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

Uw lokale
drukwerkspecialist

U wilt een nieuwe website of uw 

website kan een opfrisbeurt gebruiken? 

En u weet niet waar te beginnen?

Wij helpen u! Maak een afspraak

en we kijken samen naar

de mogelijkheden.

Website nodig?

RATTENOVERLAST?
MELD HET BIJ DE GEMEENTE VIA

WWW.DEBILT.NL/RATTEN

OF 030-2289411

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Biltse gevolgen door Uithoflijn-debacle
door Henk van de Bunt

De Uithoflijn moet de belangrijkste schakel worden in de bereikbaarheid van Utrecht Science 
Park De Uithof. Projectorganisatie Uithoflijn realiseert de tramlijn in opdracht

van provincie Utrecht en gemeente Utrecht. 

Voor de Uithoflijn is 84 miljoen 
euro extra nodig. Naar aanleiding 
van een kritisch rapport over de 
Uithoflijn stapte de verantwoor-
delijk (Provinciaal) gedeputeerde 
Jacqueline Verbeek-Nijhof op. In 
een voorstel van Verbeek-Nijhof 
staat dat een deel van de benodigde 
gelden - 14 miljoen euro - uit een 
potje moet worden gehaald dat 
bestemd was voor lokale fiets- en 
ov-projecten in de provincie. Het 
Biltse College van Burgemeester en 
Wethouders zou 1,8 miljoen subsi-
die krijgen uit dat potje van 14 mil-
joen euro. Alle reden om wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen als por-
tefeuillehouder namens het College 
nader er naar te vragen:

Financiering
Wethouder Rost van Tonningen: 
‘De voorgeschiedenis is als volgt; 
in 2014 werd afgesproken dat de 

provincie Utrecht het project van 
een nieuwe tramlijn van Utrecht 
CS naar de Uithof, de zogenaamde 
Uithoflijn, over zou nemen van het 
Bestuur Regio Utrecht (BRU), een 
samenwerkingsverband van ne-
gen gemeenten in de regio Utrecht 
waaronder De Bilt. Niet alleen de 
Uithoflijn, maar ook andere ver-
keers- en vervoertaken van de BRU 
werden door de provincie overge-
nomen. Het project de Uithoflijn is 
een samenwerkingsproject van de 
Provincie Utrecht en de gemeente 
Utrecht. 

De provincie betaalt 75 % en de 
stad Utrecht 25 %. Het project is 
vooral vertraagd door werkzaam-
heden rond het Centraal Station 
van Utrecht. Per februari van dit 
jaar kwam plotseling in het nieuws, 
dat de Uithoflijn door slecht be-
stuur 84 miljoen euro tekortkomt 

in de financiering van het project. 
Vervolgens nam de provincie kort 
daarop het besluit om dit tekort te 
dekken uit o.a. reeds toegezegde 
subsidies aan Utrechtse gemeenten. 
Daardoor krijgt De Bilt een directe 
financieringslast van ca 1,8 mil-
joen. Zo dichten de provincie en de 
gemeente Utrecht het ene gat door 
andere te creëren, ten koste van 
Utrechtse gemeenten’. 

Debacle
De gemeente De Bilt kan door het 
debacle met de Uithoflijn 1,8 mil-
joen euro mislopen aan subsidies 
voor lokale verkeersprojecten, die 
dit en volgend jaar op de lokale 
agenda staan. Dat schrijft het Biltse 
College naar aanleiding van schrif-
telijke vragen van de Biltse fractie 
van de VVD. Er komt een extra 
raadsvergadering donderdagavond 
15 maart, vlak voor de gemeente-

raadsverkiezingen van 21 maart, 
met als hoofdonderwerp het plotse-
linge schrappen van deze subsidie. 
Wethouder Rost van Tonningen: 
‘Het is onbegrijpelijk dat een der-
gelijk groot bedrag van 84 miljoen 
plotseling pas na jaren openbaar 
wordt. Hoe werkt dan de contro-
lerende taak van de gemeenteraad 
van Utrecht en de Provinciale Sta-
ten? Ik vind het als wethouder van 
De Bilt onacceptabel dat reeds toe-
gezegde subsidies, bedoeld voor 
lopende projecten van De Bilt nu 
plotseling niet meer door zouden 
gaan. Ik heb de gemeenteraad toe-
gezegd alles in het werk te stellen 
om die subsidie alsnog te krijgen’. 

Welke projecten
Wethouder Rost van Tonningen: 
‘Wij zijn al met die projecten be-
gonnen zoals het fietsveiliger ma-
ken van de Jan Steenlaan. Veel 
scholieren maken gebruik van de 
weg. In de spits worden de scho-
lieren vergezeld door honderden 
automobilisten. Dat levert gevaar-
lijke situaties op. Voor een evt. vrij-
liggend fietspad zou de gemeente 
een subsidie krijgen van 500.000 

euro. Die subsidie is nu erg onzeker 
geworden. De gemeente dreigt ook 
375.000 euro mis te lopen voor een 
verkeerscirculatieplan waarbij de 
Professor dr. T.M.C. Asserweg een-
richtingsverkeer en op de al aanwe-
zige rotonde bij Biltse Rading aan-
gesloten kan worden om verkeer 
sneller richting snelweg te krijgen. 
Een aansluiting, die direct positieve 
gevolgen voor de verkeersdruk op 
de Blauwkapelseweg en de Hessen-
weg heeft. Deze aansluiting staat 
voor dit jaar op de agenda’.

Verantwoordelijkheid
Op de vraag naar ‘Wie draagt hier-
van de verantwoordelijkheid’ ant-
woordt Rost van Tonningen: ‘In 
deze fase zie je allerlei politici naar 
elkaar wijzen. De eerste verant-
woordelijkheid ligt bij de bestuur-
ders van Provincie Utrecht en de 
Gemeenteraad van Utrecht. In het 
verlengde daarvan bij de controle-
rende organen: de Gemeenteraad 
Utrecht en Provinciale Staten van 
de Provincie Utrecht’

Al vanaf 2014 wordt gepleit voor het doortrekken van de Asserweg naar 
de Biltse Rading.

Ebbe Rost van Tonningen: ‘Er wordt al jaren gewerkt aan een plan om 
de Jan Steenlaan veiliger te maken’.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

18/03 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies
Pr. Gem. Zuiderkapel

14/03 • 14.30u + 19.30u - Ds. R.W. de 
Koeijer Biddag Gewas en Arbeid

18/03 • 09.30u - Ds. G.H. Kruijmer
18/03 • 18.30u - Ds. J. Belder
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

18/03 • 10.30u - Marien van den Boom 
Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3
18/03 • 10.00u - Dhr. 

Matthias van de Weide
R.K. Kerk O.L. Vrouw
18/03 • 10.30u - Pastor 
A. van den Boogaard

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
18/03 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma

18/03 • 16.30u - geen opgave ontvangen
De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk
14/03 • 19.30u - Ds. N. de Boo, 

Biddag Gewas en Arbeid
18/03 • 10.00u - Proponent P.J. Verhagen 

18/03 • 19.00u - Ds. A.D.J. Wessels 
Pr. Gem. Immanuelkerk

18/03 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 
Samendienst met Opstandingskerk  

Pr. Gem. Opstandingskerk
18/03 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
18/03 • 10.30u - Communieviering,

J. Bosboom en J. Vroom, 
Gezinsviering + Ecclesiakoor

V.E.G. De Bilt e.o.
18/03 • 10.00u - Spreker Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

18/03 • 10.30u - Dhr. B. van Empel
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
14/03 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel 

Biddag Gewas en Arbeid
18/03 • 15.30u - ds. J. Belder

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

14/03 • 14.00u + 19.30u - Dhr. J. de Boer 
Biddag Gewas en Arbeid

18/03 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat
W. Korving 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen kerkdiensten

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/03 • 11.00u - Mevr. L. Spelberg
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
14/03 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer, 

Biddag Gewas en Arbeid
18/03 • 10.00u - Ds. R.W. de Koeijer 

18/03 • 18.30u - Ds. P. Molenaar 
Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk
14/03 • 10.00u + 19.30u - Ds. A.J. Britstra 

Biddag Gewas en Arbeid
18/03 • 10.00u + 18.30u - Ds. B. Reijnders

PKN - Ontmoetingskerk
18/03 • 09.30u - Mevr. L. Spelberg

St. Maartenskerk
18/03 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/03 • 10.00u - Dhr. Kees Hoogendoorn, 
Jeugddienst 

18/03 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop 
PKN - Herv. Kerk

14/03 • 11.00u - Dhr. Anton Verstoep 
Biddag Gewas en Arbeid

14/03 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan 
Biddag Gewas en Arbeid 

18/03 • 10.00u - Dhr. Anton Verstoep, 
Gastendienst

18/03 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat 
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Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Bedroefd, maar met een gevoel van dankbaarheid dat wij 
hem zo lang mochten behouden, geven wij u kennis van 

het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Carel Bernard Struik
Achtienhoven, 15 juni 1939  Groenekan, 1 maart 2018

M. Struik - de Wit

Paul Struik
Naima Sanid

Simone Struik
Menno Verkerk

Kleinkinderen

Kon. Wilhelminaweg 458
3737 BH Groenekan

De begrafenis heeft op Carel zijn uitdrukkelijke wens
in zeer besloten kring plaatsgevonden.

Het einde van haar lijden geeft ons troost.
Het einde van haar leven stemt ons intens verdrietig.

Met dit dubbele gevoel geven wij u kennis 
van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, 

oma en overgrootmoeder

Cornelia Anthonia 
van den Brink - Beek

Corrie
sinds 28 februari 2011 weduwe van Jan van den Brink

op de leeftijd van 82 jaar.

Trees en Cees
    Arjan en Joyce
        Julian, Nina
    Erik en Laura
        Noah, Julia
    Jasper

Anneke en Raymond
    Nanneke
    Tim

De Bilt, 7 maart 2018
Correspondentieadres:
T. van Rooijen - van den Brink
Henrica van Erpweg 169
3732 BE De Bilt

Naar haar wens heeft de begrafenis in besloten kring 
plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers 
van Woon Zorgcentrum “Weltevreden “,

afdeling Plaza Major in De Bilt.

Bedankt voor het geduld en de liefdevolle zorg.
Ook voor de steun en aandacht die wij 

van jullie mochten ontvangen.

Dierbaar erfstuk

Eric Branger, boedelmakelaar, 
taxeert kosteloos de waarde van 
een dierbaar voorwerp en kan meer 
vertellen over de achtergrond hier-
van op zaterdag 17 maart 2018 van 
10.00 tot 12.00 uur in de PCB Uit-
vaartwinkel Bilthoven. De locatie 
is gelegen aan het Uilenpad 1.

Boekenweek in De Bilt

Inmiddels is de 83ste Boekenweek 
van start gegaan en is er een lezing 
van Jan van Hooff op donderdag 
15 maart om 20.00 uur in Bilt-
hovense Boekhandel, Julianalaan 
1. Jan van Hooff is bij de meeste 
mensen bekend als de primatoloog-
kenner die vanwege deze expertise 
regelmatig op televisie verschijnt. 
Daarnaast geeft hij ook lezingen. 
Jan van Hooff is de kleinzoon van 
de oprichter van Burgers’ Zoo, 
Johan Burgers. Zijn ouders werden 
directeur van de dierentuin en Van 
Hooff groeide daar dan ook op. 
De inleider zal zijn gehoor meene-
men naar de wereld van de mens-

apen en vertellen over hun sociale 
gedrag en communicatie. Reserve-
ren voor de lezing kan telefonisch 
030 2281014.

Voorjaarsmarkt in 
d’Amandelboom 

Zaterdag 17 maart organi-
seert woon- zorgcentrum 
d’Amandelboom (Noord-Houd-
ringelaan 82 te Bilthoven) van 
10.00 tot 14.00 uur een voor-

jaarsmarkt: ‘Met koffie en iets 
lekkers krijgt iedereen de moge-
lijkheid om de dingen te zien, 
die bewoners hebben gemaakt. 
Er zijn verschillende organisaties 
die met een kraam staan. Er is 
ook een rommelmarkt’. 

Oplossing voetklachten

George In der Maur Beterlopen-
winkel houdt op 16 maart van 
10.00 tot 16.00 uur een Finnamic-
dag. Op die dag is er ook een 
expert van de FinnComfort-impor-
teur aanwezig, die extra model-
len, kleuren en maten meebrengt, 
waardoor er nog meer keus is. 
Het Duitse pasvormschoenenmerk 
FinnComfort heeft een innovatie-
ve schoenenlijn ontworpen met de 
naam Finnamic, die de afwikkeling 
van de voeten tijdens het wandelen 
gemakkelijker maakt. In het kort 
komt het erop neer, dat de voeten 

bij elke stap als vanzelf afrollen. 
Dragers ervaren vaak minder pijn 
in voorvoet en hiel en de schoen 
is vaak een uitkomst bij hielspoor 
klachten. Voor alle FinnComfort-
kopers is er op deze dag een pas-
sende attentie. U vindt de George 
In der Maur Beterlopenwinkel aan 
de Koningin Wilhelminaweg 497 
in Groenekan

Kleding- en rommelmarkt 

Op zaterdag 17 maart wordt 
rondom de hervormde kerk in 
Westbroek tussen 10.00 en 15.00 
uur een grote actiedag gehouden 
met kleding- en rommelmarkt, 
diverse (sportieve) activiteiten 
(kinderplein, toren beklimmen, 
escaperoom enz), broodjesbar en 
nog veel meer. De opbrengst van 
deze dag wordt gebruikt voor de 
restauratie van het leien kerkdak 
van de hervormde kerk.
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   FORZA! 

 

Dorps, groen en veilig 

 

Laat u niets wijsmaken: de 4 flats in Bilthoven-
  

 

 

Kies aanstaande woensdag lijst 11 voor 

TEGEN HOOGBOUW 

 

MEER  VEILIGHEID 

 

BETER GELUIDSSCHERM 

 

BEBOUW SCHAPENWEIDE 

  

WIJ ZIJN FORZA!  

 

 

VEILIGER VERKEER 

 

Centrum staan nog steeds in de planning! 
Hondenoverlast, parkeeroverlast, hangjongeren: 

 
met Forza in het college gaan we weer  

550 handtekeningen in Maartensdijk liegen 

 
niet: met Forza in het college komt er meer  

geluidsbescherming. Beloofd is beloofd! 

 

 

handhaven! Meer blauw op straat en in de wijk! 

 

Houd onze gemeente dorps en groen! 

Woningbouw op de Schapenweide is nodig, 

 
al was het maar om nieuwe biochemische  

Een groep betrokken en daadkrachtige burgers 

 
uit onze mooie gemeente: geen politici met 

 

Onze kinderen, fietsers en ouderen verdienen 

 
een veel veiliger verkeer: we gaan sluipverkeer 

 
aanpakken en rotondes veiliger maken! 

 

landelijke ambities, maar toegankelijke mensen! 

 

industrie te stoppen, want die is daar gepland! 

 STEM LOKAAL, STEM FORZA! OP 21 MAART: forzadebilt.nl 

   Bron: gemeente De Bilt 

Frans Poot (D66) stopt definitief 
met raadswerk

Na vier perioden gemeenteraadswerk vindt D66 raadslid Frans Poot uit Bilthoven het welletjes. 
Voor de komende verkiezingen staat hij voor de laatste keer op de lijst, als lijstduwer, daarna is 

het tijd om iets anders te gaan doen. Tijd om zich te vervelen heeft hij echter niet. 

Helemaal van het toneel verdwij-
nen zal Frans Poot niet, daarvoor 
voelt Frans zich teveel betrokken 
bij mensen. ‘Het werk heb ik altijd 
met veel plezier gedaan, maar aan 
alles komt een keer een einde’, ver-
telt hij. ‘Weet je, ik wil altijd meer 
weten van en over mensen, daar-
om bracht ik mijn tijd als raadslid 
meer buiten de raadszaal door, dan 
daarbinnen. Op straat hoor je veel 
meer en daar moet je het van heb-
ben. Mensen moeten je kennen, dan 
kunnen zij je ook gemakkelijker di-
rect aanspreken op straat. Ik ga ook 
overal langs, om mijn gezicht even 
te laten zien, of dat nu bij de lokale 
vogelvereniging is, de harmonie, de 
voetbalclub of bij de kinderboerde-
rij’. 

Vrijwilliger
Naast het raadswerk is Frans Poot 
betrokken bij veel maatschappelij-
ke organisaties. Hij steekt veel tijd 
in onder andere Steunpunt Vluchte-
lingen De Bilt, als vrijwilliger. ‘Bij 
het Steunpunt begeleid ik diverse 
statushouders, onder andere uit 
Syrië en Eritrea. Ik zie mijzelf als 
een soort ‘maatje’ voor hen. Als zij 
vragen hebben over bijvoorbeeld 
het aanvragen van documenten bij 

de gemeente kunnenn zij bij mij 
terecht, maar bijvoorbeeld ook bij 
een eerste bezoek aan de huisarts 
of een sportvereniging’. Ook bij 
‘Mens en zijn Natuur’ en bij ‘Plat-
form Respectvol Samenleven’ is 
Frans betrokken. ‘Het zou zomaar 
kunnen dat ik straks ‘ja’ zeg tegen 
nog een organisatie, want stilzitten 
kan ik niet’, lacht Poot. 

Eén ding wil Frans de kiezer nog 
meegeven. ‘Ik sta als lijstduwer als 
laatste op de lijst. Ik ben dan wel 
niet meer verkiesbaar, maar een 
stem op mij, blijft bij D66. 

Maar wat er ook gebeurt, ik blijf 
wat ik hoor uit de Biltse samenle-
ving doorspelen naar de fractie van 
D66. Zij zijn nog niet van mij af!’

editorial

Frans Poot heeft nog geen tijd zich te vervelen.

Gratis compost en 
keukenbakje

Op de Landelijke Compostdag op zaterdag 17 maart kunnen inwo-
ners van de gemeente De Bilt met hun milieupas een gratis zak com-
post ophalen. Vanaf die dag kan ook een afsluitbaar keukenbakje 
opgehaald worden om etensresten en groente- en fruitafval in de 
keuken apart te verzamelen.

Tussen 9.00 en 12.00 uur kunnen inwoners een zak van 40 liter 
ophalen op de gemeentewerf aan Weltevreden 22 in De Bilt. Het 
afsluitbare keukenbakje, dat deel uitmaakt van de nieuwe, intensie-
vere manier van afval inzamelen, is ook na 17 maart nog af te halen 
zo lang de voorraad strekt. 
Men krijgt er een praktische folder en eenmalig een rolletje biolo-
gisch afbreekbare zakjes bij. Het bakje komt vooral van pas wanneer 
men in een hoogbouwwoning woont en groente- en fruitafval in de 
groene verzamelcontainer, die binnenkort geplaats gaan worden, wil 
doen,. 

Compost
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodem-
verbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een mi-
lieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor 
een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is com-
post geschikt voor alle tuin- en potplanten. Daarnaast wordt met ons 
gescheiden ingezamelde GFT groene stroom opgewekt voor 4.000 
huishoudens in Utrechtse gemeenten. 

Het nut van verkiezingsdebatten
is echt pas op waarde te schatten
bij een goed resultaat
en zoals het dan gaat
leggen ze dat meteen in de watten

Guus Geebel Limerick
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
Omdat het weekend nog even koud wordt!

Reclame geldig vanaf 
donderdag 15 maart
t/m woensdag 21 maart

VOORDEEL HELE WEEK

Verse lamsrack
naturel of gemarineerd

Hamburgers

Boerderij kipfilet

100
GRAM 3.99

500
GRAM 5.98

Noten & pinda's

500
GRAM 7.98Varkenshaasjes

ook katenhaasje of bourgondisch

500
GRAM 9.98Australische 

sucadelapjes

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

CASHEWNOTEN
Gezouten of ongezouten

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Bieslook paté
Ei-bieslook salade

Gebakken boterhamworst
Coburger rauwe ham
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

DJAKARTA MIX

ERWTENSOEP EN EEN 
ROOKWORST SAMEN

VOOR 5.-

5
VOOR 5.-

Kip cordonbleu, gehakt cordonbleu 
of runder cordonbleu

5 HALEN= 4 BETALEN

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.50

BOEREN 
'VOORJAARSKAAS'

500
GRAM 6.50 

met ui, knoflook, klaverhoning en rode bes! 
100

GRAM 0.99

3
STUKS 5.-LOEMPIA'S

LASAGNE

Lekker voor het weekend!

Omdat het weekend nog even koud wordt!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

Kokos
- Frambozentaart

Nu € 14,95

•  Pasta 
met kip en paddenstoelen

€ 0,99
100 gram

•  Vers gesneden
Bietjes € 0,99

500 gram
•  Wegens enorm succes

Gold-Nugget mandarijnen
Zeldzaam lekker

€ 2,49
héél kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Koolhydraat-arm 
brood
50 % minder 
Koolhydraat!!

Nu € 2,99

Vers van de traiteur
•  Asperge lasagne

met kabeljauw en spinazie € 1,49
 100 gram

•  Thaise curry
met groente en rijst € 1,49

 100 gram

•  Prei-gehakt schotel € 0,99
 100 gram

Hollandse 

Komkommer
Nu per stuk € 0,99

Vers gesneden 

Roerbak-
groente
Suprieur

400 gram € 2,99

Volop Specialiteiten:

• Hollandse Aardbeien
• Hollandse Asperges
• Hollandse Kas-bonen
• Hollandse Kas-bloemkool

En nog veel meer...



Wie is Krischan 
Hagedoorn?

PvdA Lijsttrekker Krischan Hagedoorn is 44 jaar, getrouwd met 
Jikke, heeft vier kinderen en woont in de wijk Brandenburg in 
Bilthoven-zuid. Krischan geniet graag van kamperen en samen lekker 
koken en is vaak te vinden op De Werkplaats en bij FC De Bilt. Zijn 
grootste wens is een wereld zonder armoede. Krischan is bekend van 
zijn strijd voor een nieuw zwembad dat wel voldoet aan de wensen van 
de Biltse bevolking. Het tij is nog net te keren door nu op een partij te 
stemmen die wel een modern, passend en beter bad wil, zoals de PvdA. 

Wat doet de PvdA voor betaalbaar wonen in De Bilt?
‘De wachttijd voor een sociale huurwoning is absurd hoog. Voor oude-
ren die naar een appartement willen verhuizen vinden hier niks betaal-
baars en starters zijn kansloos. De PvdA wil dat er een grote, nieuwe 
wijk wordt gebouwd, en een kleinere woonwijk nabij bij het RIVM-
terrein.’

Kan de PvdA de lokale zorg verbeteren?
‘De wachttijden voor de lokale Jeugdzorg lopen op, de WMO-zorg is 
ondoorgrondelijk en er is nog steeds geen onafhankelijk meldpunt voor 
klachten. Wij willen dat professionele instellingen beter gaan samen-
werken met de vrijwilligersorganisaties zoals stichting Mens. Ook wil-
len we een verlaging van de eigen bijdrage voor de zorg en een verho-
ging van de uitkering aan chronisch zieken en gehandicapten.’

Lukt het de PvdA om de werkgelegenheid te vergroten?
‘Het is lastig om voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch 
werk te vinden. Wij willen een wijkbedrijf oprichten waarin bijstands-
gerechtigden mee blijven doen en werkervaring krijgen, bijvoorbeeld 
door het extra schoonhouden van speelvoorzieningen.’

Wat is nog meer belangrijk in De Bilt?
‘Zeker zijn van een fijne wijk is ook belangrijk. De PvdA wil daarom 
in elke wijk en kern twee keer per jaar een wijkinspectie doen met de 
inwoners. En ook sport is erg belangrijk. Wij willen er zeker van zijn 
dat ieder kind kan sporten in onze gemeente.’

Wat zou je de kiezers voor 21 maart ’18 nog mee willen geven?
‘Denk goed na aan wie u uw stem op 21 maart toevertrouwt. Samen 
met duizenden anderen bepaalt u wie de 27 leden van onze gemeen-
teraad gaan worden. Ik hoop dat u voor PvdA De Bilt kiest. Met uw 
steun kunnen we de grote vraagstukken aanpakken en gemeente De 
Bilt sterker en socialer maken.’
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Vinkenplein gezellig en groen!
D66 wil het  Vinkenplein tot hét groene en gezellige hart van het Bilthoven maken: “Wij willen 
géén centrum vol met asfalt en geparkeerde auto’s. Daarom kiezen wij voor een Vinkenplein 

waar je rond kunt wandelen en gezellig kunt zitten op een terras”. Met deze boodschap
voerde D66 afgelopen zaterdag campagne op het plein.

“Andere partijen willen meer 
parkeerplaatsen, juist ook op het 
nieuw in te richten Vinkenplein” 
aldus lijsttrekker Hans Mieras. Wat 
D66 betreft blijft het parkeren in 
Bilthoven gratis, daarmee onder-
scheidt Bilthoven zich van Utrecht 
en andere winkelcentra. “Maar het 
moet wel leuk zijn om ook langer in 
het centrum te verblijven. Daarom 
kiezen wij op het Vinkenplein voor 
groen en gezelligheid; terrasjes, 
ruimte voor cultuur en wellicht een 
podium.”

