

Zondag 8 april vindt de tweede editie plaats van hardloopevene-
ment Running De Bilt. Na het succes van de eerste editie gaat Run-
ning De Bilt nu de samenwerking aan met voetbalclub FC de Bilt.

De plaatselijke voetbalclub stelt onder meer hun locatie ter beschik-
king voor het ophalen van startnummers en omkleedgelegenheid en 
er kan op de dag zelf gebruik worden gemaakt van de kantine. Door 
de samenwerking wil Running De Bilt een volgende stap maken in de 
organisatie van dit evenement en de deelnemers nog beter faciliteren. 
Oprichter van Running de Bilt en tevens dorpsbewoner Jack van der 
Walle is dan ook trots op de nieuwe samenwerking: ‘FC De Bilt is een 
begrip in de wijde omgeving. Onze organisaties geloven beiden in de 
kracht van sport voor jong en oud en dit dragen we nu ook samen uit’. 

Evenement
De tweede editie van Running De Bilt vindt plaats op zondag 8 april. 
De afstanden zijn: 1 km en 2,5 km (jeugd) en 5 km en 10 km (volwas-
senen). Inschrijven kan vanaf heden. Meer informatie is te vinden op 
runningdebilt.nl

SVM met lege handen 
Op het koude en winderige Van Eck sportcomplex speelde SVM een sterke wedstrijd 

tegen het op de 2e plaats staande Focus 07 uit Culemborg. 

De Maartensdijkers speelden met 
routinier Kevin van Dronkelaar als 
slot op de deur goed tegen Focus 07 
en gaf weinig kansen weg. Welis-
waar combineerde Focus 07 beter 
en creëerden zij wel kansen, maar 
gaandeweg de eerste helft kwamen 
de geel-blauwe gastheren steeds 
beter in hun spel. Na een spelden-
prik van Mike de Kok kreeg Mike 
Boshuis de kans om SVM op de 1-0 
te schieten. Even later kopte een 
van de spitsen van Focus 07 op de 
lat en dan na een klein half uur spe-
len komt SVM onnodig door matig 
verdedigen op een 0-1 achterstand. 
Vlak voor de rust hoopte iedereen 
dat Mike de Kok de 1-1 op het sco-
rebord zou zetten, maar de Focus 
07 keeper bleek niet te passeren.

Niet meer
In de 2e helft ging SVM verbeten 
op jacht naar de verdiende gelijk-
maker. Wessel Huigen kwam net 

niet tot scoren; steeds bleek de 
Focus-doelman een sta in de weg. 
Het zat de geel-blauwen ook niet 
mee; even later liet Focus 07 zien 
hoe je wel moet scoren en stond de 
0-2 op het bord. SVM knokte zich 
terug in de wedstrijd. Mike de Kok 
scoorde met zijn kopbal de 1-2. De 
Maartensdijkse ploeg putte hier 

moet uit en bleef knokken voor een 
beter resultaat. Vol op de aanval 
spelen betekent in de verdediging 
ruimte weggeven en daarvan pro-
fiteerde Focus door 1-3 te scoren. 
SVM probeerde het nog wel maar 
scoorde niet meer. 

Mike de Kok scoort met een kopbal.

Bart Drost neemt na 
dit seizoen afscheid bij TZ

door Kees Diepeveen

Begin van het seizoen heeft Bart Drost te kennen gegeven dat dit zijn laatste seizoen bij TZ is. 
Vanaf zijn 17e jaar heeft Bart deel uitgemaakt van de selectie van de Maartensdijkse ploeg. Van 
2e klasse naar hoofdklasse is de route die hij met TZ heeft gemaakt. Bart gaat volgend seizoen 

aan de slag als trainer van het in de 2e klasse uitkomende Victum/Warchild in Houten.

Best wel even slikken voor de Tech-
nische Staf van TZ toen Bart aan het 
begin van het seizoen aangaf aan 
zijn laatste seizoen bij TZ te begin-
nen. Op zijn 10e jaar begonnen in de 
jeugd en vanaf zijn 17e jaar onafge-
broken spelend in het vlaggenschip 
van de vereniging. En dat hij daar 
een heel belangrijke positie in nam 
blijkt wel uit de veel gebruikte kreet: 
‘Alles is voor Bartje!’

