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Uw lokale
drukwerkspecialist

De afdrukken van onze nieuwe productieprinter

zijn alles behalve vlekkerig. De full colour afdrukken

zijn haarscherp en verlaten op topsnelheid de machine. In combinatie 

met geavanceerde afwerkingsapparatuur ligt een drukopdracht nog 

sneller klaar dan je zou verwachten. 

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

op topsnelheid presteren, neem dan contact op.

Vlekkerig? Nieuwe
machine!

Razendsnelle
productie!

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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Omwonenden Nieuwe Weteringseweg 
zijn drukke verkeer zat

door Walter Eijndhoven

Na de vorig jaar verbeterde aansluiting met de A27 in gemeente De Bilt, nam het vekeer op de 
Nieuwe Weteringseweg in Groenekan zienderogen toe. Helaas levert deze verkeersverbetering 

voor de bewoners van 33 huizen aan deze provinciale weg extra overlast en gevaar op.
Veilig de weg oversteken is er niet meer bij.

In de ochtenduren raast het verkeer 
langs, op weg naar de aansluiting 
met de A27, vaak met snelheden 
boven 80 kilometer per uur. En 
halverwege de middag begint de el-
lende opnieuw, langsrazende auto-
mobilisten op weg naar huis.

Veilig
Marlise Stam woont aan deze pro-
vinciale weg, de N234, richting 
Soest en is het zat om, met gevaar 
voor eigen leven, de drukke weg 
over te steken. ‘Deze weg is altijd 
een belangrijke verkeersader ge-
weest, maar na de verbeterde aan-
sluiting op de A27 raast nu nóg 
meer verkeer langs de omliggende 
huizen’, vertelt Stam. ‘Begrijp mij 
niet verkeerd, wij wonen hier heer-
lijk, maar de weg veilig oversteken 
kan niet meer. Ik woon hier nu twee 
jaar, maar in die tijd is veel ver-
anderd. Voorheen werd ik meestal 
rond 6.00 uur wakker, omdat het 
verkeer op gang begon te komen, 
maar nu is dit al om 4.00 uur’. 

Wachten
Ook Isaäc Baelde baalt van deze si-
tuatie. Hij woont al zijn hele leven 
aan deze weg en heeft dit nog nooit 
meegemaakt. ‘Een aantal keren per 
week moeten wij naar de overkant 
van de weg, om onze kliko’s neer 
te zetten, maar daar moet je echt de 
tijd voor nemen. Vier à vijf minuten 
wachten voordat je kunt oversteken 
is heel normaal. En dan moet je ook 
weer terug. Vroeger mocht je op 
deze weg maar 60 km/u en stopte 
een automobilist weleens, zodat je 
snel kon oversteken, maar dat is er 

niet meer bij. Sinds je hier 80 klio-
meter per uur mag, is oversteken 
levensgevaarlijk’, legt Baelde uit.

Ventweg
Natuurlijk steken omwonenden niet 
alleen de weg over om kliko’s neer 
te zetten. Kinderen moeten naar 
school en ook de landbouwvoer-
tuigen moeten het erf verlaten, om 
naar de ventweg aan de overkant 
te kunnen. Baelde: ‘Ook dat is nog 
een punt. Veel omwonenden aan 
deze weg werken als agrariër. Met 
onze trekkers moeten wij vanaf het 
erf de ventweg op, want wij mogen 
niet op de provinciale weg rijden. 
Dan houden wij het langsrazende 
verkeer op, maar deze ventweg is 
niet berekend op grote, brede trek-
kers. En veel schoolkinderen uit 
Bilthoven en Maartensdijk fi etsen 
over deze weg, dus een ongeluk is 
zo gebeurd’.

Bezwaarzaak
‘De provincie wil de omwonen-
den niet tegemoet komen om dit 

deel van het traject ook te verlagen 
naar 60 km/u’, legt Stam uit. ‘Een 
bezwaarzaak werd snel afgedaan, 
terwijl de weg niet voldoet aan het 
eigen beleid van de provincie’. Om 
de verkeersdrukte op de Nieuwe 
Weteringseweg weg aan den lijve 
te ondervinden, kwam VVD-gede-
puteerde André van Schie langs, op 
de ligfi ets. Met gevaar voor eigen 
leven stak de onverschrokken be-
stuurder de drukke weg over, tussen 
de hardremmende auto’s door. ‘Zo 
doen wij dat in Utrecht (stad)’, laat 
Van Schie aan de verblufte omwo-
nenden weten. ‘Utrechters steken 
gewoon over. Dat moet ook wel, 
anders kom je nooit aan de over-
kant’. Helaas heeft Van Schie de 
omwonenden niets te bieden. Van 
Schie: ‘Na de verkiezingen voor de 
provinciale Staten in maart, staat 
in april het drukke verkeer op de 
provinciale wegen op de agenda, 
waaronder ook de Nieuwe Wete-
ringseweg’. Het verkeer op de pro-
vinciale weg blijft voorlopig dus 
doordenderen. 

De Nieuwe Wetering oversteken is 
levensgevaarlijk 

Regenboogvlaggen
in De Bilt

Op verzoek van een meerderheid van de fractievoorzitters uit de Biltse 
Gemeenteraad hing op 8 januari de regenboogvlag op Jagtlust.
[foto Guus Geebel] 

Op de voorgevel van de OLV-kerk (Bilthoven) werd de regenboogvlag 
uitgehangen (evenals bij meerdere kerkgebouwen) als reactie op de 
‘omstreden’-Nashville-verklaring. (foto Philip Vos, OLV Bilthoven).
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

20/01 • 10.30u - Dienst in O.L.V.-kerk:
Ds. A. Plantinga + pastor

A. v. d. Boogaard

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/01 • 09.30u - Proponent drs.

G.A. van Ginkel 
20/01 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/01 • 10.30u - Dienst met

Ds. Joost Röselaers 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/01 • 10.00u - de heer Jaco v.d. Schaaf 
(zendeling in Mexico)

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
20/01 • 10.30u - Voorgangers Ds.

A. Plantinga + pastor A. v. d. Boogaard; 
samendienst met Pr. Centrumkerk, 

Julianalaan

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

20/01 • 10.15u - ds. J. Geelhoed 
20/01 • 16.30u - ds. P. Boonstra 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
20/01 • 10.00u - Ds. A.D.J. Wessels

20/01 • 19.00u - Ds. C. van Dam 

Oosterlichtkerk
(in vroegere Opstandingskerk) 

20/01 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam 

R.K. St. Michaelkerk
20/01 • 10.30u - Communieviering:

J. van Gaans en I. Elsevier
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt

20/01 • 10.00u - Spreker
Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
20/01 • 15.30u – Proponent drs.

G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

20/01 • 10.00u + 18.30u - De heer
J. de Boer 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2019 geen diensten in 

Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/01 • 11.00u - Ds. R. Alkema
(Viering Heilig Avondmaal)

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
20/01 • 18.30u - Ds. D. v. d. Streek

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

20/01 • 10.00u + 18.30u - ds.
A.J. Britstra 

 
PKN - Ontmoetingskerk

20/01 • 09.30u - Ds. R. Alkema
(Viering Heilig Avondmaal)

St. Maartenskerk
20/01 • 10.30 uur - Woord- en 
Communieviering Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/01 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
20/01 • 18.30u - Dhr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk
20/01 • 10.00u - Dhr. A. Verstoep

20/01 • 18.30u - Ds. J. Bogerd 

‘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

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

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.

‘Gegroet allemaal, het ga jullie goed!’

In alle rust is vredig ingeslapen 

AN BAURDOUX-HOUT

Rotterdam	 Bilthoven
26 oktober 1930 2 januari 2019

 Namens allen:
 Rick Westerbeek
	 Executeur	testamentair

De	uitvaart	heeft	in	besloten	kring	plaatsgevonden	
in	crematorium	Den	en	Rust	te	Bilthoven.

 Correspondentie: 
Koperwieklaan	10	-	3722	CE		Bilthoven

Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van Gerard

Gerardus Lambertus Johannes 
van der Sluijs

08 januari 1954 12 januari 2019

Marjolein de With 
Maaike & Ysbrand
Rineke & Sander
Steven & Annet

Op zaterdag 19 januari om 10.30 uur uur willen we Gerard 
herdenken in de kapel van Begraafplaats St. Barbara, 
Prinsesselaan 2A in Utrecht. Aansluitend brengen we hem 
naar zijn graf. Daarna is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten in de ontvangstkamers.