Of D66 dit na de verkiezingen voor 
elkaar gaat krijgen is nog maar de 
vraag. Een aantal partijen wil in de 
raadsvergadering van 15 maart de 
vernieuwing van het Vinkenplein 
uitstellen, totdat er een parkeeron-
derzoek gedaan is.

“Er is al jaren geleden besloten 
dat het Vinkenplein groen wordt, 
daar gaan onze inwoners vanuit, en 
dat moeten we nu niet gaan terug-
draaien” zegt Hans Mieras. Voor 
wie langer wil parkeren komen er 
de komende jaren al een hoop par-

keerplaatsen bij, bijvoorbeeld in de 
straks opgeknapte parkeergarage 
van de Kwinkelier. Ook komen er 
140 parkeerplaatsen op de open 
ruimte naast het station, tegenover 
het Emmaplein. Op deze manier 
kan het Vinkenplein open.

Verkiezingsdebat in Het Lichtruim
door Walter Eijndhoven

Maandag 5 maart presenteerde Het Lichtruim in Bilthoven, in een volle zaal,
haar ‘De Bilt in Debat’, onder leiding van Bart van Gerwen. Alle Biltse politieke
partijen gingen met elkaar de discussie aan over diverse onderwerpen die hen,

en de inwoners uit de gemeente De Bilt, bezighouden. 

Woensdag 21 maart is het weer tijd 
om te kiezen; ditmaal voor de ge-
meenteraden. Reden genoeg voor 
een debat. Een debat over hoe deze 
gemeente er nu voorstaat en welke 
positieve bijdragen de diverse par-
tijen hebben geleverd. Maar ook over 
de plannen van de (nabije) toekomst: 
wat willen de Biltse partijen met deze 
gemeente en hoe willen zij dit reali-
seren? En hoe werken de partijen sa-
men om succesvol te zijn?

Deelnemers
De volgende lijstaanvoerders deden 
mee aan het debat: Theo Aalbers 
(Christen Unie), Menno Boer (SP), 
Madeleine Bakker-Smit (CDA), 
Anne Brommersma (GroenLinks), 
Krishan Hagedoorn (PvdA), Fred van 
Lemmen (VVD), Hans Mieras (D66) 
Jette Muijsson (Beter de Bilt), Peter 
Schlamilch (Forza De Bilt), Johan 
Slootweg (SGP) en Han IJssenagger 
(Bilts Belang). Zoveel verschillende 
partijen, zoveel verschillende menin-
gen. Ook tijdens deze avond bleek 
dat weer. Om alle meningen van de 
partijen te horen, kreeg iedere partij 
gedurende het hele debat slechts vijf 
minuten de tijd om haar standpunt te 
verkondigen.

Stellingen
Eén van de eerste stellingen betrof 
de leefbaarheid in gemeente De 
Bilt. De Staat van Utrecht geeft aan 
dat het met de leefbaarheid bin-
nen onze gemeente minder gesteld 
is. Moet er een randweg komen 
rondom De Bilt? Geen keuze (Bilts 
Belang); Wegen beter onderhou-
den, geen randweg (SP); wel een 
randweg (VVD); tegen een rand-
weg (GL). Stelling twee: meer/
minder woningen bouwen binnen/ 
buiten rode contouren (grens tussen 
bebouwing en natuur): buiten rode 
contouren (CDA); 2.000 woningen/ 
buiten rode contouren (PvdA); nog 
voldoende ruimte binnen de ker-
nen, bijv. HF de Witte (GL); 20% 
van gemeente is bebouwd, 30% 
natuur en 50 % open ruimte, dus 
daar bouwen (Bilts Belang); meer 
huizen in Westbroek (VVD); Scha-
penweide gebruiken voor wonin-
gen (Forza De Bilt); 240 huizen op 
Schapenweide (D66).

Ratten
Stelling drie: rattenplaag aanpak-
ken, maar hoe?: handhaven, burgers 
beboeten als zij vervuilen (Forza 
De Bilt); handhaving dmv boa’s 

(VVD); actieplan om rattenplaag 
aan te pakken middels integrale sa-
menwerking (SGP). Stelling vier: 
wat vinden de partijen van het nieu-
we zwembad?: groter zwembad 
(PvdA/ SP/ SGP/); zwembad dat nu 
wordt gebouwd is goed; (Beter de 
Bilt/ CDA/ D66). Publiek in zaal: 
groter zwembad. Stelling vijf: meer 
of minder boa’s?: meer boa’s op 
straat (SP, (door OZB te verhogen 
en daarvan meer boa’s te betalen, 
bijstandsgerechtigden opleiden tot 
boa); VVD voor meer boa’s. Stel-
ling zes: meer wegen aanleggen in 
De Bilt? Oplossingen zijn: meer 
wegen: (Bilts Belang); meer we-
gen betekent meer auto’s, dus beter 
Openbaar Vervoer en meer fietsen 
(GL); burgers meer betrekken bij 
dit onderwerp (PvdA) Stelling ze-
ven: Gemeente moet zich actief 
bemoeien met isolatie van huizen?: 
niet verplichten, wel stimuleren 
(CDA/ Beter de Bilt). Stelling acht: 
Koopzondag ja/nee?: Tegen koop-
zondag (CU/Forza De Bilt/ Beter 
de Bilt); iedere winkelier bepaalt 
dit voor zichzelf: (Bilts Belang); 
zaal (helft voor/ helft tegen). Het 
debat werd live uitgezonden door 
Regio TV De Bilt.

Alle lijstaanvoerders werden flink aan de tand gevoeld.

editorial
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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.

Vanaf nu ook op maandagmiddag!
Behandeling op afspraak, openingstijden:

 Maandag 9.00 - 17.30 uur
 Dinsdag 9.00 - 17.30 uur
 Dinsdagavond 20.00 - 22.00 uur
 Donderdag 9.00 - 17.30 uur
 Vrijdag 9.00 - 13.30 uur

www.nandashaircare.nl

 

bij inlevering van deze bon 10% korting

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

 Donderdagavond

22 maart • 

Kom gezellig langs en 
ontvang een 
                 KORTINGSBON*              10%

                      

20.00 uur: Ontvangst met koffi e/thee
20.15 uur: Start modepresentatie

 Een moderne, betrokken en 
 betrouwbare overheid
• Wij zetten ons in dat burgers vanaf het begin bij 

initiatieven worden betrokken
• Nascheiding voor hoogbouw, terug naar minder 

containers bij flats. Afval overzichtelijk

 Een zorgzame samenleving
• Zorg voor iedereen en snel toegankelijk
• Kleine kernen herkenbaar
• Ondersteunen kleine ondernemers en 

zondag = Rustdag 

	 Een	prettige	woon-	en	leefomgeving
• Prettig wonen bereikbaar voor iedereen
• Bouwen van goedkope huur- en koopwoningen

• 30% sociale woningbouw bij H.F. Witte Centrum, 
Zwembad, Emmaplein, Melkweg en overige 
locaties

 
	 Een	milieu-	en	energiebewuste	gemeente
• Economie en de natuur in balans
• Behoud en afmaken van de ecologische verbin-

ding tussen Oostbroek en Noorderpark.

 Naar duurzame mobiliteit
• Realiseren P&R plek en station tussen Kon. 

Wilhelminaweg en A27 en OV-verbinding met 
elektrische bussen met station Bilthoven en 
de Life Science As, mede ter voorkoming van 
sluipverkeer

• Snelfietspaden

Wij zijn op zoek naar jou!
Nieuwsgierig? Bezoek ons op:
www.facebook.com/ChristenUniedeBilt

Betrokken? Word lid via:
www.debilt.christenUnie.nl/lidworden

Bij het maken van keuzen laten we ons inspireren door de Bijbel en ons verkiezingsprogramma.
De komende jaren zijn er belangrijke zaken die de toekomst van onze gemeente gaan bepalen.

De	ChristenUnie	wil	eerlijke,	transparante	afwegingen	maken	tussen	mensen,
natuur	en	economie	en	staat	voor	de	volgende	speerpunten:

ChristenUnie	De	Bilt

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

VERNIEUWD!

ABRIKOZENCAKE!
met walnoten en een
vleugje kaneel nu

€6,95

€4,75

met amandelspijs
nu

KLEIN PAASBROODJE

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

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers
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Petitie van Hart voor Bilthoven
aan lijsttrekkers

door Walter Eijndhoven

Bezorgde burgers binnen Hart voor Bilthoven stuurden, voordat het lijsttrekkersdebat op 
maandag 5 maart in Het Lichtruim plaatsvond, een petitie over parkeerproblematiek in 

Bilthoven Centrum naar de lijsttrekkers van alle Biltse partijen. Tijdens het debat kwam het 
onderwerp niet ter sprake, maar afspraken met de lijsttrekkers vinden inmiddels wel plaats.

Steeds weer wordt het grote verkeer-
sprobleem in het centrum van Biltho-
ven door de gemeenteraad vooruit-
geschoven. Jaar na jaar stapelen de 
problemen zich op, een doorn in het 
oog van Hart voor Bilthoven en vele 
bewoners van Bilthoven. Middels het 
aanbieden van een petitie hoopt Hart 
voor Bilthoven dat het parkeerpro-
bleem hoger op de agenda komt te 
staan van burgemeester en wethou-
ders, na de komende gemeenteraads-
verkiezingen.

Zorgen
‘Hart voor Bilthoven zet zich namens 
9 bewonersorganisaties en circa 
2.500 inwoners al meer dan tien jaar 
in voor de kwalitatieve vernieuwing 
van het centrumgebied’, vertelt Hein 
Reedijk, lid van de Kerngroep Hart 
voor Bilthoven. ‘Ondanks het feit dat 
er in de afgelopen jaren al veel goeds 
tot stand is gekomen, willen wij 
aan de vooravond van de gemeen-
teraadsverkiezingen, onze zorgen 
uiten’. Volgens Hart voor Bilthoven 
doen zich veel problemen voor in het 
centrum van Bilthoven: vertraging 
herontwikkeling Kwinkelier, minder 
parkeerplaatsen in de Kwinkelier na 
renovatie, het ontbreken van concrete 
bouwplannen voor de ‘Driehoek’, 
trage voortgang ontwikkeling Vin-
kenplein en een escalerende parkeer-
problematiek. Reedijk: ‘En dit is nog 
lang niet alles. Het winkelcentrum 
ligt al jaren op de schop, waardoor dit 
geen prettige winkel- en verblijfsom-
geving is, de P&R staat nu al vaak 
vol door toenemend forensenverkeer, 

omliggende woonstraten ondervin-
den veel parkeeroverlast en zo kan 
ik nog wel even doorgaan’. Door de 
grote overlast doet Hart voor Bilt-
hoven nu een dringend appèl op de 
Biltse politieke partijen, met name 
op hen die na de komende gemeen-
teraadsverkiezingen collegeverant-
woordelijkheid nemen. ‘Wij zien 
graag dat de verantwoordelijken een 
daadkrachtige aanpak laten zien van 
de problematiek zoals die in 2012 
al werd geschetst in het Gemeente-
lijk Verkeer- en Vervoerplan (GVV) 
Er moeten nu eindelijk eens knopen 
worden doorgehakt en tempo worden 
gemaakt bij de ontwikkeling van het 
Vinkenplein, dat in ieder geval ui-
terlijk 2019 gereed moet zijn’, stelt 
Reedijk.

Parkeerbeleid
Uit het GVV: het centrum van Biltho-
ven de functie van een ‘boodschap-
pen +’-gebied. De bezoeker kan voor 
de deur van de winkels parkeren en 
verblijft hier meestal kort. De helft 
van de parkeerders staat minder dan 
dertig minuten geparkeerd en 80% 
van alle parkeerders verblijft hier kor-
ter dan anderhalf uur. In het hart van 
het centrumgebied (Vinkenplein en 
omgeving) geldt een parkeerschijf-
zone (blauwe zone), waarmee maxi-
maal anderhalf uur mag worden ge-
parkeerd. ‘Deze parkeerplaatsen zijn 
alleen bedoeld voor bezoekers’, legt 
Reedijk uit. ‘Er worden dan ook geen 
ontheffingen voor de blauwe zone 
ontleend. In dit plan bleek in 2012 al 
dat binnen de blauwe zone 30% van 

de parkeerders langer parkeert dan de 
maximale parkeerduur en dat is zeker 
niet minder geworden’. Boodschap-
pen doen blijft belangrijk. Volgens 
het Masterplan Bilthoven moet de 
verblijfsduur van bezoekers daarom 
worden verlengd. Reedijk: ‘In de 
driehoek ten zuiden van het station 
wordt het tijdelijke parkeerterrein uit-
gebreid en verbeterd. Door op meer-
dere plaatsen parkeergelegenheid te 
bieden en duidelijk te maken of dit 
voor lang of kort parkeren is, kan de 
beschikbare capaciteit optimaal wor-
den benut. Maar dan moet er ook wel 
een heldere verwijzing zijn naar die 
parkeerplekken’. Het GVV vermeldt 
ook, dat de parkeerdruk rondom Vin-
kenplein/ Emmaplein hoger is (ho-
ger dan 100% op zaterdagmiddag), 
terwijl de parkeergarage onder de 
Kwinkelier slechts voor 25% gevuld 
is. In het centrumgebied ligt de par-
keerdruk op 70%. Dat betekent dat 
de parkeerders dus beter verdeeld 
moeten worden over de beschikbare 
plaatsen. Om bezoekers zover te 
krijgen zijn diverse maatregelen no-
dig: instandhouding huidige parkeer-
schijfzone; intensivering handhaving 
parkeerschijfzones om langparkeer-
ders te weren, door bijvoorbeeld 
boa’s in te zetten en versterking van 
sociale veiligheid in de parkeerga-
rage onder de Kwinkelier. 

Toekomst
Reedijk: ‘Voor de toekomst moeten 
minimaal 950 parkeerplaatsen be-
schikbaar zijn in het hart van Biltho-
ven. De verwachting is dat de par-

keerdruk zal toenemen tot 90%. Met 
een goede parkeerregulering moet 
worden gezorgd voor verdeling van 
de parkeerders over de beschikbare 
parkeercapaciteit. Vooralsnog wordt 
uitgegaan van parkeerregulering 
door de blauwe zone. Als toch blijkt 
dat op deze manier niet kan worden 
gehandhaafd en de overlast niet af-

neemt, kan worden gekeken naar 
verdergaande regulering door betaald 
parkeren. Onderzocht moet worden 
op welke manier de huidige P&R 
toekomstvast gemaakt kan worden 
voor de toenemende langparkeerbe-
hoefte als gevolg van de in het Ver-
keersplan voorziene upgrading van 
station Bilthoven tot intercitystation’. 

Hein Reedijk hoopt dat de nieuwe gemeenteraad nu eindelijk eens iets 
gaat doen aan het parkeerbeleid in Bilthoven Centrum.

editorial

CDA blijft dichtbij!
CDA-Lijsttrekker Madeleine Bakker laat haar licht schijnen op de gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart: “Waarom CDA stemmen? Om drie redenen: Betrouwbaar, Betrokken én Bereid 

met als motto CDA Blijft Dichtbij!.” Ze ligt de drie B’s graag toe. 

“Betrouwbaar: omdat we hebben 
gerealiseerd wat we bij de vorige 
verkiezingen hebben beloofd. In 
Maartensdijk staat de compleet ge-
renoveerde Vierstee er prachtig bij. 
Na jaren praten komt er nieuwbouw 
voor zwembad Brandenburg. Daar-
naast is de gemeente ook Dichtbij 
gekomen bij inwoners die extra 
aandacht nodig hebben. Zo is er 
nu een klantgericht zorgloket voor 
jong en oud en is het inloopspreek-
uur met wethouders ingevoerd.”
In alle zes kernen vertegenwoordigt
De CDA-lijsttrekker gaat vervol-
gens in op de tweede B van Be-
trokken: “Omdat we in alle ge-
meentekernen naast de kiezer staan 
met haar of zijn belangen voorop. 
Ook de komende vier jaar blijven 
wij ons inzetten voor een leefbare 
samenleving, waarbij we de na-
druk leggen om dat samen te doen 
met vrijwilligers, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. Ons 
speerpunt is niet voor niets ‘Vereni-
gen, onze sport’.” 
Tot slot gaat Madeleine in op de 
derde B: “Bereid: omdat we met 

een geweldige kandidatenlijst klaar 
staan om nog eens de verantwoor-
delijkheden te nemen voor de ko-
mende vier jaar.  Ik ben er trots op 
dat in de top van onze lijst op de 
plaatsen twee tot en met zeven kan-

didaten uit al onze zes dorpskernen 
staan. Gezamenlijk zorgen we voor 
meer woningen om onze kinderen 
dichtbij te houden. En we staan 
voor een financieel solide beleid 
zonder lastenverzwaring.”

CDA top zeven, van links naar rechts: Margriet van de Vooren 
(Bilthoven), Arjan Muijs (Hollandsche Rading), Cornel Boere 

(Westbroek), Madeleine Bakker (lijsttrekker), Martijn Koren (De Bilt), 
Werner de Groot (Maartensdijk)en Teus Spelt (Groenekan).

Onderdak op Beerschoten
 
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organi-
seert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan 
onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beerscho-
ten. Woensdag 21 maart wordt er van alles verteld over hutten bouwen 
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 Beer-
schoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden per email kan tot en met 
zaterdag 17 maart via kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Dorpen in het groen, rustig en veilig. Houden zo!
• Goed wonen • Winkelen • Prima gezondheidszorg

• Sluipverkeer tegengaan • Verbetering OV en fietsverkeer
• Groenonderhoud • Biodiversiteit • Inspraak bewoners

• Basisvoorzieningen voor iedereen
www.beterdebilt.nl

Onze aandachtspunten voor de kernen

1. Westbroek
• Sluipverkeer
• Camera’s Nieuwbouw
• Handhaven

2. Holl.Rading
• Verkeer Floris V
• Geluidsoverlast A27
• Gebiedsgericht werk

3. Maartensdijk
• Parkeerplaatsen
• Woningen starters
• Behoud voorziening
• Geluidoverlast A27

4. Groenekan
• Woningen starters
• Landgoed
• Natuurbehoud
• Parkeren Voordaan

5-8. Bilthoven
5. Leijen
• Honden uitlaat
6. Bilthoven Noord
• Verkeer J. Steenlaan
• Behoud groen
• Sluipverkeer
7. Centrum
• Kwinkelier, Vinkenpl
8. Bilthoven Zuid W
• Schapenweide 

driehoek

9-10. De Bilt
• Verkeers- 

circulatieplan
• Sporthal HFW
• Parkeren
• Fietstunneltje
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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.

500

795 399

1+1
Gratis

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

Jumbo
Chocolade
eitjes

3 zakjes a 200 gram

Jumbo
Beenham

per 500 gram

Wasmiddelen

• Robijn
klein & krachtig

• Ariel
• Persil
• Reus

Turcotaartje

per stuk

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn
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Betrouwbaar
Betrokken
Bereid #1 Madeleine Bakker
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Lijsttrekkers presenteren
zich in Westbroek

door Guus Geebel

Peter van Dijk en Bas van Atteveldt presenteerden op donderdag 8 maart in het Westbroekse Dorpshuis 
een drukbezocht verkiezingsdebat. De lijsttrekkers van de elf deelnemende partijen kregen in het eerste 
deel van de avond elk anderhalve minuut om hun bijdrage te leveren. De avond was georganiseerd door 

de Maartensdijkse Middenstandvereniging (MMV) en de Westbroekse Ondernemersclub (WOC). 

WOC-voorzitter Bas van Atteveldt 
vertelt dat de elf politici is gevraagd 
een verhaal te houden over hun plan 
om kleine kernen te laten spanke-
len, met een insteek naar de onder-
nemers. Aanwezigen beoordelen na 
iedere bijdrage met een smartphone 
via het programma Slido, de volgen-
de onderdelen: hebben we wat aan 
dit plan, is het haalbaar en hoeveel 
geld wil je eraan besteden. De zes 
partijen met de hoogste waardering 
gaan door naar de tweede ronde. De 
als eerste geëindigde van deze ronde 
wordt beloond met een bonus van 
één minuut extra spreektijd. Slido 
is een laagdrempelige stemtool die 
in de zaal wordt bediend door Ruth 
Nagel. Bas van Atteveldt legt de aan-
wezigen uit hoe het systeem werkt. 

Verenigen
Op alfabetische volgorde van naam 
van de partij komen vervolgens de 
lijsttrekkers aan bod. Jette Muijsson 
van Beter De Bilt bijt het spits af. 
Om kleine kernen te laten spranke-
len staat menselijk contact bij haar 
op één. Het verenigingsleven vindt 
zij essentieel. ‘Dat geldt ook voor 
kleinschalige woningbouw, want als 
die er niet komt verdwijnt de school.’ 
Han IJssennagger van Bilts Belang 
stelt dat de inwoners van de kleine 
kernen zelf bepalen waar en wan-
neer woningen gebouwd worden. 
‘Twee procent van de vijftig procent 
landbouwgrond in onze gemeente 

is voldoende om 1800 woningen te 
bouwen.’ Madeleine Bakker van het 
CDA noemt verenigen een sleutel-
woord dat past bij de kleine kernen. 
‘Dat maakt die kernen zo aantrek-
kelijk. Alle activiteiten die hier in 
samenhang georganiseerd worden 
wil het CDA faciliteren in plaats van 
controleren. Vergunningen voor door 
vrijwilligers georganiseerde evene-
menten moeten zonder legeskosten 
kunnen worden uitgevoerd. We wil-
len dat fi nancieren door commerciële 
evenementen meer te laten betalen.’

Bereikbaarheid
Theo Aalbers van de ChristenUnie 
vindt dat in de kleine kernen ge-
bouwd moet worden ook buiten de 
rode contouren. ‘De kleine kern moet 
een stuk zelfstandigheid krijgen met 
een eigen budget. Voor grote projec-
ten komt er als het aan de Christen-
Unie ligt een participatiecode waarin 
geregeld wordt dat de kern vanaf het 
eerste begin betrokken is bij de plan-
nen.’ D66-lijsttrekker Hans Mieras 
noemt drie elementen als plan voor 
de kern Westbroek. Meer woningen, 
beter luisteren naar de mensen en 
meer ruimte voor ondernemerschap. 
Hij vindt dat de gang van zaken bij 
vergunningen verbeterd moet wor-
den. Peter Schlamilch van Forza 
De Bilt vindt bereikbaarheid een 
belangrijk punt voor Westbroekse 
ondernemers. Het belangrijkste 
vindt hij veiligheid in Westbroek 

en betere handhaving. Schlamilch 
wil meer ruimte voor detailhandel. 
Anne Brommersma van GroenLinks 
kan bijdragen aan een sprankelend 
Westbroek door geen grootschalige 
ontwikkelingen toe te staan. ‘Er zijn 
volop kansen voor recreatie en groen 
is ook duurzaam.’ 

Zelfbestuur
Krishan Hagedoorn: ‘De PvdA staat 
voor werk, goede zorg en betaal-
baar wonen. Kleine kernen moeten 
leefbaar blijven voor de inwoners. 
Belangrijk daarbij is dat er bijge-
bouwd wordt desnoods buiten de 
rode contouren. Ook dat er voor-
zieningen blijven. De PvdA staat 
een vergaande vorm van zelfbestuur 
voor Westbroek voor. Als voorbeeld 
noemt hij Reduzum in Friesland. De 
SGP stelt de Kern centraal, Johan 
Slootweg wil dus ook Westbroek 
laten sprankelen. De partij wil er 
woningen bouwen en zorgen dat de 
dienstverlening op peil is. ‘Wij wil-
len daadkracht.’ Menno Boer van de 
SP gaat in op de verkeerssituatie in 
Westbroek en wil dat er woningen 
worden bijgebouwd. ‘Het MKB is de 
grootste werkgever van Nederland 
en werk betekent leven in een dorp. 
Ondernemers zijn de kracht van deze 
kern.’ Over evenementen in West-
broek zegt hij: ‘Vooral meer.’ Fred 
van Lemmen mist bij de lokale poli-
tiek een zakelijke insteek. De VVD 
wil meer proces- en resultaatgericht 

werken. ‘Op onze kandidatenlijst 
staan mensen uit de kleine kernen. 
Zij ondersteunen de fractie bij zaken 
over die kernen.’ De zes partijen die 
de hoogste score hadden en na de 
pauze verder gingen waren: SGP, 
CDA, PvdA, D66, ChristenUnie en 
VVD. Zij krijgen onder meer vra-
gen voorgelegd over standplaatsen 

in Maartensdijk, verkeer en veilig-
heid. De bonusminuut die Johan 
Slootweg in de eerste ronde heeft 
gewonnen gebruikt hij om te pleiten 
voor woningbouw. ‘Dat creëert ook 
draagvlak voor voorzieningen zodat 
je minder hoeft te investeren in cul-
tuur, want daar staan geen inkomsten 
tegenover.’ 

De zes partijen die de hoogste score van de zaal kregen.

advertentie

Politiek Café D66: Op naar 
een beter vergunningenbeleid!

Vindt u ook dat de vergunningverlening in onze gemeente beter 
kan? Wat zijn uw ervaringen en wat kan beter?

En hoe doen we dat dan?