Twijfel
Vorig seizoen twijfelde Bart al of hij 
door wilde gaan. Hoewel de ploeg 
van vorig jaar bij elkaar is gebleven 
zijn er in de jaren daarvoor best wat 
wisselingen geweest en daar had Bart 
moeite mee. Bart: ‘Telkens gingen er 
weer speelsters en spelers weg terwijl 
ik er aan hecht om langer met de-
zelfde mensen te spelen. Bovendien 
moet je echt fit zijn in de Hoofdklas-
se. Dat zit niet alleen in meer trainen 
maar in mijn geval ook de combi-
natie met mijn beroep als docent 
lichamelijke opvoeding. Als ik op 
maandagochtend of na een training 
de volgende dag wat voor moet doen 
vinden mijn enkels en knieën dat niet 
leuk. En tegelijkertijd merk ik ook 
op de training dat ik regelmatig niet 
vol kan gaan vanwege kleine onge-
makken. Die uitdaging om zelf nog 
beter te worden is gewoon een stuk 
minder vanwege mijn leeftijd en dat 
maakt dat ik uitkijk naar de nieuwe 
uitdaging als trainer ook om mezelf 
te prikkelen’.

Ontwikkeling
TZ heeft een mooie ontwikkeling 
doorgemaakt. Bart: ’In mijn eerste 
jaar in het team volgde een promotie 
naar de 1e klasse. Daar hebben we 
twee jaar gespeeld. Toen kwamen 
Frank Timmer en Wouter en Maar-
ten van Brenk naar TZ en dat gaf 

het team een enorme boost. Onder 
leiding van trainer Arjen van Ginkel 
zaten we vier jaar later in de Hoofd-
klasse en eindigden in ons debuut-
jaar op de derde plek. Na drie jaar 
Hoofdklasse hebben we vijf jaar in 
de Overgangsklasse gespeeld en nu 
weer in de Hoofdklasse’. Bart ver-
volgt: ‘Het had wel een enorme im-
pact op team en vereniging. Er ver-
anderde veel. Korfbal ging enorm 
leven. Het was heel bijzonder om 
deze stap met elkaar te maken. Bij-
voorbeeld trainers die veranderingen 
wilden doorvoeren waren we niet 
gewend. Bovendien hadden we te 
weinig trainingsuren. Het is nu nog 
niet ideaal maar dat heeft te maken 
met de bezetting van De Vierstee’.

Speciaal
Dat TZ een speciale vereniging is 
onderstreept Bart van harte. ‘Dit 
moet in stand blijven. We hebben 
een heel mooie periode achter de 
rug met relatief veel jeugdleden 
voor TZ begrippen en waarin de 
eerste teams op het één na hoog-
ste niveau speelden. Maar juist 
ook breedtesportteams in jeugd en 
senioren.TZ moet goed letten op 
presteren en op breedtekorfbal. Als 
er een van de twee wordt losgela-
ten zal het minder gaan. Presteren 
bij de jeugd bevorderen evenals bij 
het eerste team. Dat doen we met 
elkaar. Zie onze supportersvereni-
ging, die maar blijft aanmoedigen 
ook al hebben we zeven keer ver-
loren. Oog voor elkaar hebben dat 
is altijd een sterk punt geweest bij 
TZ en daarom is deze vereniging zo 
bijzonder’. 