Correspondentieadres: 
De Zwaan Uitvaarten | Nieuwe Koekoekstraat 101 | 3514 ED  Utrecht

Liefde is oneindig
 
Met verdriet in ons hart, maar gesteund door onuitwisbare
herinneringen, hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen 
van onze betrokken, warme en liefdevolle moeder en oma,

Teunie van Winssen – Donselaar

Weduwe van Piet van Winssen

21 juni 1930 12 januari 2019
 
 Connie en Willem
 Lia en Bertus
	 Jenneke	en	Martin
 Peter en Mirjam
 Stef en Esther
 klein- en achterkleinkinderen
 
De uitvaartdienst wordt gehouden op D.V. donderdag 17 januari 
om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te Westbroek. Aansluitend zal 
de begrafenis plaatsvinden op de algemene Begraafplaats achter 
de Hervormde Kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het Dorpshuis te Westbroek.
 
Correspondentieadres:	Dr.	Welfferweg	9,	3615	AK	Westbroek

• 1994 - 2019 •

• 25
 JAAR •

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”
Matth. 11:28

Onze lieve, bijzondere en mooie moeder, schoonmoeder, oma
overgrootoma en zus is van ons heengegaan.

Jannigje Christina Hardeman - van Toor

sinds 20 december 1965 weduwe van
Johannes Anthonie Hardeman

* Lopik, 10 juni 1925 † Bilthoven, 10 januari 2019

 Namens ons allen:
 Joke Hardeman

Correspondentie-adres:
Jacob van Ruisdaelstraat 84
3583 CG  Utrecht

De bijzetting in het familiegraf heeft plaatsgevonden op dinsdag 15 januari 
in Maartensdijk.



Aanmelden voor Samuze
Samuze, huismuziekorkest De Bilt, organiseert op 6 en 20 april een muziekproject onder leiding van Reinout 
Godschalk. Deze keer spelen de deelnemers drie ouvertures; ‘Die Zauberflöte’ van Mozart, ‘Egmont van 
Beethoven’ en ‘Il Barbiere di Siviglia’ van Rossini. Godschalk heeft hiervoor de arrangementen geschreven, 
zodanig dat ieder instrument een interessante partij heeft. Het speelniveau is drie of hoger op de schaal van 
Huismuziek en staat in principe open voor elke instrumentalist (piano is al voorzien). De locatie is De Woud-
kapel in Bilthoven, Beethovenlaan 2. De Ouverture-tweedaagse gaat door wanneer tenminste dertig deelne-
mers zich voor 1 februari hebben aangemeld. Meer info op www.samuze.nl

Margreet Stillebroer)

Film in Het Lichtruim 

Woensdag 16 januari, aanvang 
20.00 uur. De Roma-familie 
Amato woont met vier generaties 
in een Zuid-Italiaanse krotten-
wijk. Wanneer de vader en oudste 
zoon worden gearresteerd, moet 
de 14-jarige Pio moeilijke keuzes 
maken voor zijn familie. Zie ook 
www.theaterhetlichtruim.nl

High Tea

Donderdag 17 januari is er een 
High Tea in restaurant Bij de 
Tijd. Vanaf februari 2019 is er 
elke 1e donderdag van de maand 
een High Tea met elke maand 
een wisselend aanbod hapjes. 
Aanmelding via servicecentrum-
debilt@mensdebilt.nl of 030 
7440595. 

Kunstlezing Caravaggio

Mathijs Meinderts, historicus en 
gids, geeft een lezing over de 
tentoonstelling ‘Utrecht, Cara-
vaggio en Europa’. De 16de 
eeuwse Michelangelo Merisi 
werd bekend als Caravaggio. 
Opvallend en nieuw in zijn werk 
is de toepassing van één sterke 
lichtbron in een verder donkere 
ruimte. Donderdag 17 januari in 
Theater Het Lichtruim, aanvang 
20.00 uur. Kaartverkoop: www.
ideacultuur.nl/bibliotheek

Bingo bij WVT 

Vrijdagavond 18 januari is er 
weer bingo bij WVT. Iedereen 
is welkom vanaf 19.30 uur. Voor 
€3,50 speel je 5 rondes mee voor 
mooie prijzen.

Wereldwinkel

Zaterdag 19 januari  december is 
er weer een Wereldwinkelstand in 
Dijckstate aan het Maertensplein 
in Maartensdijk van 10.00 tot 
13.00 uur. Alles fair-trade inge-
kocht, dus maximaal rendement 
voor boeren en producenten in 
ontwikkelingslanden.

PvdA-overdag

Op donderdag 17 januari om 9.45 
uur is er een overdagbijeenkomst 
van de PvdA in De Bilt bij Liske 
Roessingh, Utrechtseweg 363, 
De Bilt. Plaatsgenoot Dik Meijer 
zal dan een inleiding verzorgen 
over ‘Het Pensioenstelsel’. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom. 
Tel. Info via 030 2282813, 030 
2286903 of 06 81858955.

Oecumenische viering  
in OLV Bilthoven

Zondag 20 januari staat de een-
heid van de kerken centraal in 
de viering (om 10.30 uur) in de 
dienst in de kerk van Onze Lieve 
Vrouw, Gregoriuslaan 8 Bilt-
hoven. Voorgangers zijn pastor 
Annelies van den Boogaard en 

dominee Adriaan Plantinga (Den 
Dolder). Regelmatig worden er 
gezamenlijke vieringen gehouden 
met voorgangers uit de diverse 
kerken. Dat daarbij de in idioom 
verschillende kleuren te proeven 
zijn, maakt het alleen maar boei-
ender’. Muzikale medewerking 
verleent het projectkoor onder 
leiding van Arie Perk.

Samen eten bij WVT

Schuif gezellig aan voor een 
uitstekende maaltijd bij Samen 
Eten op maandag 21 januari 
vanaf 17.00 uur. Graag uiterlijk 
18 januari aanmelden via info@
vvsowvt.nl, tel. 030 2284973 of 
bij de receptie.

Tentoonstelling Wild

Van 18 januari t/m 22 febru-
ari exposeert Fotoclub Bilthoven 
in Het Lichtruim. Het jaarthe-
ma voor de leden was in 2018 
‘Wild’, een onderwerp dat voor 
vele interpretaties vatbaar is. Dit 
heeft dan ook geleid tot een ver-
scheidenheid aan foto’s, waarbij 
niet alleen de natuur aan bod 
komt maar ook verrassende ande-
re invullingen van het thema. De 
opening vindt plaats op 18 januari 
om 16.00. 

IRS

Op uitnodiging van het IRS-
comité Gooi en Sticht spredkt 
op dinsdag 22 januari ds. M. 
van Kooten  uit Elspeet in de 
Ontmoetingskerk te Maartensdijk 
over een Bijbelse visie op vasten. 
Aanvang 19.45 uur in een zaal 
van de Ontmoetingskerk, Juliana-
laan 26 in Maartensdijk.

Voorstelling in Het Lichtruim

Zaterdag 18 januari neemt neemt 
theatermaakster Julika Marijn het 
publiek mee in het opwindende 
levensverhaal van Helene Kröller-
Müller, stichtster van het beroem-
de Kröller-Möller Museum op de 
Veluwe. Op speelse en brutale 
wijze duikt Marijn het leven in 
van deze powervrouw avant la 
lettre en onderzoekt basisvragen. 
Marijn kreeg toestemming een 
kist met 3000 brieven te raadple-
gen en laat in deze voorstelling 
Helene via haar brieven zélf aan 
het woord. Aanvang 20.00 uur. 
Meer informatie en kaartverkoop: 
www.theaterhetlichtruim.nl.