D66 organiseert 14 maart om 20.00 uur een politiek café over het ver-
gunningenbeleid! bij MK Ski Service in Bilthoven. Of het nu gaat om 
een omgevingsvergunning, een evenementenvergunning dan wel een 
ontheffi ngsaanvraag; D66 luistert graag naar (uw) verhalen om te be-
kijken welke concrete input dit oplevert, zodat de Gemeente direct aan 
de slag kan. Iedereen is welkom, van ondernemer tot inwoner, van be-
drijf tot lokale initiatieven. 

Afgelopen maanden heeft D66 een enquête uitgezet over vergunnin-
gen, ingevuld door lokale betrokkenen. Hiervan geven we een korte 
presentatie en de belangrijkste conclusies. Vervolgens nemen we een 
kijkje over de schutting bij een andere gemeente: hoe doen zij dat daar 
en wat kunnen wij ervan leren? Daarna gaan we aan de hand van de 
uitslagen van de enquête op zoek naar mogelijke oplossingen van knel-
punten en zal wethouder Hans Mieras proberen de vertaalslag te maken 
naar het uitvoerende beleid van de gemeente. 

Dit Politiek Café D66 is woensdag 14 maart om 20.00 uur bij MK Ski 
Service, Rembrandtlaan 36 te Bilthoven. Voor meer info Vanetta Smit, 
raadslid D66 De Bilt: v.smit@debilt.nl of tel. 06 14379100.

editorial

Julianacomplex aangewezen als 
gemeentelijk monument

door Henk van de Bunt

In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de toekomst van delen van de Julianafl at 
in Bilthoven. In het verleden heeft de gemeente een verzoek tot bescherming daarvan 

afgewezen. Men wilde toen de hand vrij houden voor gedeeltelijke sloop van het complex. 

Door een uitspraak van de rechtbank 
lag de discussie over de bescherming 
van de Julianafl at weer volledig 
open. Deze situatie zou de gemeente 
in de ogen van het Cuypersgenoot-
schap moeten gebruiken om te kiezen 
voor een duurzame toekomst van dit 
bijzondere naoorlogse erfgoed. De 
Stichting het Cuypersgenootschap - 
een landelijke monumentenorganisa-
tie - had de gemeente De Bilt formeel 
verzocht om de Julianafl at aan de 
Julianalaan in Bilthoven, te bescher-
men als gemeentelijk monument.

Dudok
Het Julianacomplex in Bilthoven 
is ontworpen door W.M. Dudok en 
bestaat uit een winkelpand, een fl at 
van vijf lagen en een bedrijfsruimte 
met bovengelegen appartementen. 
De Vereniging van Eigenaren ‘Ju-
lianafl at II in Bilthoven’ verzocht 
al eerder om de aanwijzing en ging 
in beroep tegen de aanvankelijke 
afwijzing van haar verzoek. Met in-
achtneming van een uitspraak van de 
Rechtbank Midden-Nederland over-
woog het College vervolgens, dat de 

plannen voor herontwikkeling van 
een deel van het complex in het kader 
van het centrumplan Bilthoven, nog 
onvoldoende concreet is uitgewerkt 
en ontstond het plan tot aanwijzing 
als gemeentelijk monument.

Mooi Sticht
Over dit voornemen tot aanwijzing 
heeft de Monumentencommissie 
(Commissie voor ruimtelijke kwali-
teit MooiSticht) positief geadviseerd, 
waarna het College besloot het voor-
nemen om te zetten in het gevraagde 
aanwijzingsbesluit. In het gemeente-
lijk Mededelingenblad verklaart het 
College hierover: ‘Met nadruk bren-
gen wij nogmaals onder de aandacht 
dat de aanwijzing tot gemeentelijk 
monument niet in de weg staat aan 
een nieuwe belangenafweging zodra 
de plannen voor herontwikkeling van 
de locatie concreter zijn. 

Een dergelijke afweging is aan de 
orde naar aanleiding van een toekom-
stige aanvraag voor een omgevings-
vergunning op basis van de Erfgoed-
verordening voor de sloop van een 
monument’.Het Julianacomplex geniet bescherming als gemeentelijk monument.

Met de riksja stemmen
Wie niet zelfstandig naar het stembureau kan gaan, kan een beroep doen 
op de riksja van het project ‘Fietsen Alle Jaren’, een initiatief van de 
Fietsersbond en Mens De Bilt. In 2017 is de Gemeente De Bilt gestart 
met het maken van ritten met ouderen die zelf niet (meer) kunnen fi et-
sen om het gevoel terug te geven van ‘de wind door je haren’. Samen 
met een of twee passagiers gaan ze in een riksja op stap, bijv. langs 
plaatsen waar zij vroeger gewoond en gewerkt hebben.

Lente
Met het begin van de lente wordt het weer aantrekkelijk om erop uit te 
gaan. Nu dat samenvalt met de Gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 
wordt mensen die vervoer nodig hebben om hun stem uit te brengen de 
mogelijkheid geboden per riksja naar het stembureau te gaan. Aanmel-
den hiervoor kan bij coördinator Wim Mastop, telefoon 06 34184509 of 
email debilt@fi etsenallejaren.nl.
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• Zeer rustig in de bossen gelegen, weg van drukte en lawaai
• Moderne en geriefelijke verblijven voor uw hond of kat
• Meer dan 50 jaar een uitstekende verzorging
• Verwarmde verblijven en grote speelweide
• Toezicht dierenarts en dierenbescherming
• Halen en brengen

(werkdagen 16.00 - 18.00 uur/zaterdagen 8.00 - 13.00 uur)

Trimmen • Scheren • Plukken 
Uitdunnen • Ontwollen • Nagels knippen

De tarieven zijn afhankelijk van het ras, de grootte en staat van de vacht.

Ab en Willy van Arnhem
Beukenburgerlaan 59,
3737 MK  Groenekan
0346 - 211 660/06 - 20 09 19 77
info@dierenpensioenbeukenhove.nl

Adverteren in De Vierklank? Dat kan!
Bel 0346 21 19 92 of mail info@vierklank.nl

Meer nieuws op www.vierklank.nl

Stem 21 maart

Zeker
zijn
-
van een eerlijke
toekomst.
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advertentie

Politiek café in Hollandsche Rading
Ruiters moeten van de politiek hun eigen (paarden-)vijgen opruimen

door Walter Eijndhoven

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kwamen woensdag 7 maart vertegenwoordigers 
van alle Biltse partijen bijeen in restaurant De Paddestoel in Hollandsche Rading. Lijsttrekkers 

en inwoners uit Hollandsche Rading, Maartensdijk en Hilversum gingen met elkaar in debat 
over actuele onderwerpen voor Hollandsche Rading. 

Op deze drukbezochte avond licht-
ten de politici hun standpunten toe 
aan de hand van diverse stellingen. 
Onderwerpen die langskwamen 
deze avond waren de geluidsscher-
men langs de A27, overlast door 
fijnstof, verkeersveiligheid op onder 
andere de Graaf Floris V weg en 
de Tolakkerweg, woningbouw en 
groenbeheer. Dit alles onder leiding 
van Huub Elders.

Groenbudget
Alle partijen waren vertegen-
woordigd, te weten: Theo Aalbers 
(Christen Unie), Menno Boer (SP), 
Madeleine Bakker-Smit (CDA), 
Anne Brommersma (GroenLinks), 
Krishan Hagedoorn (PvdA), Fred 
van Lemmen (VVD), Hans Mieras 
(D66) Jette Muijsson (Beter de Bilt), 
Peter Schlamilch (Forza De Bilt), 
Johan Slootweg (SGP) en Han IJs-
senagger (Bilts Belang). De eerste 
stelling die ter sprake kwam was: 
bent u voor of tegen verhoging van 
het groenbudget met 10% en meer 
zeggenschap van de inwoners hier-

bij? Bijna alle partijen willen het 
budget verhogen en inwoners meer 
zeggenschap geven. Menno de Boer 
(SP) was als enige partij tegen (vol-
gens de SP is 10% echt teveel en 
doet daarom geen toezegging).

Ouderen
De tweede stelling behandelde het 
ouderenbeleid. Moeten buren naar 
elkaar omzien en zorgen voor hun 
zieke buurman of buurvrouw? Alle 
partijen waren het erover eens dat 
niets ‘moet’, maar wel dat iedere 
buur naar de ander omziet. Peter 
Schlamilch ziet het als een moreel 
‘moeten’. Stelling 3: welke gevol-
gen heeft de verbreding van de A27 
voor Hollandsche Rading? Rijkswa-
terstaat voert zaken anders uit dan 
eerder overeengekomen, waardoor 
de burger zich buiten spel voelt 
gezet. Stelling 4: een digitaal infor-
matiebord bij Hollandsche Rading? 
De meningen over dit onderwerp 
waren erg gemêleerd. De SGP, SP, 
CU en Bilts Belang waren voor een 
infobord. Han IJssenagger (Bilts Be-

lang): ‘Mits alle andere kernen dan 
ook een infobord krijgen’. 

Gebiedsgericht
Stelling 5: Leeft Gebiedsgericht 
werken bij de gemeente? Gebieds-
gericht werken is nog altijd lastig 
voor de gemeente (nieuwe ontwik-
keling). De gemeente wil hier wel 
serieus naar kijken. Stelling 6: Is 
bouwen ‘buiten de rode contouren’ 
een optie voor de diverse partijen? 

Ook op deze stelling verschilden de 
partijen weer van mening: Groen-
Links, Peter Schlamilch (max 10 
huizen bouwen voor Hollandsche 
Rading), SP (hooguit paar huizen 
bouwen op grens rode contouren 
richting Maartensdijk), CU (behalve 
voor eigen inwoners) zijn tegen bou-
wen buiten de rode contouren. Alle 
andere partijen zijn voor oprekken 
van deze grenzen tot veel huizen 
bouwen buiten de rode contouren. 
Stelling 7: ‘Moeten ruiters paarden-
vijgen zelf opruimen’? Alle partijen 
stonden achter deze stelling.

Gespreksleider Huub Elders wilde alles weten over het 
verkiezingsprogramma van de fractieleiders.

Vrijwilligers op 
Eyckenstein

Veel vrijwilligers zijn 10 maart in het kader van NL Doet druk geweest 
met allerlei werkzaamheden op Landgoed Eyckenstein in Maartens-
dijk. Naast enkele vaste vrienden waren er ook enkele anderen actief. 

De vrijwilligers bezig met het wegknippen van boomopslag.Uitreiking Groen Lintje 2018
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 10 maart reikte Carla Weijers, voorzitter GroenLinks De Bilt, voor de vijfde keer het 
Groene lintje uit aan een inwoner in gemeente De Bilt. Dit jaar waren er zelfs twee gelukkigen. 
Met hun project ‘Weesfietsendebilt’, iedere statushouder een fiets, lieten Dik van de Meent en 

Hilda van Min de andere twee genomineerden ver achter zich.

Het Groene Lintje is een blijk van 
waardering voor initiatieven en acti-
viteiten die bijdragen aan een duurza-
me, lokale leefomgeving. Door hun 
inzet een duurzame wereld dichterbij 
te brengen, kunnen projecten, bedrij-
ven met lef of gedreven burgers wor-
den genomineerd voor het Groene 
Lintje. 

Genomineerd
Zaterdag 13 januari, tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van Groen-
Links in De Bilt, werden drie ge-
nomineerden voorgesteld voor het 
Groene Lintje: het uit Kopenhagen 

overgewaaide Riksjaproject, waarbij 
een klant zelf kan aangeven, wanneer 
hij wil worden opgehaald en waar hij 
naartoe wil, op de fiets. Klanten heb-
ben zo vaak de dag van hun leven. 
De tweede genomineerde was de 
Budgetkring, een werkgroep waarin 
de klant, met behulp van een leef-
stijlprogramma, wordt gestimuleerd 
bewust en zorgvuldig om te gaan met 
geld en haar/ zijn leven. De derde 
genomineerde tijdens die middag in 
januari was het project ‘Weesfietsen-
debilt’, een project waarbij oude fiet-
sen worden gereviseerd, veelal voor 
statushouders. 

Jury
In voorgaande jaren bepaalde een 
jury binnen GroenLinks wie van 
de drie genomineerden het Groene 
Lintje waard is. ‘Dit jaar gaan wij 
dat anders doen’, vertelde Anne 
Brommersma, wethouder van 
GroenLinks tijdens de nieuwjaars-
receptie. De jury van het Groene 
Lintje bestond dit jaar voor het 
eerst uit inwoners van gemeente 
de Bilt. Iedereen kon stemmen 
op één van deze drie genomineer-
den. Zondag 11 februari sloten de 
stembussen en werden de stemmen 
geteld. Zaterdag 10 maart werd 
bekendgemaakt wie van de drie 
genomineerden het Groene Lintje 
krijgt. Brommersma: ‘Totaal zijn 
98 stemmen uitgebracht, waarvan 
44 voor het project ‘Weesfietsen-
debilt’’, vertelt Brommersma. ‘Het 
is overduidelijk wie dit jaar ons 
Groene Lintje krijgen’. 

Trots
Dik van de Meent en Hilda van 
Min zijn apetrots op hun ‘lintje’. 
In de garage van Dik, en sinds kort 
ook in de garage van Willem Wat-
tez, worden van de gemeentewerf 
afkomstige fietsen opgeknapt en 
vervolgens verkocht aan status-
houders. Van de Meent: ‘Wij zijn 
altijd op zoek naar overbodig ge-
worden fietsen. Iedereen mag zijn 
fiets bij ons afleveren. Wij zorgen 
dat de fiets goed terechtkomt’.
Iedereen met een overbodige fiets 
kan mailen naar:
info@weesfietsendebilt.nl.Dik van de Meent en Hilda van Min zijn trots op hun Groene Lintje.

Een team dat staat
Wij hebben vier jaar met elkaar samengewerkt.

En dat doen wij graag nog vier jaar.
Omdat elk goed voorstel aandacht verdient.

Lijst 3 Beter De Bilt
U stemt door één stemvak van de kandidaat van uw keuze rood te 
maken met het bekende rode potlood. De eerste 8 van onze kandi-
datenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart a.s.: 

 Muijsson, J. (Jette) (v) 1
 Van de Veerdonk, W.H.F. (Pim) (m) 2
 Brouwer, C. (Connie) (v) 3
 Olthof, R.E. (René) (m) 4
 Rost van Tonningen, E. (Ebbe) (m) 5
 Obels, C.J.M.H. (Chrit) (m) 6
 Blijham, W.F. (Wiliam) (m) 7
 Becht, M.E. (Merel) (v) 8

U kunt op onze kieslijst uit 23 kandidaten kiezen. 
Wij hebben kandidaten uit alle dorpen van de gemeente
www.beterdebilt.nl.
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Een klantgerichte opstelling. Weet u wat dat is? Wij wel! De gemeente 
is er voor haar inwoners. Daarom moet de gemeentelijke organisatie 
zich naar de burgers toe  klantgericht opstellen. Dat betekent volgens 
de SGP adequaat en tijdig reageren op aanvragen en klachten van in-
woners. Het betekent ook: toezeggingen nakomen! Tijd voor heldere 
communicatie tussen bestuurders en u als burger!

Stem SGP voor een 

De Kern centraal!
VOLG ONS OP

HIER STAAN WIJ VOOR!

WWW.SGPDEBILT.NL

Overhangende struiken, ongelijke trottoirs, kuilen in de weg en 
oerwoudplantsoenen zijn de SGP een doorn in het oog! Onveilig. 
Slordig. Bepaald geen visitekaartje. Dat ligt niet aan de uitvoerder, 
dat ligt aan het beleid van de gemeente. Het moet beter! De SGP 
zet zich hiervoor in!

Betaalbare woningen voor starters? Daarvoor moet je niet in 
De Bilt zijn! Teveel jonge mensen trekken weg. Scholen en ver-
enigingen missen jonge aanwas. De SGP wil de kern laten bloei-
en! Zo snel mogelijk betaalbare huizen bouwen. Voor starters 
en gezinnen. Om voorzieningen zoals verenigingen,  scholen en 
winkels  weer te laten groeien!

De samenleving bestaat uit unieke mensen. Ze vormen samen de 
dorpskern. Met respect, aandacht en zorg voor elkaar. Samen leven, 
samen werken, samen zijn, samen doen, dit moeten we koesteren.  
De SGP vindt dat naastenliefde steun verdient. Meer waardering 
voor onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

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

AFVALBELEID

Kom op voor uw belang en stem 21 maart op Bilts Belang

Wij willen het aantal BOA’s verhogen en met meer 
bevoegdheden zichtbaar op straat zien. En wij willen binnen 
de regels van de privacywetgeving investeren in 
zogenaamde “passieve” camera’s o.a. bij uitvalswegen. 
Wij vinden veiligheid belangrijker dan privacy.

OPENBARE VEILIGHEID

BEHEER OPENBARE RUIMTE

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
Wij hechten eraan dat kinderen gelijke kansen krijgen en 
zich gelijkelijk kunnen ontplooien. Kinderen moeten goed 
onderwijs krijgen in goed onderhouden scholen.

ONDERWIJS

Een groene, dorpse gemeente vraagt wel om onderhoud van 
dat openbare groen. Afgelopen jaren is daarop tegen onze zin 
door het college bezuinigd.

Er is een groot tekort aan alle soorten woningen in huur- en 
koopsector. Te denken valt aan betaalbare eengezins-  
woningen rond de NHG-grens, betaalbare en dure senioren 
koopappartementen en sociale huurwoningen.

VOLKSHUISVESTING 

De gemeente is er voor de burgers, en niet andersom. 
Bij (politieke) beslissingen moet het vizier gericht zijn op de 
lange termijn resultaten en niet op het korte termijn belang. 
Wij zijn voor een goede, snelle en moderne communicatie 
van en naar de gemeente. De burger moet ook buiten de 
werktijden bij de gemeente terecht kunnen.

Wij hebben als enige partij van het begin af aan tegen dit 
beleid gestemd. Wij zijn vóór afvalscheiding, maar gewoon 
weer ongescheiden ophalen en door deskundigen en 
machines achteraf laten scheiden levert betere resultaten op 
en is ook nog eens goedkoper

Te beginnen bij bereikbare, voorschoolse educatie om 
mogelijke achterstand te voorkomen. Voorlichting over het 
nut van voorschoolse educatie is van belang, een breder 
aanbod wenselijk.

VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Wij willen niet meer of hoger bouwen op de weinige en 
meestal groene open ruimtes tussen de bestaande woningen 
en toch zal er gebouwd moeten worden. Een gevolg daarvan 
is dan wél, dat wij er dus voor zullen moeten kiezen om aan 
de randen van onze kernen (betaalbare) woningen te gaan 
bouwen. Uiteraard niet op gebieden met echte natuurwaarde, 
maar wel op gebieden zonder echte natuurwaarde.

RUIMTELIJKE ORDENING

Steeds vaker kiest de burger ervoor om individueel te gaan 
sporten, op een voor hem/haar passende tijd. Wij willen 
daarom meer gaan faciliteren in sportmogelijkheden voor de 
individuele sporters.

SPORT

Wij steunen het streven om ouderen, mindervaliden, en 
andere hulpbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
te laten wonen. Voor eventuele thuiszorg moet de gemeente 
een eerlijke prijs vragen. Sociaal isolement en vereenzaming 
dienen te worden voorkomen.

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Wij zijn vóór afschaffing van te veel en onnodige (ver-) 
bouwregels. Zoals afschaffing van de Welstandscommissie.

REGELS (VER)BOUWING

Boeren moeten zich kunnen blijven ontwikkelen. En ook hier 
geldt: minder hinderlijke regelgeving.

VITAAL PLATTELAND

De overheid moet een sociaal vangnet zijn voor de zwakkeren 
in onze samenleving. Vooral kinderen mogen niet de dupe 
worden en in een sociaal isolement terecht komen. 

WERK EN INKOMEN

Het aantal verkeersbewegingen neemt in de gemeente nog 
steeds toe. Wij schuiven moeilijke beslissingen niet voor ons 
uit, maar willen wél daadkracht tonen en ons hard maken voor 
bijvoorbeeld de aanleg van een randweg, waardoor er minder 
verkeer door de woonwijken zal gaan rijden.

VERKEER EN BEREIKBAARHEID

Bilts Belang zet in op een sterke, lokale economie en 
bloeiende, gezonde winkelcentra, maar is wel voor vrije 
concurrentie en marktwerking. Bilts Belang is er voor elke 
ondernemer of elk bedrijf. Bedrijvigheid in de eigen 
woonomgeving moet weer gezien worden als verlevendiging 
van woonwijken.

ECONOMISCHE ZAKEN EN INNOVATIE

LIJST

7

Minder overheidsbemoeienis, minder regels en lagere lasten!

Lees ons volledige verkiezingsprogramma op www.biltsbelang.nl

ONZE KANDIDATEN

advertentie

Open dagen bij 20 jarig bestaan 
van restaurant Floyds

door Rob Klaasen

Dit jaar vieren Wilma en Frank van Ingen in hun restaurant Floyds aan de Noodweg vlakbij 
het vliegveld Hilversum hun 20 jarig bestaan. Zij doen dat met het enkele dagen openstellen 

van hun restaurant.

Wilma: ‘Toen wij zo’n twintig jaar 
geleden plannen hadden om dit 
pand te kopen, kwamen we bij een 
totaal ander pand aan dan we dach-
ten te gaan kopen. We waren be-
land bij een pand op Nootweg 35 in 
Loosdrecht. Nootweg met een “t”. 
We moesten op Noodweg 35 met 
een  “d” in Hilversum zijn. Wegen 
die in elkaars verlengde liggen en 
haast dezelfde naam hebben, maar 
in twee verschillende gemeenten 
liggen. Ieder met een eigen num-
mering en een eigen spelling. Ge-
lukkig is toen alles op z’n pootjes 

terecht gekomen en zitten we hier 
al 20 jaar heel gelukkig te zijn op 
deze prachtige plek”. 

Waarom Nood(t)weg
Wilma toont ons een prachtige foto 
waarop goed valt te zien dat de weg 
oorspronkelijk ook echt een nood-
weg was. In het interessante boek 
over straatnamen van René Dings 
kunnen we lezen dat een noodweg, 
oorspronkelijk notweg heette. Dat 
betrof dan een weg die mocht wor-
den gebruikt voor het binnenhalen 
van de oogst en om daarover het 

vee naar een weiland te drijven. Een 
notweg is een eigen weg waarover 
percelen van andere eigenaren en 
gebruikers bereikbaar zijn. De eige-
naar van die weg mocht die weg niet 
afgeraven of afsluiten. Dat was per 
wet geregeld. In het boek ‘Inleiding 
tot de Hollandsche Rechtsgeleer-
theyt’ uit 1631 van De Groot wordt 
hierover uitgebreid geschreven. 

De formule
In het knusse restaurant Floyds kan 
iedereen terecht, die bijeen wil ko-
men voor een receptie, familiefeest, 
bruiloft, personeelsfeest of aange-
klede borrel. Ook wordt de ruimte 
gebruikt om na afloop van een cre-
matie of begrafenis bij elkaar te ko-
men. Er is ruimte beschikbaar voor 
bijeenkomsten van 15-50 personen. 
Wilma: ' Alles stemmen we af op de 
wensen van de klant. Iedereen kan 
het krijgen zoals hij of zij het wil. 
Frank is 45 jaar geleden, zoals toen 
gebruikelijk, als kok opgeleid in de 
traditie van de Franse keuken. Hij 
is daar totaal niet aan gebonden. Hij 
kan echt alles koken wat de klant 
vraagt. Onlangs hebben we hier bij-
voorbeeld nog een Japanse avond 
gehad. Er was een aantal mensen 

uit Japan bij die hem na afloop com-
plimenteerden over z’n fantastische 
maaltijd. Even daarvoor hadden we 
dat ook gehad met een Indonesi-
sche avond. Natuurlijk houden  we 
met alle dieetwensen, zoals gluten-
vrij e.d. rekening. Allemaal geen 
enkel punt. We leveren op de klant 
afgestemd maatwerk. De klant is 
hier echt koning. Onze enige wens 
is dat de klant na afloop terugkijkt 
op een onvergetelijke avond. Naast 
de ontvangsten van gezelschappen 
zijn we iedere eerste woensdag van 
de maand geopend. Er kan dan bij 
ons à la carte worden gegeten. Elke 
maand hebben we een nieuwe aan 
het seizoen aangepaste kaart. Ieder-
een is dan welkom, maar wel moet 
hiervoor even worden gereserveerd'. 

Trouw publiek
Floyds heeft volgens Wilma een 
trouw publiek dat daar al jaren komt. 

'We hebben hier een fantastisch 
mooie omgeving te midden van de 
bossen en de hei. Er zijn volop wan-
del- en fietspaden. Het vliegveld is 
hier vlakbij. Daar valt ook van alles 
te zien en te beleven. Waar kun je 
mooier zitten op een warme dag dan 
op ons terras onder de bomen.'

Open dagen
'We bestaan nu 20 jaar. Daarom 
organiseren wij van maandag 12 
t/m donderdag 15 maart van 15.00-
21.00 uur open dagen, zodat be-
langstellenden onze sfeer kunnen 
proeven en kennismaken met onze 
mogelijkheden om speciale gelegen-
heden bij ons te komen vieren. Dit 
alles gaat onder het genot van een 
hapje en een drankje. Iedereen is van 
harte uitgenodigd op Noodweg 35 in 
Hilversum. We hopen dat velen ons 
restaurant de komende dagen zullen 
weten te vinden.' 