Debuut
Bart maakt volgend seizoen zijn 
debuut als trainer van Victum/War-
child in Houten. ‘Het team speelt 

in de zaal 2e klasse en op het veld 
in de 1e klasse. Een mooie start als 
beginnende trainer. Er zit groeipo-
tentie in de vereniging en dat wil 
ik graag helpen ontwikkelen’ aldus 
Bart ‘Spelers beter maken maar ook 
de korfballer als persoon verder ont-
wikkelen. Dat is heel belangrijk. In 
een teamsport moet je het samen 
beter doen. Dat moet je echt willen 
en ook zo beleven. Daarom is vol-
doening en plezier in de sport een 
vereiste om tot resultaten te komen. 
Door oog te hebben voor elkaar en 
goed te communiceren ben je als 
team tot veel meer in staat. Daar ga 
ik aan werken en natuurlijk aan de 
technische en tactische ontwikke-
ling. Ik neem daar de tijd voor. Die 
ruimte krijg ik ook. Daarom zie ik 
mijzelf eerder ergens vijf jaar dan 
twee jaar werken. Mijn ambitie is 
om met zo goed mogelijke korfbal-
lers te werken waarmee ik stappen 
kan zetten. Mogelijk zijn de hogere 
niveaus dan wel haalbaar’. 

Twee
Nog twee wedstrijden in de zaal-
competitie. Waarschijnlijk is degra-
datie niet meer te ontlopen. Daarna 
het veldseizoen afmaken. Bart maakt 
het seizoen met plezier af. Volgend 
jaar zal er wel wat gaan veranderen 
bij TZ. denkt Bart:’ Ook Joep Ger-
ritsen stopt met korfballen. De groep 
wordt kleiner. Vroeger kon er veel 
geput worden uit de juniorengroep. 
Dat is nu minder. Daar zal naar mijn 
mening de aankomende jaren volop 
moeten worden ingezet. De jeugd 
die talent heeft laten presteren. Ze 
uitdagen om het beste er uit te wil-
len halen’. Bart besluit: ‘Talent en 
doorzettingsvermogen hebben en 
een beetje gek zijn van het korfbal-
spelletje dan kom je een heel eind. 
Zelfs tot de Hoofdklasse’.

Irene MA1 
vervolgt zegereeks

Woensdag 21 februari speelde Irene MA1 een competitiewedstrijd 
tegen VVU MA1. Met goed en degelijk spel beheerste Irene MA1 
de wedstrijd. Op alle fronten waren de meiden van Irene beter. Met 
setstanden 25-20, 25-18, 25-13 en 25-13 bewezen zij hun kracht. 

De dames van VVU MA1 kwamen er niet aan te pas. De volle winst 
van 5 wedstrijdpunten bleven in Bilthoven. Inmiddels hebben de 
Irene meisjes 6 wedstrijden gespeeld, 24 sets gewonnen en geen set 
verloren. Er was veel support van de jonge talenten van Irene. Dit 
bracht wat leven in de brouwerij maakte een doorgaans stille woens-
dag avond aardig rumoerig. Zaterdag, 10 maart speelt Irene MA1 de 
volgende competitiewedstrijd in Houten tegen nummer drie van deze 
competitie, Taurus MA1.    (Erna Everaert) 

Irene is nog steeds ongeslagen.

Bart zal nog één wedstrijd spelen met TZ in De Vierstee, dan zit het 
zaalseizoen erop.
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Wandeling op 
Beerschoten

Op zondag 4 maart organiseert Utrechts Landschap een wandeling op 
Landgoed Beerschoten. De start vanuit Paviljoen Beerschoten (aan de 
Holle Bilt 6) is om 14.00 uur. Vooraf aanmelden (is nodig in verband 
met het maximaal aantal deel-
nemers) kan op de website van 
Utrechts Landschap bij ‘activi-
teiten’. Deelname is gratis.

Illegale kap bomen Bilthoven Noord
door Henk van de Bunt

‘Het gezang van de vogels is de afgelopen maanden verdrukt door het gejank van 
kettingzagen’, aldus een inwoner van Bilthoven Noord die de redactie 

benaderde over een door meerderen gesignaleerd fenomeen.

Een aantal bewoners in Bilthoven 
Noord viel het op, dat er wel op 
zeer grote schaal bomen werden ge-
kapt en stelde een nader onderzoek 
in: ‘Natuurlijk is er schade ontstaan 
aan bomen door de sneeuwval rond 
10 december vorig jaar en heeft de 
zware storm op 18 januari zijn tol 
geëist, maar er is meer aan de hand. 
Nagenoeg iedere dag was er de 
afgelopen twee maanden het door-
dringende geluid van kettingzagen 
te horen’. 