Opening Duo expositie

Zondag 20 januari om 15.00 
uur wordt de duo-expositie van 
Co van Gasteren (schilderijen) 
en Mieke de Groot (keramiek) 
in de Traverse van het gemeen-
tehuis De Bilt geopend door 
Frank Bloem, beeldend kunste-
naar, geurspecialist, radiomaker 
en schrijver. De expositie is tot 
19 maart tijdens kantooruren te 
bezichtigen.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

‘Laat me niet vallen, anders is het te laat’
Deze oerschreeuw om begrip en genegenheid was afgelopen zaterdagmiddag te horen in

Het Lichtruim (Bilthoven), waar musicalartiesten van allerlei pluimage zich inzetten voor de 
stichting Mind, die het taboe op psychologische en psychische problemen probeert te doorbreken

Mind wil dat er vanaf de basis-
school al lessen worden gegeven 
over psychische gezondheid. Een 
ambitieus streven dat ook risico’s 
heeft: juist het aanpraten van aller-
lei problemen is een van de grote 
gevaren in onze huidige samenle-
ving, maar gelukkig stelt de Stich-
ting dat juist preventie een belang-
rijk onderdeel van haar werk is. In 
een soepel verlopende setlist van 
musicalnummers en -ensembles 

bracht de groep Unsound Mind een 
gedreven show met een pure, soms 
bijna wilde oprechtheid die uit de 
tenen kwam: bijna alle deelnemers 
hebben wel een eigen verhaal te 
vertellen, eigen angsten en dromen. 
En ja… hebben we die niet eigen-
lijk allemaal? Is het verlangen naar 
liefde en diepe zielsverwantschap 
niet universeel? Groot gemis was 
het ontbreken van een programma-
boekje dat wellicht een nadere dui-

ding van de gezongen nummers had 
kunnen geven, zodat het publiek 
zich beter had kunnen verplaatsen 
in diepere betekenis van deze reis 
door musicalland, waar duide-
lijk over was nagedacht maar die 
nu soms onvoldoende uit de verf 
kwam. De individuele prestaties 
waren echter vrijwel zonder uitzon-
dering sterk, soms wat zang betreft, 
soms qua voordracht en vaak ook 
beide. (Peter Schlamilch) 

Mind vraagt middels een voorstelling aandacht voor psychische gezondheid.

Buurtbemiddeling tijdens Repair Café
Zaterdag 19 januari zal Buurtbe-
middeling De Bilt tussen 11.00 en 
12.30 uur weer aanwezig zijn tij-
dens het Repair Café in WVT, Ta-
lingstraat 10 in Bilthoven. 

Buurtbemiddeling gaat over de 
‘reparatie’ van burenrelaties. Vaak 
lossen mensen hun problemen met 
buren zelf op, maar soms hebben 
zij behoefte aan wat advies of is 

het gewenst om met ervaren bemid-
delaars te kijken waar oplossingen 
liggen voor problemen of overlast. 
Buurtbemiddeling is gratis en vrij-
willig.

Afscheid huisarts Jan Maarseveen
Op vrijdag 11 januari nam dokter 
Jan Maarseveen afscheid van Huis-
artsenpraktijk Bilthoven. Hij was 
bijna veertig jaar huisarts in Bilt-
hoven en droeg in januari 2017 de 
praktijk over aan Kirsten de Leeuw. 
Jan Maarseveen bleef daarna nog 
twee jaar als waarnemend huisarts 
in de praktijk werken. 

Honderden patiënten kwamen Jan 
Maarseveen en partner Annemarie 
van den Bosch in de praktijk de 
hand schudden. [foto Guus Geebel]

Fietsdocenten gezocht
Mens De Bilt is op zoek naar vrijwilligers die fietsles willen geven. De lessen worden voornamelijk 

gegeven aan vrouwen van buitenlandse afkomst of vluchtelingen die willen leren fietsen. 

Momenteel is er één fietsdocent 
die individueel les geeft, maar de 
bedoeling is om, bij voldoende vrij-
willigers, de lessen groepsgewijs 

aan te bieden, op een vast tijdstip 
in de week. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Ma-
ria van Rooijen, vrijwilliger/fiets-

docent tel. 06 46543373 of Wilma 
van Poelgeest, sociaal werker tel. 
030 7440595 w.vanpoelgeest@ 
mensdebilt.nl 
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 januari 
t/m woensdag 16 januari

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

Grillworst salade
Pulled pork salade
Filet americain

Gegrilde boterhamworst
Gegrilde kipfilet
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.98

Vrijdag en Zaterdag voordeel

    VOORDEEL HELE WEEK

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 6.25

WINTER MELANGE
een jong belegen kaas met 
winterse kruiden

500
GRAM 6.98 

1
KILO 8.98

SHOARMA

SAMEN
VOOR 7.50

SAMEN
VOOR 6.50

GRILLWORST + 
LEVERWORST

ERWTENSOEP + 
ROOKWORST

Riblappen

Runder cordonbleu

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50

Kipdijfilet

Procureur lapjes

500
GRAM 5.50

Gevulde kipdij 100
GRAM 1.49

5 HALEN =
4 BETALEN

met 
roomkaas

Rundervinken 
Slavinken
Kipvinken 

6 HALEN =
5 BETALEN

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

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

Alleen donderdag Vers van de traiteur

•  Kip Pilav 
met groenterijst € 1,49

100 gram

•  Jachtschotel 
met rundvlees € 1,49

100 gram
•  Cannelloni met 

bospaddenstoelen in 
tru
elsaus

€ 1,99
100 gram

•  Hete bliksem 
met spek en worst € 5,99

Per portie

•  Vers gesneden 
Bieten € 0,99

400 gram

•  Sap... Sap... Sap... 
Perssinaasappels € 2,49

2 kilo

Voorgekookte
Bistro krieltjes
400 gram  € 0,99

Roerbakgroente

Suprieur
400 gram  € 2,98

LEKKER EN GEZOND
onze eigengemaakte

GRANOLA
nu 3 smaken

Per zak € 4,99

Desem-donker 
meergranen brood 
Per stuk  € 2,98
Bruine bollen 
5 voor  € 1,99

NIEUW
TARTELETTES 
(Frans gebakje)
in 6 smaken

NU 4 voor € 9,95

ZELDZAAM LEKKER

Tarocco sinaasappels 
uit Sicilië

Vanaf vrijdag weer 
in ons assortiment



Kubusavond in WVT
Kubus is bedoeld voor volwassenen die graag nieuwe vrienden willen 
maken maar die het soms lastig vinden contacten te maken. Dit kan bij-
voorbeeld komen door een lichte beperking, autisme of niet aangeboren 
hersenletsel. 
 
Op vrijdag 25 januari is iedereen 
weer welkom; Richard gaat Chi-
nese Mie klaarmaken. Daarna 
misschien een spelletje spelen of 
gezellig wat kletsen. In Vereni-
gingsgebouw WVT, Talinglaan 
10 in Bilthoven van 18.00 - 21.00 
uur. 

De kosten zijn 5 euro voor de 
maaltijd, drankjes zijn voor ei-
gen rekening en te koop bij de bar 
van WVT. Aanmelden graag voor 
23 januari Bij Gert- Jan Poppink 
(WVT), gj.poppink@vvsowvt.nl, 
tel. 030 2284973 of via een be-
geleider van een ondersteunende 
organisatie.
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advertentie

Kostenbeheersing sociaal domein
door Guus Geebel

De gemeenteraad stemde op 8 januari met de grootst mogelijke meerderheid in met de rapportage 
‘Kostenbeheersing Sociaal Domein’. De SP-fractie stemde tegen het voorstel. Twee amendementen 

en een motie bij dit onderwerp werden met ruime meerderheid aangenomen. De vergadering
was een vervolg op de geschorste raadsvergadering van 20 december. 

De gemeente is evenals veel andere 
gemeenten geconfronteerd met 
aanzienlijke financiële tekorten in 
het sociaal domein. B en W hebben 
voor het analyseren en opstellen 
van maatregelen om deze tekorten 
terug te dringen het initiatief geno-
men het project ‘Kostenbeheersing 
Sociaal Domein’ op te starten. 

Eind augustus 2018 is op initia-
tief van de gemeenteraad een Task 
Force Sociaal Domein gestart, die 
hiervoor denkrichtingen en maat-
regelen heeft ontwikkeld. De door 
de ambtelijke projectgroep ‘Kos-
tenbeheersing Sociaal Domein’ 
opgestelde rapportage heeft de 
denkrichtingen en maatregelen van 
de Task Force in het voorstel over-
genomen. In de rapportage worden 
vier sporen genoemd waarlangs de 
gemeente duurzaam kan sturen op 
de beheersing van kosten in het so-
ciaal domein. 