De Noodweg zo omstreeks 1910. Op de hoek Noodweg-Utrechtseweg 
stond toen nog hotel De Rading. Dit hotel is in de jaren ’70 afgebroken en 
vervangen voor de huidige uitspanning. 

Floyds met terras in volle glorie.
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Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883 - www.vaarderhoogt.nl

Startschot van het tuin-lente-seizoen 
zaterdag a.s. bij ‘t Vaarderhoogt

Ons eerste wapenfeit van de nieuwe lente:
U bent allemaal uitgenodigd voor onze jaarlijkse

De winter heeft de aftocht geblazen, dus maak 
ruimte in de auto, maak ruimte in de tuin en zet 
koers naar ‘t Vaarderhoogt in Soest. Wij begroeten 
u én de lente 2018 met een rijkdom aan planten, heesters, bomen, 

groenten, fruit en kruiden. Kom kijken en kiezen, maak 
een praatje met andere tuinliefhebbers, vraag alles wat 
u weten wilt aan onze medewerkers en neem wat  
lekkers bij onze binnen herberg De Kastelein.

Zaterdag laat onze vogeldeskundige 
zien hoe u uw tuin vogel- 
vriendelijk maakt.

Altijd druk bezocht, altijd gezellig, altijd leerzaam.
Vraag maar raak aan onze specialist Peter Koster.
Aan het eind trakteert Peter u op 
een kopje vers gemalen koffie.

SNOEIDEMONSTRATIES 
Zaterdag 17 maart om 11.00 uur en om 14.00 uur
Zondag 18 maart om 14.00 uur

Vanaf nu weer élke 

zondag geopend van 

12.00 tot 17.00 uur

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

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

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

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

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

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

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

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

TIROLER KIPPENDIJ

Gemarineerde kippendijfilet, chorizo, rode ui, 

ontbijtspek & roomkaas. ca. 20 min. op 160°C
100 gram 1,45

RUNDER RIBLAPJES

Vers de Utrechtse Heuvelrug; iets grof van draad en 

licht doorregen, 2½ tot 3 uur stoven
500 gram 7,00

SPEENVARKEN SPEKLAPJES

Om heerlijk krokant te bakken. Mals & mager, ook 

super voor saté of door de nasi heen
500 gram 4,98

GEMARINEERDE RUNDER WOKREEPJES

Met o.a. biefstukreepjes, prei ringetjes, sugarsnaps en 

een natuurlijk onze heerlijke marinade
100 gram 1,95

DE CHEESE BURGERS

Puur gekruid rundvlees met dobbelstenen kaas 

gevuld, lekker bij de maaltijd of op een broodje
3 stuks 3,75

VARKENSFILETLAPJES

Lekkere malse gemarineerde lapjes; de entrecote van 

het varken! Kort om en om rosé bakken
100 gram 1,35
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

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

Gezocht per direct

SCHOONMAKER
(m/v) voor 32 – 38 uur (om het weekend werken)

De werkzaamheden zijn op een camping
o.a. toiletgebouwen, huurchalets en trekkershutten.

Bos Park Bilthoven
Informatie: 06 23172766 • www.bosparkbilthoven.nl

 

www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Samen Leuke Dingen Doen en Mini-voorjaarsmarkt
Op vrijdag 23 maart is er een Markt Samen Leuke 
Dingen Doen. Rond elk kraampje vindt u mensen 
met dezelfde interesse. U kunt een praatje maken 
en eventueel een afspraak. Op het prikbord hangen 
oproepen of u kunt er zelf één plaatsen.
Kom gezellig langs: Prof. Debijeweg 1 De Bilt.
Om 10.00 uur begint de Mini-voorjaarsmarkt en vanaf 
13.30 tot 15.30 de Markt Samen Leuke Dingen Doen.
Kijk voor alle informatie op onze website.

Mantelzorg Filmcafé
Donderdag 29 maart wordt in Het Lichtruim 
(Planetenplein 2 Bilthoven) de film ‘De lengte van 
liefde’ van Anna Peeters/Vossen vertoond. 

De 50 minuten durende documentaire vertelt het 
verhaal van een moeder die haar 21 jarige dochter 
Jasmijn verzorgt na een hersenbloeding. Een verhaal 
over toewijding, grenzen en mogelijkheden.
Na afloop is er de gelegenheid om in gesprek te 
gaan met regisseur Anne Peeters en één van de 
hoofdpersonen uit de film. Aanvang voorstelling 
19.30 uur. Toegang gratis. Aanmelden:
mantelzorg@mensdebilt.nl of 06-16 70 69 34.

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.

ZATERDAG 7 APRIL 2018 VAN 18.30 - 21.30 UUR

3 GANGEN KEUZEMENU
INCL. WIJNARRANGEMENT € 47,50 P.P.*

Tussen de gangen door kunt u genieten van de Happy Swing Society Dixieland & Swing Orchestra

Jaap Schuttevaer - bas, Hugo Tiel - trombone,
Gé de Jong - banjo/gitaar, Rinus Havelaar - cornet,
Paul Bejaars - drums, Arnold Wildschut - klarinet/sax

De Happy Swing Society is een 6-mans formatie 
met een uitgebreid repertoire van Dixieland- en 
Swingmuziek, afgewisseld met Ballads en Caribische 
muziek. Gestoeld op de originele uitvoeringen van 
de traditionele jazz uit de eerste helft van de vorige 
eeuw, maar wel met een eigen sound.
www.happyswingsociety.nl

Jaap Schuttevaer - bas, Hugo Tiel - trombone,

met een uitgebreid repertoire van Dixieland- en 

muziek. Gestoeld op de originele uitvoeringen van 

* KIJK OP WWW.NAASTDEBUREN.NL
Reserveren via 0346-218821 / 06-12368755   Groenekanseweg 168 • Groenekan
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Rattenbestrijding Bilthoven-West
Er is rattenoverlast in Bilthoven-West, bij de Kometenlaan en omgeving. Bewoners, SSW en de 
gemeente De Bilt krijgen allen een rol en verantwoordelijkheid om de oorzaak aan te pakken.

De gemeente coördineert de geza-
menlijke aanpak en werkt samen 
met de bewonersgroep Ratten-
overlast De Bilt - Bilthoven. De 
gemeente is op zoek naar inwoners 
die willen meedenken in een inwo-
nersgroep. Men wil zo een goede 
vertegenwoordiging krijgen uit de 
betrokken wijken. 
Neem contact op met coördinator 
Sjoerd Dijk via (030) 22 89 411 of 
s.dijk@debilt.nl.

Maatregelen tegen ratten
Het is belangrijk om de omgeving 
zo onaantrekkelijk mogelijk voor 
ratten te maken. De gemeente 
De Bilt treft daarbij onder andere 
maatregelen in de openbare ruimte, 
openbare riolering, groenvoorzie-
ning, vuilcontainers, herstelwerk-
zaamheden, handhaving en com-
municatie. 
De gemeente werkt samen met een 
professionele rattenbestrijder. Wan-

neer u via www.debilt.nl/ratten een 
melding doet, kan de rattenbestrij-
der gericht aan de slag. U kunt ook 
telefonisch een melding doen via 
(030) 22 89 411. 
Medewerkers van het bedrijf dat 
wordt ingeschakeld voor de be-
strijding, werken met lokaaskisten. 
Deze kisten zelf zijn absoluut veilig 
en alleen voor de bestrijding van 
ratten ontwikkeld. U mag de kisten 
niet aanraken.

Van Spoorwegoverweg 
naar Tunnel Leijenseweg

door Henk van de Bunt

De geschiedenis van de periode tussen spoorwegover-
gang tot en met de opening van de tunnelonderdoor-
gang in de Leijenseweg in Bilthoven is door Fred en 
Loes Meijer keurig chronologisch ‘verhaald’ en ver-
volgens op DVD voor het nageslacht verzameld. Het 
betreft de periode 1863 - 2017, die in woord en beeld 
wordt gepresenteerd.
Woensdag 7 maart overhandigden de samenstellers 
een eerste exemplaar ervan aan wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen. Bij deze gelegenheid werden ook de 
inspanningen van de voormalig wethouders Arie-Jan 
Ditewig en Jolanda van Hulst-Mazirel, die beiden ook 
hun bijdragen hebben geleverd aan de realisatie van 
de tunnelonderdoorgang, genoemd. In overleg met de 
samenstellers (via fred@familie-meijer.eu) is tegen 
vervaardigingskosten deze DVD beperkt verkrijgbaar. Wethouder Ebbe rost van Tonningen ontvangt de DVD.

Openbare Orde en Veiligheid
Vrijdag 9 maart hebben raadslid Henric de Jong Schouwenburg en kandidaat-raadslid Gert-

Jan Weierink een werkbezoek in het kader van Openbare Orde en Veiligheid in de kernen 
van de voormalige gemeente Maartensdijk gemaakt. 

Naar aanleiding hiervan maken bei-
de kandidaat-raadsleden VVD bij 
de aankomende verkiezingen zich 
grote zorgen over de brandpreventie 
en de controle daarop in openbaar 
toegankelijke gebouwen. Zo con-
stateerden zij tijdens het werkbe-
zoek vrijdag jl. dat op de bovenste 
verdieping van het nieuwe gedeelte 
van het voormalige Maartensdijkse 
gemeentehuis plafonds open zijn, 
elektrische bedrading duidelijk 
zichtbaar is en er geen functione-
rend brandalarm aanwezig is. Ook 
zijn er geen vluchtroutes aanwezig 
en duidelijke bebording ontbreekt, 
terwijl hier wel een consultatiebu-
reau is gevestigd. De vraag is wie 
hier voor de controle op de naleving 
van voorschriften verantwoordelijk 
is: de gemeente of de VRU? De hier 
werkzame mensen maken zich zor-
gen over hun cliënten en zichzelf in 
geval van nood, maar vinden geen 
gehoor volgens hen. Henric de Jong 
Schouwenburg zal hier in de raad 
vragen over stellen.

Ook leven er bij Gert-Jan Weierink 
en Henric de Jong Schouwenburg 
zorgen over de inzetbaarheid en 
het onderhoud van de brandweer. 
Zo bestaat het voornemen om pos-
ten op te heffen of te verplaatsen 
(bijv. de post in Groenekan en 
bij het HF Wittecentrum). Hier-
bij moet bedacht worden dat de 
kern Groenekan aan beide kanten 
door spoorlijnen met de nieuwe 
10-minutentreinen wordt inge-
sloten waarbij de bereikbaarheid 

enerzijds door permanent gesloten 
spoorbomen en anderzijds door 
de geplande afwezigheid van de 
genoemde posten wordt bedreigd. 
Uitrukken moet verzorgd gaan 
worden door de posten Veemarkt 
Maartensdijk en/of Leijenseweg. 
Dit is volgens de VVD-kandidaat-
raadsleden De Jong Schouwen-
burg en Weierink een zorgwek-
kend vooruitzicht. Wel worden er 
nieuwe brandweerauto’s door de 
VRU besteld, maar niet voor Groe-
nekan want die is te hoog voor de 

garage. Ook in Maartensdijk is dat 
het geval; daarom wordt de auto 
gestald in een te huren loods op de 
Industrieweg. De oude brandweer-
kazerne van Maartensdijk - een ge-
meentelijk monument - zal aange-
past worden aan de huidige eisen. 
De gemeente wacht op plannen 
van de Veiligheid Regio Utrecht 
waar en hoe de huidige en nieuwe 
posten moeten komen. Daardoor 
kan de nieuw te bouwen post tus-
sen Westbroek en Tienhoven niet 
gebouwd worden. 

Brandweer Groenekan 
wint vaardigheidstoets

Afgelopen zaterdag werden er in Vleuten / De Meern brandweer 
vaardigheidstoetsen van De Onderlinge gehouden: vroeger bekend 
onder de naam: ‘een oefenmoment waarbij de verrichtingen door 
waarnemers worden geobserveerd en waarbij voor elke handeling 
punten gegeven worden’. 

Zo simpel is het in theorie, de praktijk is vaak anders: In Vleuten stond 
de deelnemers een pittig scenario te wachten: werk genoeg voor de 
deelnemende ploegen om een scenario binnen 40 minuten te bestrijden. 
Alles werd gevolgd en beoordeeld door vakkundige beoordelaars. Aan 
het einde van de dag was het duidelijk dat de ploeg van Groenekan dit 
alles het beste had volbracht. 

Uitslag
Post Groenekan werd met 1539 punten de winnaar, op de voet gevolgd 
door de ploeg van de brandweer Kockengen met 1525 punten. De ploe-
gen van Westbroek (3de, 1512) en Maartensdijk (4de, 1492) maakten 
er voor de gemeente De Bilt een succesvolle dag van.      (Jaap van Es)

Toen de oefening van de Groenekanners klaar was, bleek dat de brand-
weerauto in het zachte gras niet meer weg kon komen. Met vereende 
krachten was ook dit probleem snel verholpen.

De brandweerkazernes in Groenekan en bij het HF Wittecentrum 
voldoen niet meer aan de Arbonormen en er wordt er voor het meest 
noodzakelijke onderhoud geen geld meer uitgetrokken. Veel noodzakelijke 
reparaties worden niet uitgevoerd. Zelfwerkzaamheid door handige 
brandweermensen wordt niet op prijs gesteld. Juist deze vrijwilligers, 
die voor onze veiligheid zorg dragen, zouden een grotere waardering 
verdienen vanuit het publieke domein. Weierink hierover: ‘Het kan toch 
niet zo zijn dat op deze basale voorziening zo beknibbeld wordt; dan is 
goedkoop uiteindelijk duurkoop’. De Jong Schouwenburg doet een oproep 
aan het College van B en W om het niet zo ver te laten komen. 

editorial

Over het oude en nieuwe zwembad Brandenburg
Beter De Bilt: Wist u dat? 

Bovenstaand plaatje het nieuwe zwembad weergeeft?
De gemeenteraad De Bilt voor een nieuw zwembad een subsidie beschikbaar 
stelde van € 366.000 per jaar, 40 jaar lang?
Binnen dat budget alleen bovenstaand zwembad in aanmerking kwam? De 
gemeenteraad in januari 2017 hiervoor koos? De wethouder in 2017 dus alleen 
uitvoering gaf aan het financiële kader dat door de gemeente was gesteld? 
De wethouder zelf een voorkeur had voor een groter bad?

Het nieuwe zwembad even groot is als het huidige hoofdbad?
Dus waterpolo in een nieuw bad speelt van dezelfde omvang?
Het nieuwe zwembad zeer energiezuinig is en met een opklapbare
tussenwand en door schuinstelling van de bodem bestaande doelgroepen 
kan herbergen? Tussen 2006 en 2017 bezoekersaantallen van het zwembad 
Brandenburg zijn gedaald van 97564 naar 70500, dus - 28%?
En van doelgroepen van 15643 naar 11500, dus - 26 %?
Gebruikersgroepen dus een sterk afnemend gebruik realiseren?
Bij een gelijk aantal bezoekers als in 2017 in het nieuwe bad ca 5 euro subsidie 
zou worden gegeven per bezoek? Bouwonderneming Vaessen naar grote 
tevredenheid in onze gemeente de Kees Boekehal en de nieuwe Vierstee 
heeft gebouwd? Deze bouwonderneming dus vertrouwen verdient voor de 
bouw van het nieuwe zwembad? Vaessen een programmering garandeert 
waardoor alle bestaande gebruikersgroepen hun activiteiten in het nieuwe 
bad kunnen voortzetten onder de gewenste temperaturen? 

De groep Vierstee 2.0 méér wensen, dan de gemeente kon betalen,
mogelijk heeft gemaakt door €85.000 crowdfunding?
Voor het nieuwe bad Brandenburg geen fondsen zijn geworven? 

In 10 jaar tijd onder verschillende Colleges 10 verschillende onderzoeks-
bureaus zijn ingeschakeld die veel geld hebben gekost? Dat in die Colleges 
enkele huidige oppositiepartijen verantwoordelijk waren voor een nieuw 
zwembad, maar er niet in slaagden een meerderheid in de Raad achter zich 
te krijgen? 
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Westbroek heeft een 
nieuwe Maestro

Marjolijn Grootendorst heeft zat. 3 maart  uitmuntend gepresteerd 
en zweepte het orkest van De Vriendenkring tot grote hoogten.

Duidelijk te zien was dat elke deelnemer zich serieus had voorbereid. 
Dit kwam dan ook tot uiting in de opvallend hoge scores van de vakjury. 
Niemand scoorde minder dan een zeven. De vakjury was van mening 
dat Marjolijn en Ad Verhoef door mochten naar de finale. Zij kregen 
beiden 29 van de 30 te behalen punten. In de pauze mocht het publiek 
vervolgens een stem uitbrengen op alle kandidaten; ook de zaal was van 
mening dat de vakjury de juiste keuze had gemaakt. Ad en Marjolijn 
moesten na de pauze beiden het finalestuk uitvoeren, een vrolijke med-
ley van de hits 
van Stevie Won-
der. Het werd een 
prachtige eind-
strijd waarbij de 
wijze waarop 
Marjolein het or-
kest van ‘Vrien-
denkring’ boven 
zichzelf deed 
uitstijgen, impo-
neerde.    

(Arie de Bree)

Marjolijn: 
‘Maestro van 

Westbroek’.

High Tea
Op 9 maart vond een gezellige en 
drukbezochte High Tea plaats in 
het Dorpshuis van Hollandsche Ra-
ding. Veel dorpsgenoten, die Leut 
bezoeken en maandelijks een volle-
dige maaltijd gebruiken bij 'Samen 
Eten' gaven acte de préséance. Zij 
werden goed verzorgd met hapjes 
en drankjes gemaakt en geserveerd 
door negen vrijwilligers. 

Dankzij de bijdrage van het Oran-
jefonds, NL Doet en de inzet van 
deze vrijwilligers was dit een zeer 
geslaagde middag.  

(Kees Floor)

Nieuwe bus voor Emmaus

De coördinatoren Coen de Moor en Frank Dujardin, en chauffeur Jan 
Kuus (rechts) presenteren de nieuwe bus van kringloopwinkel Emmaus 
Bilthoven. De fraai beletterde bus heeft nu ook het logo van Emmaus 
Nederland. De website van Emmaus Bilthoven emmaus-debilt-biltho-
ven.nl/bilthoven is eveneens vernieuwd. [GG] 

Art Traverse- expositie in 
gemeentehuis 

Zondag 18 maart om 15.00 uur wordt de Art Travers duo-expositie van Nelleke Brons 
(schilderijen) en Sanne van Tongeren (beelden) in Gemeentehuis Jagtlust geopend door Paul 

van Tongeren, emeritus hoogleraar ethiek in Nijmegen en Leuven. Mezzo-sopraan Cora 
Burggraaf, op de piano begeleid door Ed Spanjaard, zingt hierbij enkele liederen 

uit de cyclus ‘Folk Songs' van Luciano Berio. De expositie is tot 15 mei tijdens 
kantooruren te bezichtigen en is gratis toegankelijk.

De eerste schilderijen heeft Nel-
leke Brons al in haar tienerjaren 
gemaakt. Zij verkeerde altijd in 
de betere kunstkringen en trouw-
de met de schilder Jan Verstegen, 
wiens werk deel uitmaakt van 
museumcollecties, waaronder het 

Boymans. Jan van Heel en Paul 
Citroen kwamen ook regelmatig 
over de vloer. Het bijzondere werk 
van Nelleke wordt omschreven als 
magisch realistisch. In het werk 
van Nelleke Brons hebben de ge-
schilderde figuren hebben alle een 
ietwat langgerekte vorm, portret-
ten staan in dienst van het geheel 
en niet van een gelijkenis. Haar 
schilderijen zijn echter nooit zwaar 
van betekenis. Tevens zijn ze niet te 
rubriceren, niet in te delen, niet te 
etiketteren met een stroming, een 
techniek, een groep of een bewe-
ging. Het werk van Nelleke Brons 
is de perfecte en unieke uitdrukking 
van een bijzondere vrouw en kun-
stenaar. Over haar werk verschijnt 
een publicatie met onder andere een 
bijdrage van Nelleke Noordervliet.

Les
Sanne van Tongeren heeft gestu-
deerd aan de Florence Academy of 
Art en geeft daar momenteel les, 
daarnaast ook aan Figura, Dutch 
Academy of Figurative Sculpture 
in Amsterdam. In haar manier van 

werken zoekt zij de dialoog met 
oude meesters, maar haar beelden 
zijn eigentijds. De mens en het 
menselijk lichaam zijn haar inspi-
ratiebron. Zowel in haar illustratie-
werk als in haar beelden staat het 
menselijk lichaam en de menselijke 
beweging centraal. ‘Mijn fascinatie 
voor de mens in beweging hangt 
nauw samen met mijn fascinatie 
voor muziek en dans. In mijn kin-
dertijd zat ik op ballet. Daar is het 
begonnen. Ik heb mijzelf in bal-
letspiegels zien groeien, de lenig-
heid van begenadigdere dansertjes 
bewonderend. Dans is muziek en 
muziek hoort te dansen. Ik ben 
beeldhouwer, omdat ik niet dansen 
kan.’ Van haar figuren en portret-
ten gaat kracht uit, maar ook ver-
stilling. ‘Beeldhouwkunst is geen 
fotografie. Portretten tonen geen 
momentopname, maar zijn veel-
eer een verbeelding van tijd. En in 
mijn figuren zou je kunnen spreken 
van een ingehouden dynamiek: het 
vertrekpunt van de beweging, dat is 
mijn uitgangspunt’.  

(Evert Bouws)Een sculptor van Sanne van 
Tongeren.

SP afdeling De Bilt stelt de eerste vijf kandidaten
op haar kieslijst aan u voor 

Menno Boer, 48 jaar, werkzaam in de logistiek, sinds 2008 politiek actief. Hij gaat graag 4 jaar verder. 
Hij maakt zich sterk voor gelijke behandeling, sociale woningbouw en gaat een relletje niet uit de weg.

Frans de Ruiter, 66 jaar, geboren en getogen Biltenaar. Afkomstig uit de onderwijswereld. Actief in de 
Fietsersbond. Hij gaat met hart en ziel voor: Duurzaamheid, Zorg en Huisvesting. Zijn motto:
“Niet napraten. Samenwerken. Onderzoeken wat er leeft”. 

Mischa van der Heijden, 26 jaar, pedagogisch medewerker. Momenteel commissielid. Samenwerken is 
hem op het lijf geschreven. Bevlogen voor: de jeugd; ouderen en veiligheid middels betrokken,
eerlijke en doortastende politiek.

Jacqueline van Haperen, 60 jaar, is commissielid, organisatiesecretaris draait al jaren de meldlijn.
Zet zich gemotiveerd in voor een openbaar toilet. Zij wil graag dat er inclusief wordt gedacht. Kortom! 
Zorg dat alles toegankelijk is, zodat niemand last ervaart van haar/zijn beperking.

Willem van Rhenen, 60 jaar, geboren en getogen Bilthovenaar, sinds 1996 lokaal actief binnen de SP. 
Sinds 2001 wonend in Hollandsche Rading. Hij voelt zich erg betrokken bij: Groenbehoud,
speelplaatsen en “hangplekken”, toegankelijk openbaar vervoer; schoolzwemmen en minder
bureaucratie voor de middenstand.

Uiteraard zet SP De Bilt zich van harte maximaal in voor de kleine kernen, zoals nog recent voor
bewoners die zich zorgen maken over het plan om een Poloveld aan te leggen in Groenekan. 

Ons volledige verkiezingsprogramma leest u op onze website: http://debilt.sp.nl/
Reacties kunt u sturen naar: debilt@sp.nl met als onderwerp: verkiezingen. Meldingen over zorgen 
i.v.m. zorg, wonen, ratten, verkeer, jeugd of andere zaken waar wij ons sterk voor kunnen maken bel met 
onze meldlijn: 06-10475914 of stuur een email: meldlijndebilt@sp.nl

Rectificatie: In de uitgedeelde verkiezingskrant die velen van u in uw brievenbus heeft gevonden staat helaas een 
verkeerd jaartal. Er wordt vermeld dat de Plutolaan een mogelijk ingrijpende renovatie kan verwachten vanaf 
2021. De vervaldatum van deze woningen is echter 2027. Het is nog onduidelijk wat SSW hiermee van plan is.
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De Smaak van Maartensdijk
door Walter Eijndhoven

Op zaterdag 21 april staat de Vierstee geheel in het teken van (lekker en gezond) eten. Een 
cadeau van Stichting Vierstee 2.0 aan de vele lokale ondernemers en vrijwilligers, die altijd 

klaarstaan om de Stichting te helpen, met raad en daad.

‘Als Stichting Vierstee 2.0 vinden 
wij het belangrijk om voor iedereen 
in het dorp mooie evenementen te 
organiseren’, vertelt bestuurslid van 
de stichting Edwin Plug. ‘Wij weten 
als geen ander, dat voor sponsoring 
van deze evenementen vaak een 
beroep wordt gedaan op de lokale 
ondernemers. Daar weten wij alles 
van. Veel acties zijn mede mogelijk 
gemaakt door hun bijdragen en be-
reidwilligheid. Daarom willen wij 
graag een keer iets terugdoen’. 