Grove Den
Sinds 2012 is de procedure voor 
vergunningsaanvraag voor het kap-
pen van bomen vastgelegd in ’Kap-
beleid gemeente De Bilt’, Of een 
vergunning is aangevraagd en is 
verstrekt is te controleren op www.
overheid.nl. Een aantal verontruste 
bewoners heeft controle uitgevoerd 
en hun vermoedens werden beves-
tigd. Er is in de afgelopen maanden 
veel meer gekapt dan toegestaan. 
Met name de Grove Den is het 
slachtoffer hiervan; deze zo type-
rende boom voor deze regio heeft 
het moeten ontgelden.

Gemeente
Uit contact met de gemeente blijkt 
volgens de verontruste groep ook 
dat er onvoldoende capaciteit is 
om deugdelijke controle uit voe-
ren: ‘Om te beginnen blijkt dat het 
zogenaamde deskundigenrapport 
dat bij een vergunningsaanvraag 
wordt verstrekt wordt opgesteld 
door hetzelfde bedrijf dat ook de 
kap uitvoert na de toekenning er-
van. Een onafhankelijke toetsing 
door de gemeente vindt niet of 
nauwelijks plaats’. Daarnaast blijkt 
ook dat aanvragen niet volledig 
zijn en dat oneigenlijke gronden 
voor kap worden aangevoerd, zoals 
‘noodkap’, terwijl er helemaal geen 
sprake van nood is. Inmiddels heeft 
een aantal bewoners de gemeente 
hierop geattendeerd en bezwaar 
aangetekend tegen de gang van za-
ken. Volgens de verontruste groep 
is gebleken, dat niet alleen de pro-
cedure van vergunningsaanvraag 
en onafhankelijke controle door de 
gemeente ontbreekt, maar ook veel 
illegale kap van bomen plaatsvindt; 
kap waarvoor wel een vergunning 
was vereist.

Voorbeelden
De groep komt met voorbeelden: 
‘Zo is geconstateerd dat binnen een 
straal van 200 meter van één adres 
vijf maal sprake is geweest van il-
legale kap van een Grove Den. Ook 
werd door een gemeente ambtenaar 
illegale kap op heterdaad geconsta-
teerd. De eigenaar deed voorkomen 
dat voor zogenaamde ‘Noodkap’ 
toch geen vergunning nodig was? 
De betreffende ambtenaar heeft 
hiervan melding gemaakt bij de 
gemeente. Op basis van waarne-
mingen in de directe omgeving van 
bezorgde bewoners kan worden ge-
concludeerd dat er tientallen bomen 
in Bilthoven Noord illegaal zijn ge-
kapt in de afgelopen maanden. Voor 
de bezorgde bewoners is het wel 
duidelijk dat het huidige kapbeleid 
dient te worden herzien en dat ook 
de sancties die op illegale kap staan 
dienen te worden bijgesteld. 

Politiek
Dat inmiddels ook de politiek zich 
ermee is gaan ‘bemoeien’ blijkt uit 
de raadsdocumenten, welke open-
baar raadpleegbaar zijn en waarin 
vragen over het kapbeleid worden 
gesteld. Vragen welke gaan over 
aantallen vergunningsaanvragen, 
over verlening ervan, over zgn. 
noodkapvergunning en de daarbij 
behorende controle door een amb-
tenaar van de gemeente ter plekke. 
En ook vragen als: ‘Klopt het dat 
de gemeente geen - dan wel onvol-
doende - budget, menskracht en 
middelen heeft om deze aanvragen 
inhoudelijk ter plaatse te gaan be-
oordelen?’ en ‘Klopt het, dat voor 
de beoordeling van de aanvraag 
noodzakelijke, zgn. deskundigen-
rapporten in nagenoeg alle geval-
len afkomstig waren van het bedrijf 
dat vervolgens de bomenkap ver-
richtte?