Amendementen
Erik van Esterik (PvdA) noemt het 
een belangrijk kaderstellend stuk. 
Mede namens SP, ChristenUnie en 
Fractie Brouwer dient hij de twee 
amendementen in. ‘De busines-
scases zijn in onze ogen niet alleen 
een afweging van baten en kosten, 
maar dat moeten maatschappelijke 
businesscases zijn. Het belang van 
de cliënt staat voor ons voorop.’ 
Het eerste amendement vraagt het 
college de maatregelen uit te wer-
ken als ‘maatschappelijke business 
cases’ waarbij niet alleen financiële 
kosten en opbrengsten, maar ook de 
maatschappelijke impact en voor en 
nadelen voor de cliënt tegen elkaar 
worden afgewogen. Het tweede 
amendement vraagt om aan de spo-
ren ‘toegang en preventie’, ‘type 
ondersteuning’ en ‘contractering’ 
toe te voegen dat de gemeenteraad 
geïnformeerd wordt door de uitge-
werkte maatschappelijke business 

cases per deelmaatregel ter kennis 
te brengen, en dat over de voort-
gang van het project wordt gerap-
porteerd in de voor- en najaarsrap-
portage via het projectenboek. 

Motie
Margriet van de Vooren (CDA) 
heeft complimenten voor de Task 
Force. ‘Het werk dat zij hebben 
verzet heeft geleid tot wat we nu 
bespreken en waarmee we stappen 
in het sociaal domein gaan zetten.’ 
Zij roept op om weer een nieuwe 
werkgroep voor het sociaal domein 
in te stellen die een vinger aan de 
pols houdt en mee gaat denken met 
anderen. ‘Daarmee houden en krij-
gen we als gemeenteraad grip op 
het sociaal domein.’ In een breed 
aangenomen motie vraagt zij het 
college om samenwerking tussen 
organisaties te bevorderen en dit 
hoge prioriteit te geven bij de uit-
werking van de businesscase ‘Kos-

Erik van Esterik (PvdA) diende 
twee amendementen in.

De wethouders Madeleine Bakker, Anne Brommersma en gemeenteraadslid Theo Aalbers (ChristenUnie).

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Prachtig de visie van de omgevingsmanager van RWS Rudy Klunder op hoe het project A27/A1 

is verlopen, zoals verwoord in De Vierklank van 2 januari 2019.

Ik heb eerder een soort persiflage 
geschreven à la het ‘kan-nie-waar-
zijn’ programma. Helaas is er geen 
programma ‘klunzig’! Echter wat 
schiet je ermee op met al dat ne-
gatieve gedoe. Laat ik het nu eens 
positief zien.

Het gaat natuurlijk over onze 
prachtige uitbreiding van de A27 
met al zijn voordelen. In willekeu-
rige volgorde zijn die met name 
voor Hollandsche Rading:
• De verkeersnelheid door deze 

dorpskern van De Bilt blijft 
gehandhaafd op 120 km/uur. 
Met het terugbrengen naar 100 
km/uur zou dan helaas ruim 
15% CO2-uitstoot verloren 
gaan. Ronduit… Zonde!;

• Aan de Oostzijde van de weg 
is de geluidsabsorberende laag 
aangebracht. Beter absorptie 
van gekeuvel van je buren in de 
tuinen dan dat van het geluid 

van het verkeer;
• De bermen aan weerszijden 

van de weg zijn verrijkt met 
de prachtige Japanse duizend-
knoop;

• De lichtmasten zijn zodanig 
hoog geplaatst, dat de tuinen en 
de huizen ruimschoots verlicht 
worden. Dat scheelt toch weer 
verlichtingskosten voor de 
bewoners en past in het 
klimaatbeheersingsbeleid 
van onze overheid;

• De schermen aan de Oostzijde 
zijn aan de bovenzijde voorzien 
van 2 meter hoge transparante 
delen. Dit i.v.m. de daglicht-
toetreding. Ideaal want naast 
dat de hele dag de tuinen door 
de zon verlicht zijn en bomvol 
staan met parasols… wordt het 
laatste stukje zonsondergang je 
daarmee niet ontnomen en kun 
je de rest van de avond genieten 
van de prachtige reflecties in dat 

deel door het LED-licht;
• Om te weten waar je je bevindt 

staat op het viaduct de naam 
Egelshoek (gem. Hilversum) 
i.p.v. Hollandsche Rading (gem. 
De Bilt). Dit houdt m.n. hulp-
verlenende instanties scherp als 
er een ongeluk gebeurt bij dit 
viaduct;

• RWS houdt er van om iedereen 
scherp te houden. Door het 
plaatsen van een groot reclame-
bord bij het verlaten van de par-
keerplaats onder het viaduct en 
daardoor het zicht te beperken 
zet je de bestuurder direct al in 
de vereiste vorm van alertheid 
in het verkeer: 

• Onder dit viaduct een lichtmast 
plaatsen op een parkeerplaats is 
slim. Het schept visueel enige 
ruimte.

Henk van Gend
Hollandsche Rading

Open dag SeniorWeb 
Maartensdijk

Vrijwilligers helpen met tablet, smartphone of computer
 

Wilt u ook meer kunnen doen met uw smartphone, tablet of computer? 
Zoals WhatsApp gebruiken, foto’s bewerken, uw apparaat beveiligen 
en onderhouden, apps op uw tablet gebruiken of leren omgaan met de 
OV-chipkaart? Ga dan eens langs en ontdek wat SeniorWeb Idea voor 
u kan betekenen. Wellicht is een cursus iets voor u, of wellicht past een 
individueel traject beter bij u. U kunt al uw vragen stellen, maar ook 
nieuwe dingen leren. 

De open dag van SeniorWeb Leercentrum Maartensdijk is op vrijdag 
25 januari van 14.00 tot 17.00 uur in De Vierstee, Nachtegaallaan 30 
in Maartensdijk. De open dag in Bilthoven is op zaterdag 26 januari 
van 10.00 tot 15.00 uur in Het Lichtruim, Planetenplein 2. Voor meer 
informatie 030 2299003 of www.ideacultuur.nl/seniorweb.

tenbeheersing’, met als doel op- en 
afschaling te vereenvoudigen. ‘Met 
deze motie willen we zorgen dat 
inwoners direct de juiste en wijkge-
richte zorg krijgen.’

Portefeuillehouders
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) 
wil dat de mens, het kind en de 
cliënt centraal komen te staan, ze-
ker in de jeugdzorg. Ze wil zoveel 
mogelijk zorgmijders voorkomen. 
Leontine Kok (VVD) en Kristel 
Brekelmans (Forza De Bilt) vragen 
uitvoering te geven aan het leveren 
van een tegenprestatie van mensen 
met een uitkering. Wethouder Ma-
deleine Bakker gaat in op de ge-
stelde vragen. Zij adviseert positief 
over de amendementen. ‘De ambi-
tie is dat we de tien lokale maatre-
gelen in 2019 allemaal met de raad 
besproken hebben. Het college ver-
wacht er drie voor de zomer met de 
raad besproken te hebben.’ Met de 

vijf regionale maatregelen wil het 
college ook tempo houden. De wet-
houder onderschrijft het belang van 
communicatie en dat zal zeker een 
onderwerp zijn voor een toekom-
stige werkgroep. Wethouder Anne 
Brommersma kan ook de motie van 
het CDA positief adviseren. 
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Ook adverteren in De Vierklank? Mail naar info@vierklank.nl

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Ga jij naar het vmbo, ben je gek op sport- en/of outdoor 
 activiteiten en wil je het liefst alles daarover leren? Dan is de 
Outdoorklas van Aeres VMBO Maartensdijk iets voor jou! 
Naast de gewone vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde 
ben je actief bezig met outdoor en sport.

Meer weten? Kom dan naar de Open dag:
Vrijdag  25 januari 2019  18.30 – 21.00 uur
Zaterdag  26 januari 2019 10.00 – 13.00 uur

Dierenriem 2, Maartensdijk

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

 

Nieuw bij Aeres VMBO Maartensdijk: 

De Outdoorklas!

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

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

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel
• De Vierklank • Landwinkel De Bilt
• Readshop • Primera Maartensdijk
• Landwinkel de Groenekan

service voor ondernemers

Kon. Wilhelminaweg 46
3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204
info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

 Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Appeltjes van Oranje – Stem op MENS De Bilt!
Het thema van de Appeltjes van Oranje 2019 van het Oranjefonds is ‘De kracht 
van samen; vrijwilligers doen mee(r)’. De prijzen staan in het teken van mensen 
die vrijwilligers op een buitengewone manier weten te mobiliseren en
enthousiast weten te houden. MENS De Bilt is genomineerd voor een Appeltje 
van Oranje voor het project Sterk door Vrijwilligerswerk. Dit project helpt mensen 
met dementie of een psychische kwetsbaarheid om weer deel te nemen aan de 
maatschappij. Stemt u op ons? www.appeltjevanoranje.nl/mensdebilt of kijk op 
onze website, stemmen kan t/m 16 januari. 