Snel aanmelden
Iedere ondernemer die zich aan-
biedt, kan in de ‘markthal’ in De 
Vierstee hun mooiste en lekkerste 
producten en gerechten laten proe-
ven en aanbieden aan de bezoekers. 
Door de beperkte ruimte is er geen 
plaats voor alle ondernemers, dus 
snel aanmelden is een must. Er is 
plaats voor ongeveer 27 kramen 
van 2 meter breed. Ook is er de mo-
gelijkheid om een eigen keuze te 
maken in het etaleren binnen deze 
ruimte. ‘Alle ondernemers moeten 
iets te maken hebben met eten of 
drinken. Retail, horeca, catering 
en kleine zelfstandigen’, vult be-
stuurslid Angelique Kalverda aan. 
‘En wie weet kunnen ondernemers 
ook weer iets voor elkaar betekenen 
na dit evenement’.

Goede doel
De Stichting hoopt natuurlijk ook iets 
over te houden aan de organisatie van 
deze dag. Niet voor haarzelf, maar 
voor het goede doel. Daarom worden 
onder andere loten verkocht. Plug: 
‘Alle opbrengsten van dit evenement 
worden gebruikt voor de opzet van 
een sociaal restaurant ‘Aan de Keu-

kentafel’ in De Vierstee. De stichting 
vindt dat iedereen erbij hoort in de 
samenleving en hoopt op deze ma-
nier mensen met elkaar in verbinding 
te brengen. Gezellig samen kunnen 
koken en eten en op deze manier 
natuurlijk kunnen bijdragen aan een 
leefbare gemeenschap’. 

Plaatselijke bekenden
‘Aan de Keukentafel’ heeft als doel 
mensen aan elkaar te binden, er voor 
elkaar te zijn, nieuws en het dagelijks 
leven met elkaar te bespreken en een 
luisterend oor te bieden. Eigenlijk 
gewoon een keukentafel waar bewo-
ners uit de wijk en uit Maartensdijk 
elkaar kunnen ontmoeten, voor alle 
mogelijke gezindten, maatschappe-
lijke en culturele achtergronden. ‘Dit 
restaurant heeft een signaalfunctie, 
gericht op de gasten en vrijwilligers 
met betrekking tot maatschappe-
lijke problematieken. Dat iedereen 
bereid is naar de ander te luisteren 
en op weg te helpen, met het vinden 
van de juiste ondersteuning, hulp en 
zorg’, licht Kalverda toe. ‘Soms ko-
men ook plaatselijke bekenden mee-

eten, een politieagent, of een brand-
weerman, kunstenaars, muzikanten 
of een ondernemer’. Boodschappen 
voor ‘Aan de Keukentafel’ worden 
bij de plaatselijke ondernemers ge-
daan, om een bijdrage te leveren aan 
de groei van de lokale economie.

Programma
Het programma van De Smaak van 
Maartensdijk begint om 15.00 uur 
en eindigt rond 21.00 uur. Een uur 
vantevoren kunnen deelnemende 
ondernemers met elkaar kennisma-
ken en mogelijk wat netwerken. De 
deelnemende ondernemers mogen 
vrijwillig een prijs/prijzen ter be-
schikking stellen voor een loterij, 
allemaal voor het goede doel. Met 
de opbrengst kunnen bijvoorbeeld 
terrines, gamellen, een (regene-
reer-)oven, servies en meubilair 
worden gekocht voor ‘Aan de Keu-
kentafel’. Tijdens deze gezellige 
dag onthult kunstenaar Phillip van 
der Zeeuw vier schilderijen. Meer 
informatie over De Smaak van 
Maartensdijk is te vinden op hun 
Facebookpagina.

Bouw nieuwe zwembad 
Bilthoven van start

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 9 maart vond de starthandeling plaats van de bouw van het nieuwe zwembad aan de 
Oude Brandenburgerweg in Bilthoven. Zo’n veertig belangstellenden waren aanwezig tijdens 
de officiële start. De aannemer Vaessen BV start binnenkort met de uitvoering van de bouw en 

hoopt begin 2019 het nieuwe zwembad op te leveren. 

Het heeft even geduurd, maar ein-
delijk is de kogel door de kerk. In 
januari 2017 ging de gemeenteraad 
akkoord met het voorstel van het 
College (Burgemeester en Wethou-
ders), om een duurzaam en een zo 
energiezuinig mogelijk zwembad 
aan te leggen, dat past binnen het 
financiële kader van de gemeente. 
Tevens komt het zwembad tege-
moet aan de wensen van de gebrui-
kersgroepen, zoals ‘Fifty Fit’, de 
waterpoloërs en ‘Kind en Ouder’, 
aldus de verantwoordelijke wet-
houder Ebbe Rost van Tonningen.

Energiezuinig
Rost van Tonningen is trots dat de 
gemeente nu eindelijk het start-
schot kan geven. ‘Wij hebben in 
januari de omgevingsvergunning 
afgegeven, waardoor de bouw van 
het nieuwe zwembad, wat de ge-
meente betreft, van start kan gaan. 
Het college doet dit ook, omdat op 
21 maart het mandaat afloopt en dat 

een belofte uit het coalitie-akkoord 
wordt nagekomen’, vertelt Rost van 
Tonningen. Het zwembad krijgt de-
zelfde afmetingen als het hoofdbad 
van Brandenburg nu, maar is zeer 
energiezuinig door toepassing van 
geavanceerde technologie. Bouwer 
Vaessen BV dientzich te houden 

aan het programma van eisen: hier-
aan is de bouwondernemer gebon-
den. Vaessen BV is inmiddels geen 
onbekende meer binnen gemeente 
De Bilt. Ook de renovatie van De 
Vierstee in Maartensdijk heeft zij 
vorig jaar, tot volle tevredenheid, 
afgeleverd. 

Westbroek in actie 
voor het leien kerkdak

door Henk van de Bunt

Op zaterdag 17 maart wordt rondom de Hervormde kerk in West-
broek tussen 10.00 en 15.00 uur een grote actiedag gehouden met 
een kleding- en rommelmarkt, diverse (sportieve) activiteiten, 
dienstenveiling en een grote verloting. De opbrengst van deze dag 
wordt gebruikt voor de restauratie van het leien kerkdak van de 
hervormde kerk. 

De hervormde kerk in Westbroek bepaalt al jaren samen met molen de 
Kraai het dorpsgezicht van Westbroek. Dit kerkgebouw is een monu-
ment en vergt veel onderhoud en dat wordt ook gedaan. Op dit moment 
is het leien dak op de noordzijde van de kerk (oftewel de Westbroekse 
kant) aan vervanging toe. Deze flinke restauratie bestaat uit het vervan-
gen van de leien, het herstellen van het houtwerk en de loodaansluitin-
gen en het metselwerk voegen. Ook zal het stucwerk in het kerkgebouw 
worden hersteld. Alles om dit monument weer in goede staat te herstel-
len. Deze kosten zijn enkele jaren geleden begroot op zo’n € 270.000. 
Een groot bedrag, waarvoor de afgelopen jaren al flink is gespaard door 
de hervormde gemeente. Op dit moment is er nog een flink bedrag no-
dig om de restauratie op zeer korte termijn te kunnen realiseren. 

Activiteiten
Het plein rondom de kerk maakt op zaterdag 17 maart plaats voor di-
verse activiteiten. Zo zijn er kraampjes met tweedehands spullen en 
kleding te vinden. Diverse sportieve activiteiten zijn uitgedacht: twee 
escaperooms, een tokkel- en skelterbaan en nog veel meer. Voor de kin-
deren is een kinderplein met diverse activiteiten zoals ponyrijden, een 
springkussen en kunnen ze zich laten schminken. Daarnaast zal ook een 
creatieve workshop voor het maken van een mooie paaskrans gegeven 
worden en is het mogelijk om de kerk te bezichtigen en kerktoren te 
beklimmen. 

Veiling
Gedurende de dag zal er een dienstenveiling zijn waarbij vrijwilligers 
hun diensten hebben aangeboden. Een heel divers aanbod van het ver-
zorgen van een vier gangendiner tot een oppasavond of een paar uur 
tuinonderhoud. Genoeg handige diensten waar op geboden kan worden. 
Natuurlijk wordt ook voor heerlijk eten gezorgd. Een broodjescorner is 
opgezet zodat iedereen heerlijk kan genieten van diverse vers belegde 
broodjes of een kop koffie met gebak. Maar dat is nog niet alles, diverse 
ondernemers uit de omgeving van Westbroek hebben mooie prijzen be-
schikbaar gesteld voor een verloting. Deze prijzen zijn bijvoorbeeld een 
rondvlucht boven de omgeving, high tea bon, gourmetschotel voor zes 
personen, diverse huishoudelijke apparaten en nog veel meer. 

Budget
Het nieuwe zwembad krijgt voor 
de komende veertig jaar een bud-
get van 366.000 euro, per jaar. Dat 
betekent dat de gemeente vijf euro 
bijbetaalt per bezoek, per persoon 
(uitgaande van de huidige gebrui-
kersaantallen). Diverse gebruikers-
groepen stellen vraagtekens bij de 
grootte van het nieuwe zwembad. 
‘Een troost is dan dat zich verschil-

lende zwembaden in onze omge-
ving bevinden, waar dat grotere bad 
wel te vinden is. Wij moeten, wat 
dat betreft, ook regionaal kunnen 
denken’, stelt Rost van Tonnnin-
gen. Het nieuwe zwembad komt op 
de plaats van de vroegere beachvol-
leybalvelden, naast het oude zwem-
bad, dat gesloopt gaat worden. Voor 
meer informatie: www.debilt.nl/
zwembad

Met het verwijderen van het doek, wordt het startschot gegeven.

Edwin Plug en Angelique Kalverda hopen op een mooie opbrengst.
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Burgemeester bezoekt 
Kinderopvang ’t Mereltje

Onlangs bracht burgemeester Sjoerd Potters een werkbezoek aan Kin-
deropvang ’t Mereltje (locatie Planetenbaan). De burgemeester was 
zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de organisatie en in de ont-
wikkelingen op de Julianalaan in Bilthoven waar de nieuwe kinderop-
vang wordt gebouwd.

De kinderen vonden het leuk en toch wel een beetje spannend, dat de 
burgemeester bij hen op bezoek kwam. In elke groep werd eerst een 
liedje gezongen ter verwelkoming van de burgervader. Sjoerd Potters 
legde vervolgens aan de kinderen uit wat de burgemeester zoal doet. 
Ook dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheid van de mensen en 
daardoor ook verantwoordelijk is voor de brandweer en de politie. 

Directeur Jacqueline Teunissen leidt de burgemeester, vergezeld door 
beleidsmedewerker Rudo Verhoef, rond. (foto Hans Lebbe)

Lijsttrekkers in gesprek met 
leerlingen Het Nieuwe Lyceum

door Walter Eijndhoven

In samenwerking met BENG en Samen voor De Bilt spraken lijsttrekkers maandagavond 12 
maart in het gemeentehuis met leerlingen van 4 VWO van Het Nieuwe Lyceum (HNL). 

Om zich op het debat met de lijsttrekkers voor te bereiden volgden alle 
leerlingen op dinsdag 6 maart diverse workshops bij Sweco.

Deze zes workshops (digitalisering, 
de gezonde en veilige stad, bereik-
baarheid, klimaatverandering, cir-
culaire economie en energietransi-
tie) startten met een toelichting op 
de zes onderwerpen door experts 
van Sweco. Daarna bespraken de 
leerlingen in groepjes hun wen-
sen en ideeën. Wat is belangrijk 
voor een duurzame toekomst van 
De Bilt? Wat moeten wij daarvoor 
doen, of anders doen? Met als uit-
eindelijk resultaat maatregelen 

voor een innovatief en duurzaam 
De Bilt in 2030. 

Hoopvol
In navolging van de zes workshops 
konden zo'n 25 leerlingen in groep-
jes van gedachten wisselen met 10 
lijsttrekkers en hun ideeën nader 
toelichten over het bereiken van 
een duurzamer, groener en veiliger 
De Bilt. Alle lijsttrekkers waren het 
eens met elkaar over de ambitie, 
die uitgaat van de jeugd: boetes op 

afval, afvalscheiding, een veilige 
gemeente, meer vijvers en water-
partijen aanleggen om regen op 
te vangen en dat weer uitsproeien 
over het land in geval van droogte, 
pak de fiets in plaats van de auto, 
meer Openbaar Vervoer, elektri-
sche auto's, zonnepanelen op het 
dak en blijf de gemeenteraadsleden 
op de huid zitten, ga het gesprek 
met elkaar aan. 

Opvallend
Opvallend is dat veel jongeren 
hoopvol gestemd zijn voor de toe-
komst. Gesproken werd ook over 
afvalscheiding op HNL en, om al-
vast het goede voorbeeld te geven, 
komen nog dit jaar 800 zonnepa-
nelen op het dak van HNL. Joanne 
Penning, directeur van Samen voor 
De Bilt en Fieke van Leest, die zich 
bij Sweco bezighoudt met kennis-
deling, zijn het erover eens dat ge-
sprekken tussen politici en leerlin-
gen vaker moeten plaatsvinden. En 
liefst meer dan één keer per (vier) 
jaar.

Leerlingen en lijsttrekkers met 
elkaar in gesprek.

Start inzamelingsactie 
Jeugdsportfonds

Maandag 12 maart startte de jaarlijkse inzamelingsactie voor het 
Jeugdsportfonds, op de Montessorischool in Bilthoven. Samen met de 
buurtsportcoaches van Mens De Bilt is een inzamelingsactie opgezet, 
waarbij 62 kinderen uit groep zes, zeven en acht de komende weken de 
deuren langsgaan om geld op te halen voor het goede doel. 

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportver-
eniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en 
in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten immers 
kunnen sporten.

Project
'Voor mijn examenproject organiseer ik dit jaar de Koningsspelen, maar 
dit is slechts een middel', vertelt Fleur Lever, stagiaire bij Mens De Bilt. 
'Veel kinderen kunnen niet aan sport doen, omdat hun ouders het geld 
daarvoor niet hebben. Daarom heb ik, samen met de buurtsportcoaches 
binnen gemeente De Bilt, deze inzamelingsactie opgezet, waarbij kin-
deren van de deelnemende scholen, de Montessorischool en de The-
resiaschool in Bilthoven geld inzamelen voor dit mooie doel'. Met de 
loten kunnen prijzen worden gewonnen. De prijsuitreiking wordt via 
e-mail op 20 april 2018 bekendgemaakt. [WE]

De kids luisteren naar buurtsportcoaches Kelly, Soufiane en Fleur.

Brandweerharmonie 
wordt Brandweerorkest

Afgelopen zaterdagavond organiseerde Brandweerharmonie Bilthoven de Landelijke 
Brandweer Muziekdag: na een dag lang hard repeteren werd ’s avonds, samen met muzikale 

brandweermannen en -vrouwen uit heel Nederland een daverend concert in het H.F. 
Wittecentrum ten gehore gebracht.

Na de pauze speelde de harmonie de 
door haar zelf geproduceerde film- 
en theatershow ‘Water en vuur’, 
waarbij in theatrale intermezzi veel 
ladders, sirenes en emmers water 
de revue passeerden, deels begeleid 
door de eigen slagwerkgroep, die er 
niet voor terugdeinsde om de bek-
kens in grote kommen met water 
te dompelen en met bierflesjes een 
heus glasorgel te imiteren.

Hoogtepunt van de avond was de 
onthulling van de nieuwe, gemo-
derniseerde naam van de harmo-
nie: Nederlands Brandweerorkest. 
De champagne vloeide rijkelijk bij 
orkest en publiek en de kersverse 
voorzitter van het orkest, Peter Ot-
ten, die al lang lid van de harmonie 
is (hij speelt bastrombone, maar 

is ook brandweerman in onze ge-
meente), bracht samen met het pu-
bliek een toast uit op de hernieuwde 

toekomst van deze hartverwarmen-
de vereniging. 

(Peter Schlamilch) 

Brandweerharmonie laat een daverend concert klinken. (foto Stephanie 
Haaksman)

Luistergroep klassieke muziek

Geïnteresseerden in klassieke 
muziek in De Bilt kunnen op 
maandag 19 maart om 14.00 
uur in de bibliotheek Bilthoven 
kennismaken met het idee van 
‘muziek-luistergroepen’. Aan 
de hand van luisterfragmenten: 
bijvoorbeeld over de Winter-
reise van Franz Schubert, of de 
Goldbergvariaties van Johann 
Sebastian Bach wordt gediscussi-
eerd. De bijeenkomst is gratis en 
vrijblijvend. Na een informatief 

gedeelte worden er praktische 
afspraken gemaakt met mensen 
die in de muziek-luistergroep 
willen stappen. Aanmelden is 
niet nodig.

Tussen Prul & Pronkstuk 

Op zaterdag 17 maart is er tijdens 
het Repair Café Westbroek van 
11.00 en 14.00 uur ‘Tussen Prul 
& Pronkstuk’ in het Dorpshuis 
aan de Prinses Christinastraat 
2 in Westbroek. Deskundigen - 
waaronder een antiquair, kunst-

historica en specialisten op het 
gebied van oude gereedschappen 
- zijn aanwezig om u meer te 
vertellen over de meegebrachte 
kunst, servies, zilver, glaswerk, 
sieraden, oude boeken en gereed-
schap. Dit alles geheel gratis. 
Ook als u niets te repareren of 
mee te nemen heeft, bent u van 
harte welkom. Voor kapotte spul-
len (van kleding tot allerhande 
gebruiksvoorwerpen) kunt u 
terecht bij het Repair Café. Daar 
staan vrijwilligers klaar om ver-
der te helpen bij de reparatie. 

advertentie
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NLdoet in Thomashuis Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Vrijdagmorgen rond 9.00 uur was het druk in het Thomashuis Maartensdijk. Drie van de tien 
bewoners waren thuis, de rest was naar de dagbesteding. Maar er waren wel zeven ambtenaren 

van de gemeente De Bilt, één Maartensdijkse vrijwilliger en vijf ouders die in het kader van 
NLdoet de tuin kwamen opknappen. 

NLdoet is een jaarlijkse activi-
teit die georganiseerd wordt door 
het Oranje Fonds. Zij nodigen die 
dag mensen om als vrijwilliger de 
handen uit de mouwen te steken. 
Vorig jaar was een topjaar voor de 
organisatie: 350.000 mensen zet-
ten zich die dag in voor 9500 klus-
sen. Al voor het zesde jaar doen 
ook ambtenaren van De Bilt mee 
onder het motto ‘Ambtenaren gaan 
lokaal’. 

Opgeknapt
Natuurlijk werd er begonnen met 
koffie maar al snel werden alle 
klussen verdeeld. De stoep moest 
schoongespoten worden, er was 
snoeiwerk aan de heg, fruitbomen 
en vaste planten maar er waren 
ook nieuwe plantjes die in potten 
gepoot konden worden. Ondertus-
sen werd er veel gepraat, onder-
linge ideeën werden uitgewisseld 
en wensen werden op tafel gelegd. 

Kaartjes werden uitgewisseld. 
Tussen de middag was er soep en 
brood klaargemaakt door de aan-
wezige bewoners. Na de lunch 
werden de klussen afgerond. Het 
resultaat mocht er zijn: een mooie 
tuin waar de bewoners weer een 
goede lange zomer van kunnen 
genieten en zeven ambtenaren en 
één vrijwilliger die weten waar het 
Thomashuis Maartensdijk voor 
staat. 

Wethouders nemen 
Krachtenbundel in ontvangst

Kwetsbare burgers delen bijzondere levensverhalen
Donderdag 8 maart namen wethouders Anne Brommersma (De Bilt), Wil Kosterman (Wijk bij 

Duurstede), Marieke Overduin-Biesma (Veenendaal) en Simone Veldboer (Rhenen) de Krachtenbundel 
in ontvangst. Dit is een bundel met twaalf mooie levensverhalen van kwetsbare mensen. 

Zo laten de wethouders zien hoe 
belangrijk het is dat mensen uit 
kwetsbare doelgroepen meedoen 
in de maatschappij. In de speciale 
editie ‘Regio Utrecht’ van de Krach-
tenbundel zijn inspirerende levens-
verhalen van mensen uit deze regio 
gebundeld: verhalen die de afstand 

tussen mensen kunnen verkleinen en 
vooroordelen kunnen wegnemen.

In gesprek
Voor deze speciale editie gingen wet-
houders van deze gemeenten op be-
zoek bij kwetsbare burgers. Tijdens 
persoonlijke ontmoetingen haalden 

zij bijzondere levensverhalen op. 
Ook relaties van (zorg)organisaties 
die niet dagelijks in contact komen 
met cliënten, ontmoetten deze cliën-
ten om hun verhaal op te halen. Al 
deze verhalen zijn gebundeld in de 
33e editie van de Krachtenbundel. 
Stuk voor stuk beschrijven de ver-
tellers hoe zij, ondanks tegenslagen, 
krachtig in het leven staan. 

Professionals met beperking
De twaalf persoonlijke verhalen 
zijn gebundeld door een communi-
catiebedrijf, waar alleen professio-
nals met een beperking werken. De 
Krachtenbundel is op maatschap-
pelijk verantwoorde wijze gemaakt: 
de bundel is geredigeerd, gefoto-
grafeerd en vormgegeven door pro-
fessionals met een beperking. Op 
donderdag 8 maart namen de wet-
houders de Krachtenbundel in ont-
vangst bij Abrona in Huis ter Heide. 
Tijdens de feestelijke middag kregen 
de openhartige verhalenvertellers al-
lemaal persoonlijk een exemplaar 
uitgereikt met hun levensverhaal. 
Alle deelnemende organisaties wa-
ren daarbij aanwezig.

Regenboog stembusakkoorden 
in Midden-Nederland

door Henk van de Bunt

Vanaf zaterdag 10 maart gaat COC Midden-Nederland de regio in voor het tekenen van meer 
dan 20 Regenboog stembusakkoorden. Vertegenwoordigers van diverse politieke partijen zetten 
hun handtekening onder het akkoord om maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in 

de komende raadsperiode uit te voeren.

Het COC vraagt hiermee in aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen 
aandacht voor de belangen van lesbi-
ennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en intersekse personen 
(LHBTI). Er is in Nederland al veel 
bereikt voor LHBTI’s, maar toch 
krijgen ze nog altijd te maken met 
geweld en discriminatie en ‘homo’ 
is op school het meest gebruikte 
scheldwoord. Een proactieve rol 
van de gemeente op het gebied van 
LHBTI-emancipatie is van groot 
belang. Daarom nodigde COC Mid-

den-Nederland in haar werkgebied 
alle politieke partijen die deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen 
uit om steun te geven aan een Re-
genboog stembusakkoord. In het ak-
koord staan maatregelen die betrek-
king hebben op gemeentelijk beleid, 
het bevorderen van veiligheid, het 
ondersteunen van jongeren, kwets-
bare groepen en zichtbaarheid.

Overweldigend
‘De reacties op ons verzoek om het 
Regenboog stembusakkoord te teke-

nen waren werkelijk overweldigend. 
We gaan in meer dan 20 gemeenten 
met diverse politieke partijen een 
akkoord ondertekenen. We zien 
deze partijen als partners voor de ko-
mende vier jaar om voor de LHBTI-
inwoners in die gemeenten in actie 
te komen. De uitslag van de verkie-
zingen op 21 maart is natuurlijk ook 
erg bepalend, maar we rekenen erop 
dat ze hun best gaan doen om zoveel 
punten uit het akkoord te realiseren’, 
aldus Simon Timmerman, voorzitter 
COC Midden-Nederland.

Wethouder Anne Brommersma (De Bilt) overhandigde de Krachtenbundel 
aan Wilma Dijkstra, al jarenlang actief in de werkgroep Toegankelijkheid 
van de WMO adviesraad. [foto Reyn Schuurman] 

Vertegenwoordigers van politieke partijen uit 26 gemeenten in deze 
regio zetten dezer dagen hun handtekening onder het akkoord. Voor De 
Bilt tekenden op 10 maart in Het Lichtruim v.l.n.r. gemeenteraadslid 
Pim van den Veerdonk (Beter De Bilt), wethouder Hans Mieras (D66), 
Simon Timmerman (COC), gemeenteraadslid Menno Boer (SP), 
gemeenteraadslid Krischan Hagedoorn (PvdA) en wethouder Anne 
Brommersma (GroenLinks).

Genoeg mensen waren aanwezig tijdens NLdoet om de tuin van het 
Thomashuis Maartensdijk weer klaar te maken voor een mooie zomer.