Gemeentebeleid
De politieke vragen werden door de 
gemeente ambtelijk beantwoordt: 
‘Onze rol is het beoordelen/toetsen 
van alle vergunningaanvragen aan 
de hand van de ingediende stukken. 
Vaak schakelt de aanvrager voor 
het indienen van zijn aanvraag een 
gemachtigde in of onderbouwt hij 
zijn aanvraag aan de hand van een 
rapportage van een ter zake kun-
dig adviseur of bureau. Indien wij 
twijfelen aan de motivering, ver-
zoeken wij de aanvrager alsnog om 
een goede motivering te overleg-
gen. Slechts in incidentele geval-
len is onderzoek ter plekke nodig. 

Bomen 
voor de kleine tuin

Een kleine tuin is de realiteit van de meeste tuiniers. Toch is een tuin 
zonder bomen moeilijk denkbaar. Als de boom dan ook nog aardig 
bloeit, leuke vruchten draagt en een mooie herfstkleur heeft, niet groter 
wordt dan 5 meter met een elegante groeivorm is men tevreden. 

Die boom laat Cor van Gelderen in zijn lezing over bomen voor de klei-
ne tuin niet zien. Wel heel veel bekende en vooral ook minder bekende 
kleine bomen die het in de ons bemeten ruimte goed zullen doen. Alle-
maal met hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en bijzonderheden. Die 
lezing van Groei en Bloei, Afdeling De Bilt, Bilthoven is op dinsdag 6 
maart om 20.00 uur in De Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven. De 
entree is voor leden gratis.

Wel of niet legaal kappen is door de gewijzigde regels niet altijd even 
duidelijk.

Wat rest is slechts een stompje.

Inderdaad is in de meeste gevallen 
degene, die de bomen kapt ook de 
deskundige die de motivatie van 
de kapaanvraag verstrekt’. De ge-
meente geeft aan, dat zij zich ervan 
bewust is, dat ondanks de bestaan-
de vergunningplicht, toch bomen 
worden gekapt zonder de vereiste 
vergunning: ‘Het aantal illegaal ge-
kapte bomen is niet inzichtelijk te 
krijgen, zeker niet met meer dan 1 
miljoen bomen binnen ons gemeen-
telijk grondgebied. We beschikken 
niet over voldoende toezicht- en 
handhavingscapaciteit om illegale 
kap goed tegen te gaan. Wel rea-
geren wij zo adequaat mogelijk op 
meldingen van de inwoners’. 

Herziening
De gemeente besluit: ‘Ons inziens 

volstaat het huidige kapbeleid en is 
op het punt van het eisen van een 
onafhankelijk deskundigenrapport 
bij een aanvraag voor een (nood)
kap geen aanpassing nodig. De 
hevige sneeuwval op 11 december 
2017 veroorzaakte een extra aantal 
aanvragen voor noodkap. Wij zijn 
van mening dat wij bij de beoor-
deling daarvan adequaat hebben 
gehandeld in de afweging van de 
veiligheid van personen en zaken 
enerzijds en het beschermen van 
het groen anderzijds. Daarnaast 
geldt dat ook bij aanvragen voor 
een noodkap een complete en dui-
delijke aanvraag moet worden in-
gediend die wij vervolgens objec-
tief en zorgvuldig beoordelen aan 
de hand van de wettelijke toetsings-
kaders’.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Tot snel!

Woe.
28-02
Do.

01-03
Vr.

02-03
Za.

03-03
Zo.

04-03

In verband met onze 
vakantiesluiting geen

“Wat schaft de pot?” menu

Woe.
07-03
Do.

08-03
Vr.

09-03
Za.

10-03
Zo.

11-03

Souvlaki-steak v.d. grill 
met Tzatzikisaus

of
Gebakken zalmfilet met 

mosterd-dillesaus
of

Ragoût van paddestoelen 
met wilde rijst

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Open dagen:
ma. 12 t/m do. 15 maart 2018

van 15.00 tot 20.00 uur

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

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

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