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

Feest bij Kapper Hans! 
Woensdagmiddag knippen

met gratis patat. Neem gerust
je vrienden mee. En dat allemaal 

voor een tientje. Bel 212455

Gratis
patat

OOSTENRIJKSE
APPELSTRUDEL

van € 7,50
nu slechts

€ 5,95

De lekkerste

KAISERBROODJES

3 + 1 GRATIS

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

SUN

50% korting

Wegens succes verlengd:

ook voor de wintersport!

m.u.v. de sun make-up producten.

Rivièra Maison nu met 
hoge kortingen tot wel 

50%



Repair Café Bilthoven 
Op zaterdag 19 januari is er Repair Cafe bij WVT (Talinglaan) in Biltho-
ven. Je kunt hier kapotte spullen 
komen repareren met hulp van 
ervaren reparateurs. Zij helpen bij 
het repareren van kleding, elektri-
sche apparaten, computers, fiet-
sen, houtwerk en speelgoed. 

Voor de kinderen is er een knut-
seltafel waar zij, onder deskundi-
ge begeleiding, de mooiste dingen 
kunnen maken van recyclemateri-
aal. De toegang is gratis, een vrij-
willige bijdrage welkom. Locatie: 
WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven 
van 11.00 tot 14.30 uur. Meer info 
op: www.repaircafebilthoven.nl
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www.arttraverse.nl

Co van Gasteren
schilderijen 

Mieke de Groot
keramische beelden

Zondag 20 januari
om 15.00 uur opening

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

20 januari | 19 maart 2019

advertentie

Cultuur in De Bilt naar 
Kunstenhuis

door Henk van de Bunt

De redactie van Cultuur in De Bilt geeft het stokje over nu de gemeente De Bilt heeft 
aangegeven de werkzaamheden van Cultuur in De Bilt in 2019 onder te brengen bij Het 

Kunstenhuis De Bilt - Zeist. De portal Cultuur in De Bilt blijft een onafhankelijke site waarop 
alle evenementen, waar binnen de gemeente dan ook, hierop vermeld worden. 

De afgelopen viereneenhalf jaar is 
de redactie druk geweest met het 
promoten van culturele activiteiten 
in de hele gemeente De Bilt via de 
webportal van Cultuur in De Bilt 
en de maandelijkse gedrukte cul-
tuurladder. De redactieleden Jen-
nie Houben (keramist bij Atelier 
VoorDeDijk in Groenekan) en Jo-
han L’Honoré Naber (o.a. vlaggen-
coördinator van St. 900jr. De Bilt) 
zijn geboren en getogen in De Bilt 
en goed bekend met de gemeente. 
Voor hen was dit een reden om zich 
als vrijwilliger in te zetten voor het 
culturele veld in deze mooie ge-
meente. Eén van de speerpunten 
van het gemeentelijk cultuurbeleid 
was de Cultuuragenda die tijdens 
de Kunstmarkt van september 2012 
werd gelanceerd dat één van de 
projecten van cultuurcoördinator 
Fredie Blankestijn was in 2011. Via 
haar is de huidige redactie op vrij-
willige basis in 2014 voortvarend 
en enthousiast met de vernieuwde 
website van start gegaan. Dat heeft 
voor een oppepper van de Cultuur-
agenda gezorgd. In 2016 is de in-
huur van de cultuurcoördinator be-
eindigd en is de redactie zelfstandig 
doorgegaan.

Folders
Met de online cultuuragenda zien 
inwoners en bezoekers van de ge-
meente wat er hier te doen is. De re-
dactie kwam de organisatoren op het 
spoor via een groeiend netwerk, via 
internet en andersom. Het culturele 
veld ontdekte de webportal en begon 
de meerwaarde ervan in te zien. Jen-
nie Houben: ‘We hebben bij diverse 
evenementen de website gepromoot 
door er met vlaggen te staan en fol-
ders uit te delen. Er zijn maandelijks 
papieren ladders samengesteld, deze 
worden verspreid in alle kernen van 
de gemeente. 
Van alle Biltse dorpskernen staat 
het brede aanbod aan culturele eve-
nementen zoals filmvoorstellingen, 
exposities, toneeluitvoeringen, open-
luchtvoorstellingen, concerten en 
lezingen nu overzichtelijk en chro-
nologisch op de webportal’. Naast 
de activiteiten wordt op de website 
ook een overzicht van alle culturele 
instellingen en ateliers bijgehouden. 
Culturele instellingen kunnen het 
totaal overzicht gebruiken om hun 
eigen evenement te plannen. Regel-
matig komt het voor dat er meerdere 
evenementen in hetzelfde weekend 
plaatsvinden. Door de online cultuur-

agenda te raadplegen kan dit worden 
voorkomen. 

Webportal
Het meeste werk hebben Jennie en 
Johan thuis gedaan bij gebrek aan 
een werklocatie. Inmiddels worden 
er voor zo’n 40 instanties evenemen-
ten geplaatst. In 2016 zijn de werk-
zaamheden uitgebreid met Facebook 
en Twitter. In de 2e helft van 2016, 
mede door de ontwikkelingen op IT-
gebied en door de apps van de social 
media, voldoet de website niet meer 
aan de huidige eisen. Johan L’Honoré 
Naber: ‘Ook door niet op te lossen 
mankementen aan de huidige website 
zijn we op zoek gegaan naar een op-
lossing. Samen met de IT-ers hebben 
wij een programma van eisen voor de 
nieuwe webportal opgesteld, waarbij 
rekening is gehouden met de wensen 
van de bezoekers van de website. Dat 
project is wat langer doorgelopen en 
de hoop is dat er in 2019 een nieuwe 
webportal komt. De bouw van de 
nieuwe webportal die voortvarend is 
opgepakt stagneert nu nog maar we 
gaan ervan uit dat deze spoedig de 
lucht in gaat. Dan zal de website vol-
ledig vernieuwd zijn en voldoen aan 
de eisen van de huidige tijd, over-
zichtelijk en goed toegankelijk zijn’.

Actueel aanbod
Jennie en Johan hebben mooie herin-
neringen overgehouden aan het werk 
voor het culturele veld, mede door de 
waardering en vele leuke reacties van 
aanbieders en genieters, de cultuur-
liefhebbers zowel van binnen en als 
van buiten de gemeente. Ze horen dat 
bezoekersaantallen van evenementen 
omhoog zijn gegaan en inwoners ma-
ken goed gebruik van de webportal. 
Men is er verbaasd over hoeveel er 
in deze gemeente op het gebied van 
kunst en cultuur georganiseerd wordt. 
Ze zijn blij met het actueel aanbod en 
het totaaloverzicht dat Cultuur in De 

Bilt hen biedt. In 2018 zijn de bezoe-
ken opgelopen tot 17.600 maal per 
jaar, met een gemiddelde van 1.466 
per maand, 49x per dag. Zij wensen 
de nieuwe redactie veel succes met 
de webportal en een verder stijgende 
lijn van het bezoekersaantal.

Wethouder 
Cultuurwethouder Dolf Smolenaers: 
‘Jennie Houben en Johan L’ Honoré 
Naber hebben zich de afgelopen ja-

ren met veel enthousiasme ingezet 
voor de cultuur in De Bilt. Ik had 
beiden enkele weken geleden op het 
gemeentehuis te gast, maar ik wil ze 
bij deze nog een keer bedanken voor 
alle inzet in de afgelopen jaren. Het 
platform blijft onder redactie van het 
Kunstenhuis hét startpunt voor cul-
turele activiteiten in onze gemeente 
met een actueel overzicht van al het 
moois wat er in onze gemeente te 
doen en te beleven is’. 

Jennie Houben en Johan L’Honoré Naber.

Cultuur in De Bilt blijft zichtbaar.

Dit wil ik ‘effe’ kwijt…
Fikkie van buurtvandalen…?

Wat een schok om een foto van een ‘Nieuwjaarsfikkie’ te zien op de voorpagina van
De Vierklank met de uitgebrande kledingcontainer bij het viaduct op de Groenekanseweg. 