Lijst 3 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart Van links naar recht

 Pim van de Veerdonk (fractievoorzitter, nr 2 op de kieslijst),
Ebbe Rost van Tonningen (kandidaat wethouder, nr 5 op de kieslijst),

Jette Muijsson (nr 1 op de kieslijst)

Wat u op onze website kunt vinden
• Ons volledige verkiezingsprogramma 
• Een verslag van verantwoording over 1,5 jaar 

wethouderschap door Ebbe Rost van Tonningen
• Wat wij bereikt hebben in de afgelopen 4 jaar
• Wat beter moet in de komende 4 jaar
• Wat wij als nepnieuws zien voor de verkiezingen

En verder bijzonderheden over onze partij,
CV’s van de eerste kandidaten,

nieuwsberichten en nog veel meer.

www.beterdebilt.nl
Wij zijn blij als u lid wilt worden of ons werk steunt als
supporter, donateur of sponsor. www.beterdebilt.nl

rek nr. NL24SNSB0921958730 tnv Beter De Bilt
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Orthomoleculair voedingsadviseur
www.gezondmetgerrie.nl

gezondmetgerrie
Een gezonder lichaam
door lekker en verantwoord te eten
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Record-bedrag goede doelenactie 
door Kees Diepeveen

Jaarlijks wordt er door de School met de Bijbel in Maartensdijk een scholenactie gehouden 
voor een goed doel. Dit jaar was dat voor Stichting Stephanos. Deze stichting draagt zorg voor 

de opvang van weeskinderen in Malawi en Zambia en zorgt ervoor dat de kinderen naar school 
kunnen. De actie was bedoeld om schoolboeken en bijbels voor de kinderen te kunnen kopen. 

De leerlingen in Maartensdijk 
gingen sparen en er werden ac-
ties georganiseerd waaronder een 
sponsorloop op 20 februari. Alle 
kinderen gingen op zoek naar spon-
sors die een bijdrage wilden leve-
ren voor elk gelopen rondje. In de 
omgeving van de school werd een 
parcours uitgezet waar de kinde-

ren van de ene stempelpost naar de 
andere moesten rennen. Tegenover 
elk stempel stond een gesponseerd 
bedrag. Er werden talloze rondjes 
gelopen wat heel veel geld opbracht 

Maaltijd
Op woensdag 21 februari organi-
seerden de leerkrachten een warme 

maaltijd. Opa’s en oma’s en ou-
ders konden met de leerlingen een 
complete maaltijd bami of nasi op 
school gebruiken. Afhalen was ook 
mogelijk om er thuis van te genie-
ten. Doordat verschillende bedrij-
ven en personen de kosten voor het 
eten voor hun rekening namen was 
al het geld dat binnenkwam voor de 
maaltijden voor het goede doel.

Bedrag
Donderdag 8 maart werd het to-
taalbedrag aan Stichting Stephanos 
bekend gemaakt. Alle leerlingen 
en leerkrachten waren hiervan ge-
tuige. De School met de Bijbel was 
erin geslaagd om 10.623,25 euro 
bijeen te brengen. Een prachtig re-
cord voor de goede doelen actie van 
de school. 

Door hoofdbandjes van de kinde-
ren werd duidelijk welk bedrag er 
voor de weeskinderen in Malawi en 
Zambia is opgehaald door de leer-
lingen van de School met de Bijbel.

Boeiend onderwijs 
in deze tijd

In het kader van 100 jaar Julianaschool heeft de school de derde 
activiteit van 2018 gehouden. Afgelopen woensdag en stond in het 
teken van de Mind Map Boeiend Onderwijs.

Directeur Ella Prins vertelt: ‘De eerste activiteit in januari was voor 
het schoolteam en de tweede activiteit stond voor alle kinderen in het 
teken van 100 jaar Mondriaan. Woensdag 7 maart kregen de ouders 
workshops aangeboden door veel lokale deskundigen op dit gebied. De 
bedenker van Boeiend Onderwijs Jan Jutten nam ouders en leerkrach-
ten mee in het proces van het Natuurlijk Leren. Tevens gaven de werk-
groepen presentaties met betrekking tot de stand van zaken betreffende 
dit jubileumjaar’. 

Optimaal
De boodschap was volgens de directeur voor iedereen duidelijk: ‘De 
Julianaschool richt zich de komende jaren op het behalen van optimale 
resultaten. Om dit te realiseren is in elk geval innerlijke betrokkenheid 
nodig van de leerlingen en van de leraren. Bij het Boeiend onderwijs 
gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. 
Ook ouders worden hierin meegenomen. Daarbij is een rijke leeromge-
ving onmisbaar’.

Glossy
In het Glossy-blad, waar de school aan werkt samen met de onderne-
mers van het Centrum van Bilthoven wil de school laten zien hoe hard 
men elkaar nodig heeft om tot ontwikkelen te komen.               [HvdB]

Bij het Boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en leerlin-
gen hand in hand. Ook ouders worden hierin meegenomen. [foto Reyn 
Schuurman]

Juf Jacqueline van Doleweerd 
verlaat Julianaschool

door Guus Geebel 

‘Als ik opnieuw moest beginnen zou ik meteen gewoon weer hetzelfde doen. Het is helemaal 
perfect’, zegt Jacqueline van Dooleweerd. Zij stopt per 1 april na ruim veertig jaar als 

onderwijzeres op de Julianaschool in Bilthoven. Donderdag 29 maart is er van 15.00 tot 16.00 
uur op school een afscheidsreceptie waar iedereen welkom is.

Jacqueline van Doleweerd deed de 
onderwijzersopleiding in Utrecht 
op de Jan van Nassauschool. Na 
een stage van drie maanden op een 
school voor spraakgebrekkige en 
slechthorende kinderen in Utrecht, 
trad zij in november 1976 als leer-
kracht in dienst van de Juliana-
school. ‘Toen ik begon was het een 
klein dorpsschooltje, maar het is 
inmiddels een hele grote school. In 
het onderwijs werden in die veertig 
jaar veel veranderingen doorge-
voerd, maar daar groei je in mee. 
De veranderingen gaan de laatste 
tijd wel snel, zoals werken met een 
digibord en met chromebooks. Dat 
heb ik nog allemaal meegekregen.’ 

Tafels
‘De kinderen waren vroeger wel 
heel anders. Ze zijn net als hun ou-
ders nu veel mondiger.’ Ze vindt dat 
niet negatief, want het hoort bij de 
huidige maatschappij. ‘Kinderen 
hebben nu meer behoefte aan korte-
re instructies en zijn veel meer aan 
het werk. Vroeger was je veel meer 
aan het praten. Het leuke is dat het 
stampen van tafels weer terugkomt, 
want je moet wel de basiskennis 
hebben. Ik heb ook meegemaakt 
dat alles inzichtelijk gemaakt moest 
worden. De tafel van vier aanleren 
deed je bijvoorbeeld met bruine bo-
nen en weckringen. Dan was één 
weckring met vier bonen erin één 
keer vier. Legde je twee weckrin-
gen met elk vier bonen neer dan 
zagen ze dat het acht was. Doordat 
het inzichtelijk gemaakt werd kon 
je het beter onthouden. Maar je zult 

volgens mij altijd moeten blijven 
stampen, of automatiseren zoals dat 
nu heet.’ 

Gelukkig
Het belangrijkste bij kinderen vindt 
juf Jacqueline dat zij gelukkig zijn 
en lol in hun jonge leventje heb-
ben. ‘Het contact met kinderen zal 
ik het meest gaan missen. Toen ik 
net in het onderwijs zat voelde ik 
me vooral een echte juf als kinde-
ren me op straat tegenkwamen en 
hé juf riepen. Dat vond ik ontzet-
tend leuk. Nu het afscheid dich-
terbij komt en ik zie die kopjes 
dan denk ik dat ik dat heel erg ga 
missen, maar ik heb er bewust voor 
gekozen nu te stoppen. Toen ik hier 
net begon was Bart de Jong hoofd 
van de school en die zei altijd, als ik 
veertig dienstjaren heb stap ik eruit. 
Dat heb ik altijd onbewust in mijn 
achterhoofd gehouden en het is een 
jaartje langer geworden.’

Nooit boos
Jacqueline eindigt haar loopbaan 
met groep 6 na jarenlang groep 8 
gehad te hebben. Van pesten op 
school heeft nooit veel gemerkt. 
‘Er wordt ook best veel tegen ge-
daan. Het is een ook heerlijke 
school.’ Straffen zoals vroeger in 
de hoek of op de gang staan ge-
beurt niet op de school. Jacqueline 
denkt ook niet dat je daar iets mee 
bereikt. ‘Ik word nooit boos. Ik zal 
nooit schreeuwen of mijn stem ver-
heffen, want dat is zo zonde van 
je energie. Er is hier wel eens een 
opname van het programma De 

Reünie geweest en toen mocht ik 
er op een gegeven moment ook bij-
komen. Iemand zei toen dat ik wel 
eens straf gaf. Ik kon het me niet 
voorstellen, maar de zogenaamde 
straf bleek een boodschap te zijn 
die ze voor mij tussen de mid-
dag bij de bakker op de hoek had 
moeten doen.’ Het beroep van leer-
kracht vindt ze het mooiste dat be-
staat. Van stress heeft ze nooit last 
gehad dat ook komt omdat ze een 
heel stabiele thuissituatie heeft. Een 
man die altijd belangstelling toont 
en drie goedluisterende kinderen 
die ook goede antwoorden gaven. 
In directeur Ella Prins heeft ze ook 
nog eens een goede vriendin. 
‘Van jonge onderwijzers kon ik al-
tijd heel veel leren, daarom had ik 
in de klas altijd graag studenten van 
de pabo die stage kwamen lopen. Je 
merkt dat ze op een andere manier 
zijn opgeleid. Ze zijn heel erg op 
testen, toetsen, handelingsplannen 
en leerlingvolgsystemen.’ Jacque-
line heeft regelmatig samen met 
het team aan bijscholing gedaan. 
‘Ter gelegenheid van het honderd-
jarig bestaan van de school zijn we 
nu in werkgroepen bezig met cul-
tuureducatie.’ Jacqueline blijft na 
haar vertrek nog betrokken bij het 
schooljubileum. Ze zit in de werk-
groep cultuurhistorisch erfgoed, die 
materiaal verzamelt over hoe het er 
hier vroeger in de omgeving uitzag. 
De school werd opgericht op 1 ok-
tober 1918. 
‘De Julianaschool is echt een be-
langrijk deel van mijn leven. Ik 
trouwde toen ik hier werkte, mijn 

kinderen zijn in die tijd geboren en 
mijn ouders overleden toen ik hier 
werkte evenals een aantal beste 

collega’s.’ Jacqueline hoopt veel 
bekenden bij haar afscheid op 29 
maart te kunnen begroeten.

Jacqueline van Doleweerd kijkt terug op een geweldige tijd als schooljuf.
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Nieuwe eigenaar bij Grieks restaurant De Bilt
door Walter Eijndhoven

Het voormalig Griekse restaurant Alexandros aan de Hessenweg in De Bilt heeft 
sinds 1 januari 2018 een nieuwe eigenaar, Jannis Konstantinidis. Samen met zijn vrouw 
Rosalie Wijnands ontvangt hij gasten uit alle windstreken en laat hij zijn gasten proeven

van de meest overheerlijke Griekse gerechten.

Jannis Konstantinidis kent het vak 
als geen ander en heeft altijd in 
Griekse restaurants gewerkt, tot 
zich vorig jaar een mooie kans 
voordeed. Hij kon het restaurant 
Alexandros, op dat moment zijn 
werkgever, overnemen. Alles werd 
opnieuw geschilderd, service en 
kwaliteit werden opgeschroefd en 
hij veranderde de naam: Taverna 
Yamas.

Toehappen
‘Ik heb jaren bij Alexandros ge-
werkt’, vertelt Konstantinidis. ‘Toen 
ik hoorde dat het restaurant te koop 
was, heb ik direct toegehapt. Voor 
mij was het altijd een droom, een 
eigen restaurant. Nu is die uitgeko-
men’. Inmiddels runnen Konstan-
tinidis en Wijnands alweer enige 
maanden hun resaturant. Wijnands: 
‘Wij werken graag samen met de lo-
kale middenstand, zoals met slagerij 
Van Loo, zodat wij zeker weten dat 
de kwaliteit goed is. En als iemand 
niet tevreden is, vertel het ons, dan 

zorgen wij ervoor dat alles in orde 
komt’. ‘Oh ja’, vult Konstantinidis 
aan, ‘de kortingsbonnen van Alexan-
dros zijn bij ons ook nog geldig’. 
Binnenkort staan diverse evenemen-
ten op het programma: vrijdag 30 

maart is een groep van 25 bezoekers 
te gast, met een optreden van Hans 
van der Laan en op 7 april is er live 
muziek. 
Voor meer informatie: Yamas.info@
grieksetavernayamas.nl.

Bezoekers worden bij Jannis Konstantinidis en Rosalie Wijnands gastvrij 
ontvangen.

Kwinkelier:
start bouw en komst Lidl 

Wethouder Hans Mieras heeft namens de gemeente De Bilt zaterdag 10 maart onder grote 
belangstelling van het winkelend publiek, het officiële startsein voor de bouw van de tweede 

fase van winkelcentrum de Kwinkelier in Bilthoven gegeven.

De winkels aan het grote plein 
ondergaan een metamorfose. De 
bestaande parkeergarage wordt 
uitgebreid en er wordt gestart met 
het vernieuwen van het tweede deel 
van het ‘Kronkelstraatje’. Wethou-
der Hans Mieras: ‘Ik ben blij dat 
er wordt gestart met de bouw van 
deze belangrijke volgende fase 
voor winkelcentrum de Kwinkelier. 
Het intensieve overlegtraject van 
de afgelopen jaren leidt nu concreet 

tot de komst van nieuwe winkels en 
uitbreiding van de parkeergarage. 
Hiermee wordt definitief gekoerst 
naar een prachtig resultaat voor het 
centrum van Bilthoven.”

Lidl
Afgelopen zaterdag is ook bekend 
gemaakt dat Lidl zich in de Kwin-
kelier in Bilthoven zal vestigen. 
Naast Albert Heijn zal Lidl met haar 
komst de tweede supermarkt in het 

winkelcentrum worden en ontstaat 
er een volledig supermarktaanbod 
van 4.000 m2 voor de Biltse con-
sument. 
De verwachting is dat de tweede 
bouwfase eind 2018 wordt opge-
leverd. Lidl zal haar winkel dan 
ook feestelijk openen. Het tweede 
deel van het ‘Kronkelstraatje’ zal 
naar alle waarschijnlijkheid in het 
tweede kwartaal van 2019 worden 
opgeleverd. 

Wethouder Hans Mieras en Hedde Stegenga namens de Kwinkelier 
onthullen samen de naam van de 2e supermarkt. (foto Cordeel, Frank 
Hanswijk)

Proef met aanbod deelfietsen gestart
door Henk van de Bunt

Met partners in het Bilts Energie Akkoord heeft het Biltse College van Burgemeester en 
Wethouders de mogelijkheden onderzocht van initiatieven op het vlak van deelmobiliteit. 

Daarbij behoren plannen voor een proef met deelfietsen.

Diverse grote werkgevers in onze 
gemeente willen dergelijke fietsen 
aanbieden op hun eigen terrein. 
Voor het welslagen van de proef, is 
het belangrijk dat ook op de knopen 
van het openbaar vervoer deelfiet-
sen beschikbaar zijn. 

Eerder al besloot het College in 
dat verband in de openbare ruimte 
bij het treinstation Bilthoven en de 
bushalte Tunneltje De Bilt deelfiet-
sen te plaatsen, waardoor aangeslo-
ten wordt op het bestaande netwerk 
van deelfietsen in Bunnik en in het 
Utrecht Science Park De Uithof. 

Het Bilts Energie Akkoord zal de 
proef na een jaar evalueren en aan de 
hand van het resultaat bepalen welke 
vervolgstappen mogelijk zijn.

Op station Bilthoven kan men vanaf maandag 12 maart op een deelfiets 
stappen. Wethouder Anne Brommersma en wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen maakten de eerste rit op de Utrecht Science Park Campusbikes.

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 Fairtrade Gemeenten en wereldwijd zijn 
het er ruim 2000. De landelijke jury beschouwt De Bilt als een inspira-
tor voor veel andere gemeenten. Dat blijkt onder meer uit het verkrijgen 
van de eerste Fairtrade Clubtitel door FC De Bilt. En de Agger Martini 
Groep in Maartensdijk 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 uit-
breiding 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 andere sportclubs en scoutinggroepen en-
thousiast 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 activiteiten worden ontwikkeld.

Informatieavond Zonnepanelen
Energiecoöperatie BENG! organiseert op dinsdag 

20 maart een informatieavond over zonnepanelen voor 
inwoners van gemeente De Bilt. De bijeenkomst wordt 

geleid door een onafhankelijk deskundige en vindt plaats 
in De Bilt bij één van de vrijwilligers thuis.

Zelf zonnestroom opwekken wordt steeds aantrekkelijker.

Zelf zonnestroom opwekken wordt steeds aantrekkelijker: alle aspec-
ten komen aan de orde tijdens deze avond. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via jos@beng2030.nl. Men ontvangt bericht over tijd 
en plaats. Het is handig om uw energierekening mee te nemen. 

BENG! is de lokale duurzame energiecoöperatie voor en door inwoners 
van de gemeente. De leden streven naar een energieneutraal De Bilt 
in 2030. Dat betekent: zoveel mogelijk energiebesparing bereiken en 
de energie die nog nodig is, duurzaam opwekken binnen de gemeente. 
Meer informatie over de activiteiten van BENG! en het lidmaatschap 
op www.beng2030.nl. 
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Kom genieten van 
de bruisende live- band 

UPTOWN PARTY CREW én 
een Dj show, zangeressen 

die worden ondersteunt door een 
fantastische saxofonist en 

percussionist. Later gaat de 
beat omhoog en maken ze 

er een geweldig 
dansfeest van!

16 MAART
VANAF 18.00 UUR

€25
info@bij-hen.nl

RESERVEER

EEN ULTIEME SMAAKSENSATIE
Eten, drinken en LIVE muziek

Een bijzondere PROEVERIJ, 
INCLUSIEF DRANKJES* (wijn/fris/bier) 

LIVE MUSIC, EEN FEEST 
TOT LAAT IN DE AVOND! 

er een geweldig 

*Heeft u geen reservering gedaan voor 25 euro, dan kunt u vanaf 20:00 uur munten 
kopen bij de bar. Tevens steunen wij op deze avond de Liedjesfabriek.

Koningin Wilhelminaweg 126, 3738 MC Maartensdijk
T: 0346 211 255 | info@bij-hen.nl | www.bij-hen.nl

HED KANDI 

MC CHORAL

MEIKE VD VEER 
(voice of Holland)

Gebruikersgroepen
Zwembad Brandenburg ongerust

door Walter Eijndhoven

Ondanks de aanstaande bouw van het nieuwe zwembad in Bilthoven zijn de gebruikersgroepen 
van het huidige Zwembad Brandenburg nog steeds niet overtuigd van de juistheid van de keuze 
van het College van B en W, die projec wethouder Ebbe Rost van Tonningen heeft gemaakt, ten 

aanzien van het nieuwe bad. 

Terwijl 200 meter verderop de fees-
telijke starthandeling plaatsvindt 
van de bouw van het nieuwe zwem-
bad, slaan diverse vertegenwoordi-
gers van de gebruikersgroepen nu 
de handen ineen om een tegenge-
luid te laten horen, in de hoop het 
tij nog te keren.

Waarom nu
De gebruikers van het zwembad 
kampen nog steeds met onbeant-
woorde vragen, vooral betreffende 
het rooster, de uren dat bepaalde 
groepen zwemmers van het bad 
gebruikmaken. Robert Havekotte, 
voorzitter BZC Brandenburg, legt 
uit: ‘Verschillende groepen zwem-
mers maken op bepaalde uren ge-
bruik van het zwembad, met voor 

elke groep een geschikte water-
temperatuur’. En daar wringt nu 
de schoen, volgens Havekotte. ‘De 
watertemperatuur kan niet snel ge-
noeg worden verhoogd of verlaagd 
voor een volgende gebruikers-
groep. Daarom hebben wij aan de 
wethouder een rooster gevraagd, 
waarin hij kan aantonen dat alle ge-
bruikers (met gelijk aantal uren) in 
de tijden van het zwembad passen. 
Helaas wachten wij daar nu nog 
steeds op. Ja, wij hebben een keer 
een rooster met temperaturen, maar 
zonder tijden gekregen’. 

Begroting
Havekotte concludeert hieruit dat 
geen passend rooster kan worden 
gemaakt en dat daarmee ook de 

begrote inkomsten van het zwem-
bad in het geding komen. Als een 
groep wegblijft, moet ditt worden 
aangevuld met een andere groep. 
Dit lukt echt niet en wordt de ex-
ploitatie van het bad ook niet ge-
haald. Naar een exploitant voor het 
zwembad wordt overigens nog ge-
zocht. Haverkotte: ‘Het zwembad 
krijgt 366.000,- euro subsidie per 
jaar (gedurende 40 jaar) en dat is 
echt te weinig. Dan komt de exploi-
tant bij de gemeente aankloppen. In 
het meest zwarte scenario moet het 
zwembad binnen vijf jaar sluiten’.

Antwoorden
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen is het niet eens met de ziens-
wijze van de gebruikersgroepen. 
‘In het Programma van Eisen is 
een conceptprogrammering opge-
nomen, waardoor wij bestaande 
gebruikersgroepen kunnen huis-
vesten, rekening houdend met de 
wenselijke temperatuur. Wij heb-
ben onlangs nog een brief gestuurd 
met een antwoord op al hun vragen. 
Daarmee hebben wij, van onze 
kant, de lopende vragen van gebrui-
kersgroepen afgerond’. De wethou-
der voerde vrijdag 9 maart zijn of-
fi ciële starthandeling uit, terwijl op 
donderdag 15 maart hierover nog 
een raadsvergadering op handen 
staat en de vergunning nog niet de-
fi nitief is. Bezwaar en beroep zijn 
nog altijd mogelijk.Voorzitter Robert Havekotte uit zijn zorgen. 

Arnold Schönberg
klinkt in Gaudeamus

‘Hoezo zou Mahler in zijn vierde symfonie iets kunnen? Hij kon bij de eerste toch ook al 
niets?’, vroeg de muziekvernieuwer Arnold Schönberg (1874-1951) zich af over de man die 
hem altijd steunde. Maar daar waar Mahler nog dagelijks in de concertzaal te horen is, is 
een uitvoering van het uiterst ondoorgrondelijke werk van Schönberg tegenwoordig een 

uitzondering, zeker in ons eigen Bilthoven.

Des te opmerkelijker is het dat afge-
lopen zondagmiddag in huize Gau-
deamus Schönbergs Blaaskwintet 
opus 26 op hoog niveau werd ver-
tolkt door blaasensemble Dwarl, een 
werk dat zo moeilijk is dat de musici 
werden ondersteund door dirigent 
Dick Hesselink, die met kalme en 
klare slagen de orkaan van atonali-
teit wist te beteugelen. Schönberg is 

de grondlegger van de twaalftoons-
muziek, een compositiemethode 
waarin geen tonaliteit heerst en alle 
tonen volstrekt gelijkwaardig zijn, 
en die haar politieke evenknie in het 
communisme vond; beide stromin-
gen die, tot opluchting van velen, 
weer zijn uitgedoofd door de ge-
schiedenis. De kans om deze mu-
ziek op zulk hoog niveau uitgevoerd 

te horen was echter uniek en 
een belevenis op zich. Wie de 
partituur geduldig meelas kon 
constateren dat de musici van 
Dwarl zich met een hoge per-
fectiegraad de noten hadden 
eigen gemaakt, spatgelijk, 
zuiver en met grote individu-
ele klankschoonheid.

(Peter Schlamilch)

Bloemen voor Dwarl.

advertorial

Presentatie
‘De Watergeuzen’ 

De Watergeuzen, het nieuwe boek van Anne Doedens en Jan Houter 
werd op 7 maart overhandigd in het Museum Het Hannemahuis in 
Harlingen aan Kapitein ter zee, G.H. Nijenhuis (hoofd maritieme 
ondersteuning Defensie), namens de Commandant Zeestrijdkrachten 
en de burgemeesters van Harlingen, Texel, Vlieland en Terschelling 
(loco burgemeester). Anne en Jan gaven na veel speurwerk een 
boeiende presentatie over deze vergeten geschiedenis 1568-1575 (foto 
Henry Dros, Flevo Media). 

Wandeling
in Panbos

Zondag 18 maart organiseert Het 
Utrechts Landschap een natuur-
wandeling in het Panbos; vertrek 
om 14.00 uur bij de parkeerplaats 
aan de Jozef Israëlslaan te Bosch 
en Duin t.o. huisnr. 7. 
Vooraf aanmelden (op de website 
van Utrechts Landschap) is ge-
wenst.
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Het Maartensdijks Debat
ging over Maartensdijk

door Henk van de Bunt

Op maandag 12 maart werd in De Vierstee ‘Het Maartensdijks Debat’ gehouden, 
georganiseerd door een aantal betrokken inwoners uit de kern Maartensdijk. Zij zijn van 

mening dat Maartensdijk in zijn algemeenheid onvoldoende gehoord wordt en aandacht krijgt. 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart was politiek De Bilt

daarom naar een overvolle Vierstee afgereisd.

Gespreksleider Leo Fijen gaf eerst 
het woord aan 7 Maartensdijkers, 
die op de kieslijsten van evenzoveel 
politieke partijen voorkomen. Ie-
dere kandidaat kreeg twee minuten 
spreektijd om zijn resp. haar Maar-
tensdijkse visie m.b.t. tot de aanko-
mende verkiezingen onder woorden 
te brengen. Gert-Jan Weierink, die 
mede met Groenekanner Henric de 
Jong Schouwenburg binnen de VVD 
een voorkeursactie voert lichtte het 
waarom daarvan toe en noemde 
verder als speerpunten de dreigende 
bebouwing van een parkeerplaats 
achter het Maertensplein, de ont-
wikkelingen in de Ruigenhoek, het 
zelfstandig blijven van De Vierstee 
en de aandacht voor het openbaar 
groen. Werner de Groot (CDA) is 
een geboren en getogen Maartens-

dijker: ‘Het CDA wil dat Maartens-
dijk landelijk en dorps blijft, dat het 
Maertensplein zijn aantrekkings-
kracht blijft behouden (o.a. door de 
parkeerplaats niet te bebouwen), dat 
het groen weer langs de A27 terug-
komt en dat de gerenoveerde Vier-
stee nooit meer verloedert’. 

Dienstverlening
Ook Arie van der Vlies (SGP) is een 
Maartensdijker pur sang; ‘Wij zijn 
voor een optimale dienstverlening 
vanuit De Bilt, voor woningbouw 
voor Maartensdijkers (er vertrekken 
er te veel) voor een verbetering van 
het groenonderhoud, tegen bebou-
wing van de parkeerplaats bij het 
Maertensplein en vergroting van de 
(mantel-)zorg’. Koos Smits (SP) wil 
niet dat Maartensdijk een satelliet-

plaats wordt van De Bilt of Utrecht; 
daarom moet er ook geen station in 
Nieuwe Wetering komen, want daar 
hebben Maartensdijkers niets aan. 
Koos had ook al de vraag opgewor-
pen hoe je een voorrang aan Maar-
tensdijkers bij woningbouw kunt 
garanderen. Timon Blok (Groen 
Links) wil aandacht, waardering 
en betrokkenheid voor elkaar; Blok 
noemt dat verbondenheid. Hij ver-
telde over eigen groenonderhoud 
van inwoners, maar dat zij daarbij 
geen eigen initiatieven konden in-
brengen. Timon wil graag komen tot 
kernteams.

Wateroverlast
Nico Jansen is lijstduwer bij de 
ChristenUnie: ‘Wij zijn tegen be-
bouwing van de parkeerplaats van 

het Maertensplein, wij vragen aan-
dacht voor het onderhoud van de 
riolering en de wateroverlastpro-
blemen in Westbroek en Holland-
sche Rading en bouwen voor eigen 
behoefte onder de voorwaarde, dat 
er bij elk nieuw te bouwen huis ook 
weer een huurwoning vrijkomt’. 
Hester Visser vertegenwoordigde 
Forza De Bilt met de verkiezings-
items: ‘Dorps, groen, meer hand-
having, meer veiligheid en groen-
onderhoud’. Hester vroeg ook naar 
een aangepast geluidsscherm in de 
Maartensdijkse kern. De meeste 
kandidaten kregen ook vragen 
vanuit de zaal die gingen over par-
keerproblemen rondom het Maer-
tensplein, over speelvoorzieningen 
voor kinderen, waarom er zo weinig 
of niets meer te doen is in Sojos en 
waarom er geen soepeler vergunnin-
genbeleid mogelijk was.

Stemmen
Na een pauze was er een gelijke 
ruimte (2 minuten) voor de lijsttrek-
ker van de partij of hun secondan-
ten. Daarbij werd duidelijk dat er 
in het Maartensdijkse nog wel wat 
stemmen zijn te verdienen. Elke 
partij haastte zich om de Maartens-
dijkers te complementeren met de 
betrokkenheid, de zelfredzaamheid 
en de in het verleden getoonde ini-
tiatieven. Daarnaast werden punten 
uit de inmiddels al verspreide ver-

kiezingsfolders opgesomd en werd 
openlijk uitnodigend gelonkt naar 
de betrokkenheid c.q. het lidmaat-
schap van die Maartensdijker, die 
er toch maar aan had bijgedragen, 
dat dit een echte verkiezingsavond 
was geworden. Leo Fijen nodigde 
alle partijen tenslotte nog een keer 
uit in één zin uit te spreken, waarom 
op 21 maart a.s. op hun partij dient 
te worden gestemd: Theo Aalbers 
(CU): ‘Wij hebben visie, komen 
op voor de zwakkere en zijn ook 
een lokale partij’, Kees Lelivelt 
(VVD): ‘Wij zijn ook voor een snel-
ler internet in de kleinere kernen’, 
Peter Schlamilch: ‘Groen, Dorps 
en veilig’, Anne Brommersma 
(GroenLinks): ‘Een groen sociaal 
Maartensdijk’, Madeleine Bakker-
Smit (CDA): Betrouwbaar en doen 
wat je belooft’, Menno Boer (SP): 
‘Luisteren naar de mensen en dan 
doen’, Erik van Esterik (PvdA) ‘Wij 
streven naar betaalbaar wonen en 
lokale zorg verbeteren’, Han IJssen-
nagger (Bilts Belang); Afvalbeleid 
aanpassen, minder overheidsbe-
moeienis, minder regels en lagere 
lasten’, Johan Slootweg (SGP) ‘De 
Kern centraal in de dienstverlening, 
in het buitengebied, in de openbare 
ruimte en in het samen leven’, Jette 
Muijsson (Beter De Bilt); ‘Elk goed 
idee verdient de aandacht’ en Hans 
Mieras (D66): ‘Doen wat we zeggen 
en zeggen wat we doen’. 

Leo Fijen overlegt met de zaal. V.l.n.r. Theo Aalbers, Kees Lelivelt, Anne 
Brommersma, Madeleine Bakker, Menno Boer, Erik van Esterik, Han 
IJssennagger, Johan Slootweg, Jette Muijsson, en Hans Mieras.

Grote belangstelling levert een volle zaal op.

Ook op voettocht
door Henk van de Bunt

Bewoners van de Sperwerlaan in Bilthoven vroegen vorige week in De Vierklank aandacht 
voor hun problemen met de - toekomstige - veranderde afvalinzameling aangaande hun 

appartementen. Het Bewoners Comité Vijverhof aan de Alfred Nobellaan in De Bilt gaf aan 
deze ervaringen ook te hebben. 

In de Sperwerlaan-situatie moeten 
inwoners straks ‘het huisvuil depo-
neren aan de overzijde van de Sper-
werlaan, tegenover de afslag naar 
de Merellaan en komt de huidige 
(eigen) container op de parkeer-
plaats te vervallen. De gemeente 
dicteert, zonder overleg of in-
spraak, laat staan maatwerk; slechts 
de gestelde kaders tellen’. De be-
woners van de Vijverhof aan de 
Alfred Nobellaan dienen straks een 
sterk daarop gelijkende voettocht 
te ondernemen: ook fietspaden en 
een drukke onoverzichtelijke weg 
dienen overgestoken te worden, 
alvorens hun huisvuil ‘gestort’ kan 
worden in een nog te plaatsen on-
dergrondse container nabij verzor-
gingshuis Weltevreden. 

Overleg
Het Bewonerscomité stoort zich er 
ook aan, dat zonder overleg de ‘30 
huishoudens-norm’ niet van toepas-

sing wordt verklaard, hoewel in dit 
geval daar wel aan voldaan wordt. 
De bewoners spreken tenslotte van 
moeilijke contacten met de gemeen-

te: ‘Het gemeentehuis is veelal niet 
bereikbaar en de betreffende mede-
werkers zijn er vaak niet. Contact 
loopt uiterst moeizaam’.

Voor de bewoners van de Vijverhof komt de inzamelcontainer aan 
de overzijde van de Alfred Nobellaan; deze locatie deelt men met de 
appartementencomplexen aan de overzijde (foto genomen vanuit het 
appartement van een bewoner van de Vijverhof).

Vrijwilligers in het 
Van Boetzelaerpark

Ruim 35 vrijwilligers zijn 10 maart actief geweest met allerlei werk-
zaamheden in het Van Boetzelaerpark. Naast enkele vaste vrienden 
waren er ook vele anderen gekomen. Zo was er een team van de firma 
Agterberg actief, van de Rotary Club en Groen Links.
Bomen werden met professioneel materiaal omgezaagd, woekerende 
bramentakken verwijderd, vuil opgeruimd en de boomgaard werd weer 
gereed gemaakt voor de lente. Ook tal van andere klussen zijn geklaard. 

Versterking van de inwendige mens tijdens de klusdag.



 De Vierklank 24 14 maart 2018

‘Vrij, maar eenzaam...’
Zo betitelde Johannes Brahms, de gigant onder de laat-romantische 
componisten zichzelf, en vrij was hij zeker: niet alleen vernietigde hij 
zijn strijkkwartet op. 34, maakte er vervolgens een sonate voor 2 pi-
ano’s van en werkte het vervolgens om naar een strijkkwintet, dat af-
gelopen zaterdag in een bijna uitverkochte Woudkapel ten gehore werd 
gebracht.

Dit bekende strijkkwintet, ook wel de ‘de kroon op zijn kamermuziek’ 
beschouwd, werd grandioos uitgevoerd door de in Bilthoven woon-
achtige Russische pianist Mischa Fomin en het Atrium Strijkkwartet, 
en is waarachtig een ‘symfonie in vermomming’, zoals zijn vriend, de 
componist Robert Schumann dat noemde, met wiens vrouw Brahms 
een innige ‘vriendschap’ onderhield.

Een vermomde symfonie met recht, niet alleen vanwege de lengte 
van 50 minuten, de magistrale thematiek en fenomenale moeilijk-
heidsgraad, maar, voor de kenners, ook vanwege de waanzinnige 
modulaties, waardoor het neventhema van het eerste deel een halve 
toon te hoog uitkomt en ook nog enharmonisch verwisseld wordt 
(cis mineur): een sensatie in Brahms’ tijd.
Een spatgelijke en perfect afgewerkte uitvoering, waarbij de ruige kant 
van Brahms iets meer belicht had mogen worden, maar die technisch 
zeer hoogstaand was en vooral naar het einde toe steeds intenser werd, 
precies zoals het een ‘symfonie in vermomming’ op dit niveau betaamt: 
vrij en op eenzame hoogte.             (Peter Schlamilch) 

Steeds Beter speelt opnieuw stuk 
van Anneke Iseger

door Guus Geebel

‘Huis te koop’ heet de komedie die toneelvereniging Steeds Beter op vrijdag 23 en zaterdag 
24 maart om 20.00 uur in de theaterzaal van Het Lichtruim opvoert. Het toneelstuk in drie 

bedrijven is geschreven door Anneke Iseger en wordt geregisseerd door Tonneke van der Sluijs. 

Anneke schreef de komedie al jaren 
geleden, maar vond het onderwerp 
nog steeds actueel genoeg om het 
aan de leescommissie van de ver-
eniging voor te leggen. Voor een 
avondvullend programma was het 
wat aan de korte kan, dus schreef ze 
er op verzoek van de regisseuse een 
bedrijf bij. Tonneke vindt het weer 
knap geschreven. ‘Als je toneel-
stukken wilt schrijven is het vooral 
lastig een spanningsboog op te bou-
wen. Dat is Anneke weer heel goed 
gelukt.’ Een bruiloft die ruim veer-
tig jaar geleden plaatsvond vormt 
een niet onbelangrijk element in het 
toneelstuk. Tonneke van der Sluijs 
bedacht een verrassende manier om 
deze feestelijke gebeurtenis in te 
passen. De bewerking van het stuk 
die tijdens de repetities is ontstaan 

noemt Tonneke een sprookje. Over 
het eindresultaat is ze heel tevreden 
en niet in de laatste plaats dankzij 
de fantastische medewerking van 
Ab Weerman.

Te Koop
Blanca en Gijs hebben hun huis te 
koop gezet en ook op de zoveelste 
Open Huizen Dag komen er geen 
belangstellenden langs voor hun 
woning. Ze zijn intussen wel druk 
bezig met het opruimen en inpak-
ken van spullen. Ze komen ook 
oude fotoalbums tegen, waaronder 
hun trouwalbum. Dat leidt natuur-
lijk tot het ophalen van zoete her-
inneringen. Dan komt er eindelijk 
een stel aan de deur dat interesse 
in het huis lijkt te hebben. Maar is 
dit wel zo? En wat heeft Kees, de 

broer van Gijs die jarenlang bij hen 
in huis heeft gewoond hiermee te 
maken? Verder is er nog iets met 
een buurvrouw die Blanca en Gijs 
dringend wil spreken, en ook nog 
iets met een soort erfenis van ene 
tante Lucy die in het nieuwe bedrijf 
ook nog tot leven komt. ‘Huis te 
koop’ is een komedie met spanning 
en veel onverwachte wendingen. 

Het toneelstuk begint op zowel 23 
als 24 maart om 20.00 uur. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Kaarten 
zijn in de voorverkoop te verkrijgen 
bij Henk Hillen in Winkelcentrum 
Planetenbaan, Bruna aan de Juli-
analaan en via secretariaatsteedsbe-
ter@gmail.com. Voor zover voorra-
dig, worden ook kaarten aan de zaal 
verkocht.

Alzheimer Café
Op dinsdag 20 maart is er een Alzheimer Café in het restaurant in 
woon- en zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven: 
een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) 
dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. 

Het thema van deze avond is ‘Een dementievriendelijke omgeving’. 
Jan Willem Oosterom, trainer bij Samen dementievriendelijk zal deze 
avond toelichten hoe een training hiervoor werkt en wat het doel is. Er 
is een muzikaal intermezzo en er is ruimte voor gezelligheid en contact 
met elkaar.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. Voor (vervoers-)vragen kan contact wor-
den opgenomen met Alida Melkert, tel.nr. 030 6562977. 

De cast van Steeds Beter met op de voorgrond Anneke Iseger.

Mischa Fomin en het Atrium Strijkkwartet in een prachtige uitvoering 
van Brahms.

Rotaryclub Zandzegge in actie 
voor de Voedselbank

De leden van Rotaryclub Bilthoven-Zandzegge komen regelmatig in actie voor lokale maatschappelijke ini-
tiatieven. Op de diverse jaarmarkten in De Bilt worden vrijwilligers geworven voor de Voedselbank. En op 
zaterdag 10 maart, in het kader van de actie NL Doet kwamen maar liefst zeventien clubleden de Voedselbank 
onder handen nemen. [foto Henk van de Bunt] 

Start cursus Schrijfreisje

Woensdagochtend 21 maart start 
een cursus van drie ochtenden bij 
Bibliotheek Idea. In deze cursus 
gaan deelnemers met een pen op 
speurtocht door hun eigen leven. 
Docent Arianne Collee geeft 
inspirerende schrijfopdrachten 
die deelnemers op weg helpen 
om zo dierbare bestemmingen 
aan te doen en karakteristieke, 
voedende momenten uit ieders 
leven te beschrijven. Ook men-
sen die de aandacht verdienen 
krijgen die. Na drie ochtenden 
heeft iedereen een schrift met 
betekenisvolle verhalen.Het gaat 
bij deze cursus om het plezier in 
schrijven over het eigen leven en 

niet om de techniek. Schrijferva-
ring is niet nodig. 
De locatie is Bibliotheek Idea 
Bilthoven. De cursus is op 21, 
28 mrt en 4 april. Meer informa-
tie en aanmelden: www.ideacul-
tuur.nl/bibliotheek

Lezing IRS

Dinsdag 20 maart zal ds. M. van 
Kooten uit Elspeet een lezing 
houden voor de Stichting In de 
Rechte Straat (Com. Gooi en 
Sticht).  Het thema is ‘Maria, 
moeder Gods of moeder in Isra-
el?’ De aanvang is om 19.45 uur 
in de Ontmoetingskerk, Juliana-
laan 26 te Maartensdijk. Infor-
matie tel. 0346 213445. 



Speuren naar sporen
IVN De Bilt e.o. organiseert zondag 18 maart om 11.00 uur een spo-
renwandeling. Onder begeleiding van deskundige gidsen wordt er in 
de bossen van De Leyen en Beukenburg gespeurd naar diersporen.

Omdat de meeste dieren erg schuw zijn of juist actief wanneer wij sla-
pen, komt je lang niet altijd dieren tegen, wanneer je door de bossen 
wandelt. Maar met een beetje speurwerk vindt je wel volop sporen van 
de dieren die zich in de bossen ophouden.  

Sporen
Bij sporen wordt meestal aan pootafdrukken gedacht. Maar ook een 
hoopje veren, een uitwerpsel, een aangevreten tak of een braakbal kan 
heel veel vertellen over het leven in het bos. Aan de manier waarop 
een dennenkegel is afgegeten zie je of er een specht of een eekhoorn 
is bezig geweest. En als je heel 
goed zoekt kan je er zelfs achter 
komen waar de dieren slapen.

Locatie
De deelname is gratis; aanmel-
den is niet nodig. Honden kun-
nen helaas niet mee. De locatie 
is De Leyen / Beukenburg, aan-
vang 11.00 uur. Start: Parkeer-
plaats recreatieterrein aan de 
Eijckensteinselaan, Bilthoven. 
Dit is een zijweg van de N234 
ter hoogte van kilometerpaal 2,3. 
Meer info: Margriet Hartman 
(tel. 030 2257277) of op www.
ivndebilt.nl 
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Derde TEDxYouth 
op Het Nieuwe Lyceum 

door Walter Eijndhoven

Donderdagavond 8 maart organiseerde Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven voor de derde maal 
een TEDxYouth voor haar leerlingen en andere belangstellenden. Negen motiverende sprekers 
wisten op een prikkelende manier de toehoorders aan zich te binden, met diverse onderwerpen. 

Thema van deze avond: ‘Make a difference’ . 

De afgelopen weken gonsde het 
weer in Bilthoven en omgeving. 
Zo'n dertig toegewijde leerlingen 
uit 5VWO van Het Nieuwe Lyceum 
(HNL) zouden voor de derde keer 
een TEDx-avond organiseren. En 
dat is ze goed gelukt. 

Aanvaarden
De negen sprekers kregen tien 
minuten per persoon de tijd om 
uit te leggen wat hen bezighoudt: 

‘Waarom moet je aanvaarden, dat 
je maar 'gemiddeld' bent? (Een en-
kele uitschieter daargelaten?)’, ‘Het 
gebruik van kunstmatige intelligen-
tie door artsen’, ‘Hoe kun je je top-
sport (zeilen) verenigen met je baan 
als piloot op een Boeing 737?’, 
‘Vergeet studeren, maar niet altijd’, 
‘Hoe om te met een leven als een 
superster (DJ)?’, ‘Levensstijl van 
een youtuber en ondernemer’, ‘Hoe 
om te gaan met fouten en daarvan 

te leren?’, ‘Hoe weten wij of iets 
nieuws of nepnieuws is?’ en ‘Her-
gebruik van plastic’ 
Sprekers waren: Sanne Kooiman, 
Wouter Kroese, Lisa Westerhof, 
Michiel Dicker, Julian Jordan, Me-
rijn Schoeber, Prof. Dr. Paul Louis 
Iske, Ruurd Oosterwoud en Merijn 
Everaarts. 

Alle organiserende leerlingen uit 
5VWO werden naar voren gehaald.

Sponsor voor
BZC Brandenburg

De jeugd van waterpolovereniging BZC Brandenburg heeft een nieuwe 
kledingsponsor. Bouwbedrijf A. van Oostenbruggen heeft er voor ge-
kozen om de waterpolojeugd van een van de oudste verenigingen van 
onze gemeente te sponsoren, ondanks dat de toekomst van het water-
polo in de Gemeente De Bilt nog steeds onduidelijk is.

De twee jeugdteams (tot 11 jaar) van waterpolovereniging BZC Bran-
denburg zullen in de nieuwe shirts en broeken.

Het enthousiasme spat er 
bij T.V. Helios vanaf

door Rob Klaassen

Bij Tennisvereniging Helios aan het Kees Boekelaantje waren veel leden dit weekend 
enorm druk in de weer. In het kader van NLDOET werd het clubhuis schoongemaakt, 

groenonderhoud aan het tennispark gepleegd en vooral ‘ good old’ Tom Werner was druk
 in de weer met z’n rol om de gravelbanen weer in een ‘up to date’ conditie te brengen. 

Het was een gezellige drukte.

Gravelbanen
De secretaris van Helios, Jonjan 
Pasma, vertelt dat Helios eigenlijk 
nog een van de weinige verenigin-
gen in de gemeente is met gravelba-
nen. “ We zijn er heel erg blij mee 
en er enorm trots op. Iedere keer als 
verenigingen hier competitie ko-
men spelen, horen we weer hoe fijn 
ze het vinden om weer eens op een 
echte gravelbaan te kunnen spelen. 
Het speelt het lekkerste, maar het 
is onderhoudsgevoelig. Dank zij 
de onverwoestbare Tom Werner, 
die er dagelijks bovenop zit, is het 
gravel hier in zo’n goede conditie. 
Daarom zijn we nog steeds in het 
gelukkige bezit van deze baansoort. 
De banen zijn nog zo goed dat ze 
pas over zo’n 7 jaar zullen moeten 
worden vernieuwd. Pas dan komen 
we voor de vraag te staan of we 
zullen doorgaan met gravel of dat 
we overstappen naar een andere 
baansoort. Nogmaals, dat we zo 
lang met de gravelbanen kunnen 
doorgaan komt, omdat er hier altijd 
zo’n goed onderhoud is gepleegd”. 

Nieuw seizoen
Op gravelbanen wordt doorgaans 
’s winters niet gespeeld. Het club-
huis moet in het voorjaar weer een 
make-over krijgen. Jonjan: ”Op 31 
maart vindt ons openingstoernooi 
plaats. We willen dat alles er dan 
weer tip-top uitziet. Op 1 april hou-
den we onze open dag. Iedereen is 

dan welkom om hier een kijkje te 
komen nemen. Er worden dan cli-
nics gegeven door de tennisschool 
Midden-Nederland. Erg leuk. We 
hopen dat er dan ook mensen zo 
enthousiast worden dat zij hier lid 
willen worden. Alle informatie is te 
vinden op www.helios-bilthoven.
nl”.

Bredere samenwerking
Voorzitter Leendert van Bree ves-
tigt nog de aandacht op het feit dat 
Helios op een unieke, rustige plek 
zit, goed bereikbaar, midden in de 
bossen en met een prachtig uitzicht 

vanaf de tennisbanen, én dicht bij 
een andere sportclub (SCHC), twee 
scholen (HNL en WP) en twee 
sporthallen. Dat zou je wel het 'Top 
Sport- en Educatiecentrum Bilt-
hoven' kunnen noemen. Volgens 
Leendert kunnen deze instellingen 
nóg meer met elkaar samenwer-
ken, (technologische) innovaties 
in sport en onderwijs kunnen door-
voeren en veel meer dan nu ook een 
maatschappelijke betekenis voor 
de gemeente, wijk en buurt kunnen 
hebben. Voor dat laatste zijn twee 
innovatie-subsidies aangevraagd 
bij de gemeente.

De groep vrijwilligers van Helios die het tennispark weer seizoensklaar 
maken. 3e van rechts is Tom Werner met voor hem de rol waarmee 
duizenden keren de baan zal rondgaan om de banen speelklaar te maken.