Je raakt bijna geëmotioneerd bij de 
gedachte dat plaatsgenoten met een 
zekere zorg kledingstukken in een 
zak gedaan hebben voor mensen 
die het slechter hebben dan wij. Er 
zit van mij wel eens iets bij waarvan 
ik denk dat een stamhoofd in Afrika 
hier nog misschien jaren de sier mee 
maakt. 
Maar dan zijn er andere plaatsge-
noten, brutale rotschoffies uit onze 
eigen omgeving, die de droom van 
zorg voor onze medemens in rook 
doen opgaan. Want je dacht toch 
echt niet dat angsthazen uit Over-
vecht komen om hier door volwas-
sen Groenekanners betrapt te wor-
den en misschien wel een pak slaag 
te krijgen?

Ik heb drie vragen: 
1. Waar waren de omwonenden? 

Hebben die niet even gedacht 
is dit wel veilig op nieuwjaars-
nacht? Zullen we hem met een 
ketting dichtplakken, tijdelijk 
met koeienstront insmeren* of 
een bord met afschrikkende tekst 
ophangen (Politie controleert, 
Geheime camera)? Nabuurplicht 
noemen ze dat.

2. Welke ouders van de Groenekan-
se vandalen, financiers van dit on-
heil, blijven scherp om de daders 
op te sporen? Want die gaan er 
natuurlijk prat op bij vriendjes dat 
ze dit geflikt hebben.

3. Wat jammer dat de redactie van 
De Vierklank - die het de laatste 

tijd zo geweldig doet - vlak voor 
het afdrukken op de voorpagina 
nog even onbedacht met de jolige 
kop ‘Nieuwjaarsfikkie’ de schul-
dige etterbakken een compliment 
geeft. 

Volgend jaar weer dus. Nee, liever 
een beloning van een waardebon 
voor degene die tipt en excuses van 
de redactie.

Jelle van der Zee, De Bilt

* Ik smeerde in junkie-steden de 
deurkrukken van de pakwagens van 
mijn Spiegeltent altijd in met roet-
zwart vet van de trekhaken, never a 
problem!

Spiritueel Filmfestival 
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari gaan de deuren van de Michaelkerk 
(Kerklaan 31) in De Bilt open voor het inmiddels 8e Spiritueel Film-
festival. Gekozen is voor een selectie van films uit meerdere landen, 
waarvan de beelden in het hoofd kruipen en er even in blijven zitten. 
Het begrip spiritualiteit gaat over wat bepalend is voor het innerlijke 
leven en dat in diepste zin raakt. De organisatie denkt dat in de gemaak-
te filmkeuzes te hebben weergegeven. Op vrijdag 8 februari om 10.00 
uur wordt Polleke vertoond: Deze film is uit 2003 maar heeft weinig 
aan actualiteit ingeboet. Hoe gaan kinderen en volwassenen om met 
cultuurverschillen, maar ook met leefstijlen? (Naar het boek van Guus 
Kuijer). Diezelfde dag om 14.00 uur staat Breathe (2017) geprogram-
meerd: Wat als een romantisch verhaal begint wordt snel een menselijk 
drama. De vrijdag wordt om 20.00 uur afgesloten met A Late Quartet 
(2012), waarin een cellist van een gevierd strijkkwartet te horen krijgt 
dat hij Parkinson heeft. Op zaterdag 9 februari om 20.00 uur tenslotte 
wordt Lemon Tree (2008) vertoond: een Palestijnse weduwe krijgt een 
Israëlische minister van Defensie en diens echtgenote als nieuwe buren. 
Al snel ontvouwt zich een veiligheidsrisico. De toegang is gratis.

Inloopavond 
woningbouw Westbroek

Op 7 februari kunt u tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen in het Dorps-
huis in Westbroek om wensen kenbaar te maken ten aanzien van de voor-
genomen woningbouw aan de westzijde van het dorp. Medewerkers van 
de gemeente De Bilt en projectontwikkelaar Van Wijnen zijn aanwezig om 
vragen te beantwoorden. Tijdens de inloopavond kunt u op reactieformu-
lieren een mening geven over twee denkbare scenario’s met verschillende 
woningbouwcategorieën en -stijlen. Gemeente en ontwikkelaar betrekken 
deze reactie bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een beeld-
kwaliteitsplan. Deze zullen voor de zomervakantie ter besluitvorming aan 
de gemeenteraad worden voorgelegd.
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ONMIDDELLIJK EN BLIJVEND 
RESULTAAT MET DE
De nieuwe revolutionaire manier 
van afslanken en verstevigen

VÒÒR

Na 20 behandelingen

PROBEER DE CRYO21 OP DE KENNISMAKINGSDAGEN

MAAK NU EEN AFSPRAAK VIA  033 - 24 65 748

Normaal €100
2517

JANUARI
18 24 €50€50JANUARI JANUARI JANUARI

Mooinmodel.nl     |     Molenkamp 46     |     3732 EV  De Bilt 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

DE RUNDERBRAADLAPJES

Lekker mals, lekker mager en maar kort braden ca. 75 

min. Ook lekker voor de snelle stoofpot...
500 gram 8,00

GEBRADEN DRUMSTICKS

Lekker gekruid en gegrild; alleen nog warm maken,ca. 

20 min. 160°C of kort i/d magnetron
100 gram 0,80

DE VERSE WORST

Lekker gekruid & gezouten; 100% glutenvrij; en nog 

steeds geliefd door jong en oud!!
100 gram 0,89

RUNDER RIBEYE

Huisgerijpt en iets doorregen; kort bakken als biefstuk, 

heerlijk mals. Smelt op de tong
100 gram 2,55

FRANS OVENSLEETJE

Met o.a. gemarineerde varkenshaas, parmaham, brie; 

ca. 20 min. 175°C in de oven
100 gram 1,75

STOERE RUNDERWOKREEPJES

Met o.a. biefstuk, sugarsnaps, prei & kruidenolie. 

Helemaal panklaar; even kort wokken
100 gram 1,75

W

I
N

T

E

R

 
T

I
P

S

:

I
T

A

L

I
A

A

N

S

 
G

E

V

U

L

D

E

 
K

I
P

F

I
L

E

T

M
e
t 
o
.a

. 
k
ip

fi
le

t,
 k

ru
id

e
n
c
re

m
e
 &

 z
o
n
to

m
a
a
t

1
0
0
 g

ra
m

1

,
4

5

S

P

E

E

N

V

A

R

K

E

N

S

P

E

K

L

A

P

J
E

S

O
m

 h
e
e
rl
ij
k
 k

ro
k
a
n
t 
te

 b
a
k
k
e
n
. 
M

o
o
i 
m

a
g

e
r

5
0
0
 g

ra
m

5

,
2

5

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 14 januari t/m zaterdag 19 januari. Zetfouten voorbehouden.

Molenweg 30 │Maartensdijk │ Tel: 0346 - 213 420

Verrassing 
voor de

KINDEREN

SPETTERENDE
KORTING op

diverse boeken

15%
korting

op al het speelgoed
(tot 26-01)

Boeken, speelgoed, spellen, kaarten, cd’s & 2e handsboeken

Openingstijden:
Ma 13.00 - 17.30 uur
Di   8.30 - 17.30 uur
Woe   8.30 - 13.00 uur

Do   8.30 - 17.30 uur
vrij   8.30 - 17.30 uur 
Za   8.30 - 16.00 uur

Een heel jaar De Vierklank - prachtig gebundeld in een hardcover omslag,
voorzien van goudopdruk. Nog beschikbare jaren:

Wat gebeurde er in het jaar dat uw kind geboren werd? Of in het jaar waarin u ging
trouwen? Misschien heeft u wel een andere reden om deze fraaie historische bundeling 
van het lokale nieuws in uw bezit te willen hebben. Een prachtig naslagwerk voor later!

Uitsluitend verkrijgbaar op de Kon. Wilhelminaweg 461 te Groenekan.
Bel van tevoren even om te horen of het door u gewenste jaar nog beschikbaar is.

Jubileumaanbieding € 25,- 
zolang de voorraad strekt

0346 - 211992    |    info@vierklank.nl
www.vierklank.nl
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Loosdrechtse paralympiër
stopt met snowboarden

door Walter Eijndhoven

Op haar derde jaar stond zij al op ski’s, maar toen zij eenmaal van het snowboarden proefde, 
was zij totaal om. De Loosdrechtse Bibian Mentel, één van de pioniers binnen deze tak van 
sport, kon zich een leven zonder snowboarden nauwelijks voorstellen, tot zij een agressieve 

vorm van botkanker kreeg. 

Mentel was pas 27 jaar oud en had 
zich net gekwalificeerd voor de 
Olympische Spelen, toen zij hoor-
de dat zij een agressieve vorm van 
botkanker had. Vrij laconiek dacht 
Bibian: ‘Shit, dit is heel verve-
lend, maar het komt mij nu vooral 
niet uit’. Volgende week heb ik 
een trainingskamp’. Vijf maanden 
eerder werd bij Mentel al kanker 
geconstateerd, nadat zij last bleef 
houden van haar scheenbeen. Zij 
werd geopereerd en mocht haar 
been vijf maanden niet belasten. 
Zij gaf echter niet op. Om toch 
iets te doen aan lichaamsbewe-
ging, ging Mentel iedere dag naar 
het zwembad en zwom haar rond-
jes. Na vijf maanden rust en toe-
stemming van de artsen, mocht zij 
weer deelnemen aan de trainin-
gen. Mentel: ‘Vrijwel direct ging 
het weer mis. Mijn enkel werd 
dik en ik had vreselijke pijn. In 
het ziekenhuis constateerden de 

artsen dat ik voor de tweede maal 
botkanker had’. 

Amputatie
Een vreselijke tijd volgde voor 
Mentel, waarbij zij uiteindelijk 
koos voor amputatie van haar on-
derbeen en langdurig revalideren. 
Maar, ondanks alle tegenslagen, 
bleef het snowboarden trekken. 
Een paar maanden na de opera-
tie vroegen Mentel’s voormalige 
trainingsmaatjes of zij zin had 
om mee te gaan naar Saas Fee in 
Zwitserland. 

Daar had zij wel oren naar. ‘Tij-
dens mijn verblijf in Saas Fee pro-
beerde ik weer op een snowboard 
te staan’, vertelt Mentel. ‘En dat 
lukte. Dat was z’on supergevoel!’ 
Mentel kreeg de smaak te pak-
ken en begon weer aan wedstrij-
den mee te doen. En zij won, keer 
op keer. Uiteindelijk behaalde 

zij zelfs dubbel goud op de Para-
lympische Spelen in Zuid-Korea 
in 2018. Na de Paralympische 
Spelen vond Mentel het genoeg 
geweest en besloot zij te stoppen 
met haar sport.

Mentelity Foundation
Vervelen zal zij zich echter niet. 
Met haar Mentelity Foundation 
hoopt zij kinderen en jong vol-
wassenen met een beperking aan 
het sporten te krijgen. ‘En niet 
zomaar een sport, maar extreme 
boardsports’, legt Mentel uit. 
‘Leven met een beperking is niet 
niks. Juist daarom is het ontzet-
tend belangrijk om te blijven kij-
ken naar mogelijkheden, in plaats 
van naar de beperkingen’. En daar 
weet Bibian Mentel inmiddels al-
les van. 
Voor wie geïnteresseerd is in het 
(sport)leven van Bibian Mentel, 
verloot de redactie van De Vier-
klank vijf gesigneerde boeken 
van Bibian Mentel. In haar boek 
‘Leef’ gaat zij uitgebreid in op 
haar leven als snowboardster en 
hoe zij haar beperking te lijf gaat. 
De eerste vijf inzenders krijgen 
het boek toegestuurd. 

Bibian siert de cover van het boek.

CDA Raadslid Van de Vooren wil 
passende zorg voor inwoners

Op 8 januari stemde de Biltse ge-
meenteraad in met het voorstel over 
kostenbeheersing in het sociaal do-
mein. Veel zorgtaken zijn van het 
Rijk naar de gemeente overgegaan. 
Deze overgang is op een goede ma-
nier opgevangen in De Bilt. Toch 
zijn er financiële tekorten en daarom 
moeten er keuzes worden gemaakt. 
Margriet van de Vooren, raadslid 
namens het CDA, pleitte ervoor 
niet alleen naar kostenbeheersing te 
kijken en de discussie te gebruiken 
om ook stappen te zetten voor nog 
betere zorg en ondersteuning. Pas-
sende en op elkaar afgestemde zorg 
dat dicht bij de inwoners wordt geor-
ganiseerd staat daarbij voorop. 

Samenwerking zorgorganisaties 
voor passende zorg
De focus van het voorstel van het 
college lag vooral op de financiën. 
Het CDA vindt dat het juist moet 
gaan over passende ondersteuning. 
Maatwerk mogelijk maken en toch 
als gemeente regie voeren zodat 
goede, efficiënte en betaalbare zorg 
geboden wordt. Daarom heeft het 
CDA als aanvulling op het voorstel 
een motie ingediend die met een 
meerderheid van stemmen is aan-
genomen. Deze motie roept het col-
lege op om echt werk te maken van 
nauwere samenwerking tussen or-
ganisaties. Dit bevordert het komen 
tot passende en goed op elkaar afge-
stemde zorg. Dit betekent niet per sé 
dat er meer zorg komt. “Maar”, zo 
stelt raadslid Van de Vooren, “Als 

we het hebben over kostenbeheer-
sing op ook de langere termijn dan 
moeten we zorg ook snel kunnen 
starten en intensiveren”. Het zoveel 
mogelijk weghalen van schotten 
tussen zorgorganisaties voorkomt 
dat inwoners benodigde zorg wordt 
onthouden. Evenzo kan de betere 
samenwerking ervoor zorgen dat 
er niet te veel zorg wordt geboden 
doordat organisaties langs elkaar 
heen werken. 

Zorg dichtbij in de wijk
Wat volgens Van de Vooren nog 
mist in onze gemeente is wijkge-
richte integrale zorg. De gemeente 
moet streven naar het bieden van 
goed op elkaar afgestemde zorg in 
de eigen wijk. Daar hebben de ver-
schillende zorgpartijen een grote 
verantwoordelijkheid in. Van huis-

arts, fysiotherapeut en sociaal team 
tot gespecialiseerde thuiszorg, psy-
chosociale begeleiding en psychia-
trische behandeling. Het is daarbij 
ook heel belangrijk om maximaal 
oog te houden voor wat iemand en 
zijn sociale netwerk zelf goed kun-
nen. 

In veel gemeentes in Nederland 
worden flinke stappen gezet in 
wijkgerichte integrale zorg, met 
korte lijnen tussen de zorgpartijen. 
De resultaten zijn veelbelovend, zo-
als in enkele Utrechtse wijken en in 
Wijk bij Duurstede. Juist omdat de 
gemeente in 2015 verantwoordelijk 
is geworden voor zorg en onder-
steuning vanuit de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) en 
Jeugdwet, is zij de aangewezen 
partij om hierin regie te voeren. 

Raadslid Margriet van de Vooren bij een bijeenkomst van de Werkgroep 
Toegankelijkheid

Ingezonden mededeling 

Hobbybakkers gezocht
Gebakplaats brengt gepassioneerde hobbybakkers en 

liefhebbers van gebak met elkaar in contact. 

Hobbybakken is de laatste tijd enorm in populariteit toegenomen. Dit 
is terug te zien in het succes van bakcompetities als Heel Holland Bakt, 
de Cup Cake Cup en Heel Bilthoven Bakt. Hobbybakkers zijn enthou-
siaste thuisbakkers die in hun vrije tijd de mooiste baksels maken, soms 
volgens jarenlang in de familie bewaarde recepten.

De 17-jarige VWO-leerling Teun Kortekaas houdt zich in zijn vrije 
tijd bezig met het ontwikkelen van websites. Op zoek naar een manier 
waarop hobbybakkers hun producten aan kunnen bieden aan gebak-
liefhebbers uit de buurt ontwikkelde hij de website gebakplaats.nl. Op 
gebakplaats.nl kunnen hobbybakkers hun gebak te koop aanbieden en 
liefhebbers van gebak kunnen het hier vinden. Er kan gezocht worden 
op soort gebak, dieetvoorkeuren en op afstand. Er kunnen ook speciale 
bestellingen gedaan worden bij hobbybakkers die dit aanbieden.  

De website is recent opgericht. In dit stadium worden vooral hobbybak-
kers verzocht om zich alvast aan te melden op www.gebakplaats.nl. 

Taartenbakkers kunnen hun producten voortaan makkelijk lokaal kwijt.