Bridgecursus voor 
beginners

Donderdagmiddag 8 maart startte de bridgecursus voor beginners in 
de Maartensdijkse Vierstee. 16 deelnemers speelden, na een theoreti-
sche uitleg, gelijk al een vijftal spellen, waarbij zij aan iedere tafel vak-
kundig geïnstrueerd werden door geschoolde en ervaren bridgers. 

advertentie

www.arttraverse.nl

Nelleke Brons
schilderijen 

Sanne van Tongeren
beelden

Zondag 18 maart 2018
om 15.00 uur opening

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

18 maart | 15 mei 2018



Nootjes
 De Vierklank 26 14 maart 2018

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 vrijblijvende 
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.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346 745355

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

Jezus zegt: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem 
gelooft, Eeuwig Leven zal hebben! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Een steuntje in de rug nodig bij streven naar een gezond 
gewicht. Diëtiste Esmée geeft u graag advies. Tel. 088-
3438481 of e-mail dietist@voedietist.nl

Cursussen/ trainingen 
Workshop Ontdek je Kwaliteiten in Bilthoven. 
De workshop wordt door Lucia Hieltjes gegeven op di.avond 20 
mrt. van 19:30 tot 21:30u of op vr.ochtend 23 mrt. van 10.00 tot 
12.00u. Een leuke, interactieve workshop waarbij je op zoek gaat 
naar je kwaliteiten. Door de workshop kun je (weer) stralen. Je 
ervaart welke kwaliteiten in jezelf zitten en bij jou horen. Plaats: 
Waterhoenlaan 12, Bilthoven. Kosten: €36,30. Tel: 06-40634625 
www.coachinglh.nl

Te koop aangeboden
Groot kamerscherm uit 
Indonesië rotan, 4-delig 
€50,00 Tel. 030-2292592 

Diverse kamerplanten, samen 
€15,00. Tel. 030-2292592

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

Zeer oud boek (1929) over 
paddestoelen met afbeeldin-
gen in kleur. €10,-. Tel. 06- 
16641083

Gourme/Raclette stel, 6 pers. 
nieuw €15,-. Tel. 06-16641083

Afvalbak lichtgrijs met klap-
deksel €5,-. Tel. 06-16641083

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

Ronde houten kinderpuzzel, 
circus, €3,-. Tel. 06-41575963

Houten insteek kinderpuzzel, 
verschillende plaatjes, merk 
simplex €3,-. Tel. 06-41575963

Houten insteek kinderpuz-
zel, ziekenhuis, €3,-. Tel. 
06-41575963

Houten insteek kinderpuzzel, 
clowns, €2,-. Tel. 06-41575963

Houten kinder memory, die-
ren, €3,-. Tel. 06-41575963

Houten kinderdomino, dieren, 
€3,-. Tel. 06-41575963 
Suske en Wiske collectie 
band Lekturama €3,-. Tel. 
06-41575963

Suske en Wiske familiestrip-
boek €3,-. Tel. 06-41575963

Rollerskates merk Bauer 
maat 44 wielmaat 75mm 1x 
gebruik zijn als nieuw €50,-. 
Tel. 030-2200910

Stevige boekenkast gre-
nen makkelijk (de)montabel 
211H, 97B 32D €20,-. Tel. 
06-49776766

Grote rolkoffer, zwart. Weinig 
gebruikt. Ca. 72 x 47 x 30 
cm met cijferslot. €15,- Tel. 
06-49776766

Koffiezetapparaat Philips 
Café Comfort met 8-12 
kops glazen kan. €10,-. Tel. 
06-49776766

Warme, groene nomad expe-
dition slaapzak prima staat 
€30,-. Tel. 030-2120560

1 Hydraulische auto cara-
vankrik €25,-. Tel.030-2203697

1 paar Caravan buitenspiegels 
€10,-. Tel.030-2203697

Dressoir kastje; goed onder-
houden. Jaren 50 stijl; 2 deur-
tjes. Er onder een lade. Donker 
eiken. Afmeting: H. 80; B. 80; 
D. 43. Afhalen €20,-. Contant 
Tel. 0346-211269

Stalen, lage, noren, gebruikt, 
mt. 38/39, €25,-. Tel. 
06-53441095

Grote, zwarte, oude, deken-
kist €50,-. Tel. 06-53441095

Retro geslepen hang spiegel. 
€40,-. Tel. 06-53441095

Serie van 13 bridgeboekjes o.a. 
“Van start tot finish” door Cees 
Sint en Ton Schipperheyn. 
€10,-. Tel. 030-2285302

Boek over de woonstyle vic-
torian. Het is dik boek vol 
foto’s €7,50 Tel. 0346-243758

Boek om gemetselde kachels, 
fornuizen en openhaarden zelf 
te bouwen €6,-. Tel. 0346-
243758

Duits boek over poppen vol 
leuke afbeeldingen €6,-. Tel. 
0346-243758

Nieuw broodbakmachine. 
Gebruiksaanwijzig + vele 
recepten tot 680 gram €50,-. 
Tel. 0346-211011

Nieuw vouwbed €50,-. Tel. 
0346-211011

Nieuwe damesregenmantel 
maat 38/40 kleur beige rugl 105 
cm. €35,-. Tel. 0346-211011

Zwaar eiken geschilderde 
kaars kandelaar met nw bol 
kaars 50H 20 doorsnee. €20,-. 
Tel. 06-29506849

Te koop gevraagd
Stichting de OUDE 
TWEEWIELER zoekt oude 
bromfietsen fietsen en moto-
ren voor de verzameling. 
Wij halen bij up op. Koos 
Smits 06-27187024

Activiteiten
Beleef plezier aan vorm en kleur 
bij MANDALA-“inkleuren” 
óf een mandala-tekenen. 3 
woensdagen van 10-12 uur 14, 
28 maart en 11 april a.s. €8,- 
per keer, opg. 06-34646868. 
Praktijk: “Eleutheria” Bilthoven 
Margrietha van Huyzen Rogier 
v.d. Weydenlaan 15

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.

SCHOONMAKER/STER 
gezocht! Wil je werken in een 
klein bedrijf met leuke colle-
ga’s op verschillende locatie’s 
in loosdrecht en omgeving? 
Mail of bel dan info@van-
vulpen-facilitair.nl of bel na 
19.00 uur naar 035-5827277
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Stem uw Maartensdijkse 
kandidaat in de raad. 
Stem Gert-Jan Weierink. 
VVD#17

Stem uw Groenekanse 
kandidaat in de raad. 
Stem Henric de Jong 
Schouwenburg VVD#7

Stimuleer starters- en 
seniorenwoningen! Ook 
door herbestemming van 
leegstaande bedrijfsge-
bouwen! Stem Henric. 
VVD#7

GroenLinks De Bilt staat voor 
een De Bilt zonder drempels.

GROENLINKS

Verandering begint in De Bilt.
Stem op 21 maart.
GROENLINKS

Schaf de hondenbelasting 
af! Stem Gert-Jan. VVD#17

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 studiebegelei-
ding aan huis. Tel. 0634892915

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

Gratis af te halen bij Parel 
Promotie in Groenekan, 
oude collectieboeken 
met GEBOORTE en/of 
TROUWkaarten. Leuk voor 
het knutselen of voor verza-
melaars. Info. 0346-211215

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

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

Gratis af te halen oud houten 
bureau met rolluik. Wegens 
verhuizing. Tel. 030-2281463

Gratis af te halen Bosch was-
droger. Tel. 06-23419906

‘Overlevingskunst’ 
in de Opstandingskerk

Zondag 18 maart is er in de Opstan-
dingskerk aan de Eerste Brandenbur-
gerweg in Bilthoven een lezing over 
levenseinde, overlevings- en levens-
kunst; allemaal actuele thema’s van 
onze tijd. Remonstrants predikant 

Christa Anbeek vertelt haar verhaal, 
gebaseerd op eigen ervaringen in 
haar jeugd, toen ze in korte tijd haar 
ouders en haar broer verloor en een 
paar jaar later ook nog eens haar part-
ner. Ze schreef een boek over haar 
ervaringen, in een poging antwoor-
den te vinden op moeilijke vragen 
over leven en dood. De lezing begint 
om 15.00 uur. 

Collecte Reumafonds 

Van 19 t/m 24 maart vindt de jaarlijkse collecte voor 
het reumafonds plaats. Het gecollecteerde geld gaat 
100% naar wetenschappelijk onderzoek om nieuwe 
behandelmethoden te ontwikkelen. Hoe meer col-
lectanten er zijn, hoe meer geld er opgehaald kan 
worden. Aanmelden als collectant via:
https://reumafonds.collecteweb.nl/aanmelden
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zaterdag
17 maart

aanvang: 14.00 uur

FC DE BILT

FC ALMERE

VERKERK 
VOLVO

advertentie

Weer geen punten voor SVM
SVM en OSM (Maarssenbroek) speelden zaterdag vanaf het begin heel voorzichtig.. SVM beperkte 

zich af en toe tot een plaagstootje en kwam in de eerste helft tot geen enkele gevaarlijke aanval.

Halverwege de eerste helft scoorde 
OSM met een afstandsschot de 0-1.
Pas in de 44e minuut was er einde-
lijk de eerste goede aanval van de 
gastheren. Mike de Kok had zijn 
vizier niet op scherp staan.

In de 2e helft ging een herboren 
SVM met de voor Mike Boshuis 
ingevallen Jordi van der Lee op 
jacht naar de gelijkmaker. OSM 
bleef echter gevaarlijk en met wat 
geluk bleef de stand ongewijzigd. 
Pas in de 62 minuut maakte Mike 
de Kok de 1-1. OSM was de greep 
op de wedstrijd even kwijt en zag 
enkele minuten later SVM op de 
2-1 voorsprong komen door weer 
Mike de Kok. Onoplettendheid in 
de SVM-verdediging leverde OSM 
de 2-2 op. SVM bleef knokken voor 
de winst. Jordi van der Lee kreeg de 
kans om te scoren en schoot even 
later ook nog op de lat. 
SVM verspeelde in de laatste 5 

minuten kostbare punten door de 
3e treffer van OSM toe te staan; in 
de 93ste minuut was er toch nog de 
kans op een gelijkspel. Beide teams 
eindigden de wedstrijd met 10 
spelers. Aanstaande zaterdag gaat 
SVM in en bij Kockengen proberen 

de zeer belangrijke scorebordpun-
ten naar Maartensdijk te halen; met 
nog zeven wedstrijden te spelen 
heeft Kockengen 16 punten, SVM 
15 punten, Voorwaarts Utrecht 14 
punten en rode-lantaarn-drager 
Driebergen 11 punten.

Knappe overwinning 
Irene Dames 1

Met nog zes wedstrijden te gaan en vier teams die strijden om de twee-
de plaats was een zege van Irene tegen Leython DC heel belangrijk. 
Vrijdagavond trad de ploeg aan tegen één van haar directe concurren-
ten. Een cruciale wedstrijd om de kans op promotie levend te houden, 
en dat hadden de Bilthovense meiden goed begrepen. 

Met lef spelen en moeilijk serveren waren de opdrachten waarmee 
Irene het veld in gestuurd werd. ‘Als we Leython DC serverend onder 
druk zetten hebben we kansen met ons blok en verdediging’ wist coach 
Erna Everaert. De eerste set voerde het Irene-team deze opdrachten 
perfect uit met een ruime overwinning tot gevolg. De tweede set nam 
Irene weer een ruime voorsprong, maar toen het Leidse team een tandje 
bij schakelde, kwamen de Bilthovense dames toch nog in de proble-
men. Door een goede invalbeurt van Iris Vos en veel vechtlust trokken 
ze alsnog met 26-24 aan het langste eind. De derde set was wederom 
een gevecht met het mes op tafel, deze keer pakte Leython DC met 
25-23 de winst. In de vierde set zette Irene weer de toon. Waar Ley-
thon DC verslapte, zette de Bilthovense formatie juist een tandje bij. 
Irene verdedigde de meest onmogelijke ballen, serveerde moeilijk en 
viel met veel agressie aan. Daardoor won Irene deze set met 25-18 en 
de wedstrijd met 3-1. Door deze belangrijke zege staat Irene steviger op 
de tweede plaats.  Zaterdag, 17 maart om 15.15 uur, staat de belangrijke 
thuiswedstrijd van Irene DS1 tegen Zovoc DS1, die op de een na laatste 
plaats staat, op het programma.                            (Michel Everaert)

Nova naar overgangsklasse
‘We zijn gewoon ongelooflijk goed’: met die woorden werden de spelers opgepept in de 
kleedkamer door coach Tom Rickli, die het strijdplan nog een keertje toelichtte: ‘Strak 

uitverdedigen en zoveel mogelijk het spel van ASVD ontregelen’. 

Mede door die keuze kon Nova 
het de ploeg uit Dronten zo moei-
lijk maken, dat zij niet in hun spel 
konden komen. De zenuwslopende 
wedstrijd had alles wat een kampi-
oenswedstrijd moest hebben. Door-
dat Nova in de eindfase beter was, 
kon de ploeg uit Bilthoven de wed-
strijd naar zich toe trekken.

Afgeladen
De zaal in Dronten was volledig 
afgeladen met wel 100 supporters 
van Nova! Voor deze supporters 
had ASVD keurig een tribune vrij 
gelaten. Tijdens het oplopen van de 
spelers werd duidelijk dat de sfeer 
er goed in zat. En vanaf de eer-
ste minuut bleek al snel dat beide 
teams aan elkaar gewaagd waren. 
Het was ASVD die de score opende 
door een vrije bal te scoren. Bin-
nen twintig seconden wist Aranka 
Akkermans met een mooi afstands-
schot de stand weer gelijk te trek-
ken. Daarna kon Nova makkelijk 
een voorsprong pakken van 1-3. 
De ploeg uit Dronten wist echter 
met twee goede afstandsschoten de 
stand weer op 3-3 te zetten. De vo-

rige wedstrijd tegen ASVD kwam 
Nova direct vier punten achter. Dit 
keer was de ploeg erop gebrand dat 
dit niet mocht gebeuren. Door lan-
ge aanvallen te draaien en strak uit 
te verdedigen kwam ASVD niet toe 
aan het snelle spel wat zij normaal 
spelen. Dit gaf Nova de kans om de 
voorsprong verder uit te breiden. 
Nova bleef wel aan de goede kant 
van de score, maar wist niet los te 
komen. In de laatste fase van de 
eerste helft, liet de aanval van Nova 
het even afweten. Er brak een on-
rustige periode aan en ASVD wist 
daarvan de profiteren door de stand, 
net voor rust, weer gelijk te zetten 
op 9-9.

Helft
De spelers waren zich er van be-
wust dat als zij nog zo’n helft speel-
den, de wedstrijd te winnen viel. De 
eerste fase van de tweede helft was 
overduidelijk voor de Drontenaren. 
Onder luid gejuich van het sportie-
ve publiek uit Dronten, wist ASVD 
zelfs twee punten voor te komen 
en daardoor was het geloof weer 
terug. Nova moest op dit moment 

scoren om nog in de wedstrijd te 
blijven. Binnen vier minuten wist 
Nova door doelpunten van Maarten 
van Brenk, Job Paauw en inval-
ler Sam Groenewold maar liefst 5 
keer te scoren. Hierdoor kwam de 
ploeg met drie punten voor in de 
laatste fase van de wedstrijd. Coen 
van Eck werd ingebracht om meer 
verdedigende druk te kunnen ge-
ven op de spits van ASVD. Dit 
werd erg goed gedaan, maar door 
twee knappe goals van de ASVD-
dames kwamen zij weer gevaarlijk 
dichtbij. Daarna was het Richard 
van der Pas die met een belangrijk 
doelpunt de marge weer op twee 
doelpunten zette. Op dat moment 
stonden er nog drie minuten op de 
klok. Nu was het zaak voor Nova 
om de wedstrijd uit te spelen. De 
schotklok werd elke keer goed uit-
gespeeld en er werd strak uitverde-
digd als Nova de bal kwijtraakte. 
Toen Lotte Keuning haar doorloop-
bal scoorde, was de wedstrijd be-
slist. Het publiek van Nova telde al 
staand af en onder luid gejoel floot 
de scheidsrechter af met een stand 
van 18-20. 

Hardlopen in het 
voorjaar

Fraternitas de Bilt heeft een sportieve -en gezellige hardloopgroep en or-
ganiseert ook in het voorjaar van 2018 weer introductietrainingen voor 
beginnende hardlopers. Vanaf zaterdag 7 april start StartRunning. Voor 
elk niveau, voor jong en oud. Er wordt veel aandacht besteed aan een 
goede loophouding, de ademhaling, het opbouwen van kracht en con-
ditie en je krijgt persoonlijke looptips. Woensdagavond 28 maart wordt 
een informatieavond gehouden, aanvang 20.00 uur in de winkel van Ad 
Baars, Waterweg 110 De Bilt. Aanmelden kan via Meld je aan via www.
fraternitasdebilt.nl of bel Désirée voor meer info (tel 06 24781024).

DOS verslaat kampioen
In de laatste competitiewedstrijd in de Overgangsklasse stond er niets meer op het spel voor 

beide teams. De Meervogels was al kampioen en DOS had zich al gehandhaafd. Na twee 
opvolgende kampioenschappen een prima resultaat voor de Westbroekers.

De Meervogels wilden voor het 
thuispubliek laten zien dat zij de te-
rechte kampioen zijn. De laatste ne-
derlaag was in januari tegen DOS, 
maar daarna zorgden zes overwin-
ningen op rij voor de titel. Na het 
bosje bloemen van aanvoerder Tim 
Nap aan zijn collega begonnen bei-
de teams aan de wedstrijd. Al snel 
bleek dat het vizier bij de thuisclub 
niet 100% op scherp stond. DOS 
speelde het slim in de verdediging 
en pakte na tien minuten voor het 
eerst een twee punten voorsprong 
bij 3-5. Enkele slordigheden bij 

DOS bracht de thuisploeg bij 6-6 
weer op gelijke hoogte. De wed-
strijd ging op en neer. Richting het 
rustsignaal was het weer De Meer-
vogels dat beter in de wedstrijd 
kwam. Halverwege hadden zij dan 
ook een kleine 11-9 voorsprong.

Scherp 
De eerste periode na rust was het 
DOS dat een -zo bleek later beslis-
send- gat sloeg. De Westbroekers 
scoorden binnen vijf minuten vijf 
maal op rij en draaiden de rollen 
helemaal om. Het werd een leuke 

tweede helft waarin DOS de voor-
sprong niet meer uit handen gaf. 
Dichterbij dan twee doelpunten 
kwam de thuisploeg niet. De over-
winning van 20-22 was dan ook 
verdiend. 

Volgende week start de voorberei-
ding op de veldcompetitie weer. 
DOS komt daar uit in de Hoofd-
klasse. Na enkele weken trainen 
en oefenwedstrijden word de com-
petitie hervat met een uitwedstrijd 
tegen koploper Deetos/Snel in Dor-
drecht.

Alles zeggend; Nova 1 en (die dag ook kampioen geworden) Nova A1.

Bloemen
Na de wedstrijd werden er bloemen 
uitgedeeld, champagne gedronken 
en kwam iedereen het veld op. Wat 
een prachtige manier om geschie-
denis te schrijven en om dat met 

zoveel mensen te vieren. Door de 
winst mag het eerste van Nova zich 
officieel kampioen noemen van de 
eerste klasse. Hierdoor promoveren 
zij en spelen volgend zaalseizoen in 
de overgangsklasse.    (Job Paauw)

Belangstelling en betrokkenheid van alle kanten bij het doel. 
(foto Nanne de Vries)



Hart voor Groen 
doneert natuurgebied 

aan Utrechts Landschap
Utrechts Landschap heeft van de Vereniging Hart voor Groen 
een natuurgebied cadeau gekregen van 1.200 vierkante meter, 
inclusief bomen, struiken, een poel, een dassenburcht en een 

royale gift van 12.000 euro.

Het natuurgebied ligt vlakbij Hollandsche Rading. Dinsdag 6 maart 
droeg Fred Alleijn (voorzitter Vereniging Hart voor Groen) het gebied 
officieel over aan Saskia van Dockum (directeur-rentmeester Utrechts 
Landschap). De Vereniging Hart voor Groen is opgericht in 1987 om 
zich in te zetten voor de das in de omgeving van Hollandsche Rading. 
Destijds waren er in de provincie nog maar zeven dassen. ‘Aanvan-
kelijk kwamen er alleen dassen voor ten westen van de spoorlijn in 
Hollandsche Rading. Dankzij gerichte maatregelen in het landschaps-
beheer nam het aantal snel toe en werden ze ook ten oosten van de 
spoorlijn gezien,’ vertelt voorzitter Fred Alleijn. 

Dassen
Precies in die periode kreeg Hart voor Groen 1.200 vierkante meter 
grond cadeau van mevrouw Teppema, die ten oosten van de spoorlijn 
veel grond bezat. ‘Dat was een prachtige kans om iets voor de das te 
doen. We hebben het stuk grond aangeplant met eiken en een poel uit-
gegraven. De vrijgekomen grond hebben we over een betonnen pijp 
gestort. Binnen de kortste keren zaten er dassen in. Ze zijn er nooit meer 
weggegaan.’

Geschenk
Anno 2018 is het perceel dichtbegroeid. Behalve dassen vinden ook 
reeën er een rustige verblijfplaats. Hart voor Groen zorgde al die jaren 
voor het onderhoud van het perceel en de omliggende houtwallen. Tot 
2018. ‘Onze kleine vereniging is sterk vergrijsd en het aantal leden 
is aanzienlijk minder geworden. Hart voor Groen zal dus uiteindelijk 
worden opgeheven. Voor ons reden genoeg om dit gebied cadeau te 
doen aan Utrechts Landschap, inclusief een geldbedrag van 12.000 
euro, dat we uit donaties bij elkaar hadden gespaard om het onder-
houd te bekostigen. Zo blijft dit cadeau een geschenk voor de dassen.’
Utrechts Landschap is verheugd over de bijzondere gift van de Ver-
eniging Hart voor Groen en belooft goed voor het waardevolle natuur-
gebied te gaan zorgen.

Fred Alleijn (Hart voor Groen) 
draagt het natuurgebied

over aan Saskia van Dockum
 (Utrechts Landschap)
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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

advertentie

De handen uit de mouwen 
voor de wilde bij 

Op 9 en 10 maart kon men ook op Landgoed Oostbroek in De Bilt tijdens NLDoet aan de slag 
om de leefomgeving bij-vriendelijker te maken. Want wilde bijen zorgen voor de kers op de 

taart en de aardbeien onder je slagroom. 

Wilde bijen zijn verantwoordelijk 
voor 80% van de bestuiving en 
daarom onmisbaar. Toch hebben 
wilde bijen het niet gemakkelijk in 
Nederland. De helft van alle 385 
soorten is bedreigd. Landschap Erf-
goed Utrecht organiseerde samen 
met Nederland Zoemt daarom een 

speciale Bijenwerkdag tijdens NL-
Doet; om het aantal nestgelegen-
heden te vergroten, bijvoorbeeld 
door het bouwen van bijenhotels. 
Of de voedselvoorziening (nectar 
en stuifmeel) te verbeteren door bo-
men te snoeien en bloemrijke strui-
ken te planten. 

Blije bijen
Op Landgoed Oostbroek is er een 
locatie waar de bijen blij gemaakt 
gaan worden. Op het landgoed 
gingen de directeuren en mede-
werkers van LandschappenNL, 
Landschap Erfgoed Utrecht, 
Utrechts Landschap en de pro-
vincie Utrecht aan de slag om het 
op de plek waar hun kantoor staat 
ook een goed thuis te maken voor 
de wilde bij. De vele sneeuwklok-
jes die nu al op het landgoed staan 
werden nog beter over het terrein 
verspreid. Deze stinzenplanten 
geven de wilde bijen ook vroeg in 
het voorjaar voldoende voedsel. 
Daarnaast werd hakhout afgezet 
en vervolgens verwerkt in het bos 
als takkenril. 

(Natalie Joosten)

In de al aanwezige houtige land-
schapselementen worden minder 
geschikte elementen verwijderd; 
daar komt bijenvriendelijk groen 
voor in de plaats.

Wageningse studenten 
bezoeken Eyckenstein

door Henk van de Bunt

‘Schrijf een businessplan voor Landgoed Eyckenstein’: dat is de opdracht die zestig studenten 
aan de Universiteit Wageningen meekregen voor hun bezoek aan het landgoed. 

De studenten volgen de studie 
‘Management of Forest and Nature 
Organizations’, een systematische 
inleiding op het gebied van bos- 
en natuurbeheer. Met een grote 
touringcar werden ze donderdag 
8 maart onder begeleiding van ir. 
Jim van Laar (Leerstoel Bos- en 
natuurbeleid in Wageningen) bij 
Eyckenstein afgeleverd, waar ze 
in de Oranjerie werden ontvangen.

Programma
Het programma van deze dag was 
groots opgezet. In een presentatie 
bracht landgoedbeheerder Otto 
van Boetzelaer de studenten op de 
hoogte van de belangrijkste zaken, 
die op het landgoed spelen: his-
torie, ambities, knelpunten, enz. 

Een belangrijk knelpunt is bijv. 
dat Eyckenstein onderhoudskosten 
heeft ten behoeve van de recreatie, 
terwijl recreatie exploitanten in de 
omgeving de opbrengsten van die-
zelfde recreatie geniet. Wethou-
der Madeleine Bakker-Smit van 
gemeente De Bilt vertelde daarna 
over de grote betekenis die het 
landgoed voor de gemeente heeft.

Verkennen
Na deze binnen-bijeenkomst 
mochten de studenten het land-
goed in de praktijk aanschouwen. 
Tijdens een wandelexcursie in 
groepen, begeleid door Lex van 
Boetzelaer en met Wouter Delfor-
terie (Bosgroep Midden Neder-
land) en door Otto van Boetzelaer 

met Marten Kooy (Natuurbe-
heer) werd er langs verscheidene 
belangrijke cultuur-historische 
plaatsen gelopen, waaronder het 
Springer-park, de Zinksloot en de 
Folly van Eyck. Onderweg stond 
Linda Beeker van biologische 
Boerderij Eyckenstein al klaar bij 
de ingang naar het weiland, om 
daar te vertellen over de opzet van 
hun bedrijfsvoering. Tijdens het 
middagprogramma was het aan de 
studenten zelf om in actie te ko-
men. In twaalf groepjes konden 
de studenten langs verschillende 
deskundigen om hun voorbereide 
vragen op ze af te vuren. 16 Maart 
presenteren de studenten hun 
plannen voor een jury in Wage-
ningen.

In verschillende groepen 
‘verkenden’ de studenten het 
landgoed, alvorens zij hun 
opdracht konden uitvoeren. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

m.i.v. 14 maart nieuwe à la carte kaart

Woe.
14-03
Do.

15-03
Vr.

16-03
Za.

17-03
Zo.

18-03

“KLIEKJESDAGEN”
Diverse vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
21-03
Do.

22-03
Vr.

23-03
Za.

24-03
Zo.

25-03

Ossenhaaspuntjes met 
Teriyaki-saus

of
Tonijn v.d. grill met 
wasabi-mayonaise

of
Bladerdeeg met 

geitenkaas, Italiaanse sla 
en mango-coulis

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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