Nu de dagen weer langzaamaan lengen
heb je kans dat de winter gaat strengen
schaatsen in de natuur
hoort bij onze cultuur
misschien gaat dat strengen het brengen

Guus Geebel Limerick

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal gesigneerde exemplaren 
ter beschikking gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt 
u een mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp ‘Leef’. De 
exemplaren worden onder de inzenders verloot.
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KIES & MIX FRUIT
Handsinaasappels net à 1,5 kilo
Blauwe bessen bakje 125 gram
Kanzi appelen tas 1 kilo
Pitloze witte druiven bak 500 gram

 3 VOOR

450

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

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

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

CHOCOMEL OF FRISTI
2 verpakkingen à 1 liter

1+1
GRATIS*

KIPFILET- OF 
KIPDIJBLOKJES
Naturel, tandoori of Indisch
2 bakken à 275-300 gram

 2 VOOR

500

KIES & MIX VLEES OF VIS
3 bakjes met de sticker 
‘kies & mix 3 voor 8,00’

3 VOOR

800

 3 VOOR

800
 3 VOOR

800 3 VOOR

800

 3 VOOR

800

GOUDEERLIJK BOLLEN
Per zak

50%
KORTING

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

1+1
GRATIS*

JUMBO AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

UNOX SOEP IN BLIK
3 blikken à 800 ml

  3 VOOR

500
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GEMEENTENIEUWS
week 03   16 januari 2019

Textielinzameling 
Sympany
Door kleding te doneren in een container van 
Sympany draagt u niet alleen bij aan een be-
ter milieu, maar maakt u ook andere mensen 
blij. Naast kleding zijn ook ander textiel en 
schoendonaties van harte welkom. Weten 
wat er allemaal welkom is in de kledingcon-
tainers of waar ze te vinden zijn? Zie www.
sympany.nl.

Ik val op!

Op de fi ets naar school of werk: zorg dat je 
zichtbaar bent met goede fi etsverlichting. In 
deze donkere, gure dagen houdt de politie 
extra fi etscontroles en als je verlichting niet 
in orde is, riskeer je een boete. 

Snoeien

Tot half maart wordt er weer op diverse 
plaatsen in onze gemeente gesnoeid, nu het 
blad van de struiken is en er nog geen vogels 
broeden. Wordt er bij u in de buurt gesnoeid, 
dan ontvangt u enkele dagen van te voren 
een brief met meer informatie.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur, 
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten 
kantoortijden: (06) 558 76 775

Afvalinzameling 2019 Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuwe en gewijzigde geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Gehele gemeente: straatkolken reinigen tot 15 maart. 
Bilthoven:  Vinkenlaan, riolering en reconstructie wegen, tot 1 maart.
Bilthoven:   Overboslaan, Korte Boslaan, Hofl aan riolering en reconstructie 

wegen,  tot 1 juni.
De Bilt:   Blauwkapelseweg en omgeving, kabel- en leidingwerkzaamheden 

31 januari.
Maartensdijk:  Prinses Beatrixlaan, hoofdriool vervangen  tot 25 januari.
Westbroek:   Wolkammerweg, Schutmeesterweg, Kleppermanweg, Holsblok-

kerweg: afkoppelen hemelwater, rioleringswerkzaamheden en 
herbestraten, tot 1 maart.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Met ingang van dit jaar heeft de gemeente 
De Bilt een meerjarig contract met een nieu-
we inzamelaar voor het huishoudelijk afval 
afgesloten. Het bedrijf SUEZ haalt het afval 
voor nog vijf gemeenten in de regio op. Als 
gevolg hiervan is de planning veranderd en 
zijn de inzameldagen ten opzichte van vorig 
jaar gewijzigd. Behoudens afwijkingen rond 
de feestdagen is het ophaalritme in 2019:

Restafval: 
elke drie weken op woensdag
PMD: 
elke twee (oneven) weken op maandag
GFT: 
elke twee (even) weken op maandag
Papier: 
een keer per maand op zaterdag

Zomer
In de zomermaanden juni, juli en augustus 
halen we het GFT elke maandag op. In deze 

periode zet u elke maandag in een oneven 
week ook de PMD-kliko aan de straat.

Afvalkalender
U vindt de afvalkalender op de gemeentelijke 
website en via de gratis app AfvalWijzer. Een 
papieren versie is af te halen op het gemeen-
tehuis, de milieustraat, de dorpshuizen en 
diverse andere locaties in elk dorp. 

Afspraak voor grof afval
Voor het gratis laten ophalen van grof afval 
maakt u zelf een afspraak met SUEZ via tele-
foonnummer 0492 58 00 56. Zet uw grof af-
val op de afgesproken dag voor 7.30 uur aan 
de straat. Losse materialen graag gebonden 
aanbieden. Kijk op de gemeentelijke website 
welke materialen u zelf naar de Milieustraat 
moet brengen.

Kijk voor meer informatie op debilt.nl/afval Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 31 januari vanaf 19.30 uur in de Mathil-
dezaal van het gemeentehuis in Bilthoven. Naast de ingekomen stukken, eventuele 
moties vreemd aan de agenda en het vragenhalfuur staat op de agenda:

• Vaststellen Verordening rekenkamercommissie De Bilt 2019 
• Vaststellen opdrachten raadswerkgroepen
• Vaststellen gewijzigde vergoeding commissieleden
• Vaststellen Sportnota ‘De Bilt toppers in sport en bewegen 2019-2022’
• Instemmen met Regionaal risicoprofi el en inbreng Beleidsplan 2019 VRU 
• Vastellen nieuw Subsidiebeleid en gewijzigde Algemene subsidieverordening
• Vaststellen controleprotocol Jaarrekening 2018
• Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen

De agenda en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergaderingen 
vindt u op debilt.raadsinformatie.nl. Heeft u een vraag over de vergaderingen of een 
van de stukken? Neem dan contact op met de griffi e via raadsgriffi e@debilt.nl 
of (030) 228 91 64.  

Reisdocumenten nodig voor uw vakantie? 
Maak op tijd een afspraak
Online afspraak maken
Om u goed en snel van dienst te kunnen zijn 
werken wij uitsluitend op afspraak. U kunt 
via www.debilt.nl/afspraak online een af-
spraak maken. Doet u dit ruim van tevoren, 
dan heeft u meer kans dat u hiervoor een 
tijdstip kunt kiezen dat u goed uitkomt. U 
ontvangt een bevestiging van de afspraak 
per e-mail. Ook krijgt u een dag van tevoren 
nog een herinnering. Heeft u geen internet? 
Dan kunt u ook telefonisch een afspraak ma-
ken via telefoonnummer: 030 - 228 94 11. 

Actieplan LHBTI: denk mee!
Op dinsdag 5 februari organiseert de ge-
meente De Bilt in samenwerking met COC 
Midden-Nederland van 19.30 tot 21.30 uur 
‘De Bilt Inclusief: Actieplan LHBTI’. Tijdens 
deze avond gaan we met inwoners en or-
ganisaties in gesprek over hoe de ge-
meente nog inclusiever kan zijn voor haar 
lesbische, homoseksuele, bi, trans- en in-
tersekse (LHBTI) inwoners en welke acties 
daarvoor nodig zijn. Gespreksonderwer-
pen zijn de rol van de gemeente, veilig-
heid, zorg en welzijn, jongeren en onder-
wijs, kwetsbare groepen, sport en 
zichtbaarheid.

 
Aanmelden en meer informatie
De locatie van de bijeenkomst is het ge-
meentehuis (Jagtlust), Soestdijkseweg 
Zuid 173 in Bilthoven. Aanmelden is wen-
selijk om te weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen, maar uiteraard niet ver-
plicht. Aanmelden kan via Marc Hillebrink: 
m.hillebrink@debilt.nl of 030 - 228 94 83. 
Voor meer informatie kijk op www.debilt.
nl/lhbti
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www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Ga jij naar het vmbo, ben je gek op paarden en wil je het liefst 
alles daarover leren? Dan is de Paardenklas van Aeres VMBO 
Maartensdijk iets voor jou! Naast de vakken zoals Nederlands, 
Engels, wiskunde en het profiel Groen, leer je alles over paarden. 

Meer weten? Kom dan naar de Open dag:
Vrijdag  25 januari 2019  18.30 – 21.00 uur
Zaterdag  26 januari 2019 10.00 – 13.00 uur

Dierenriem 2, Maartensdijk

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

 

Bij Aeres VMBO Maartensdijk: 

De Paardenklas!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
Sale

Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279
vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur (of op afspraak)

showroom@botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 
Noordelijke Randweg Utrecht met bijbehorend 
Milieueffectrapport en ontwerpbesluit hogere 
waarden (Wet geluidhinder) 
Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 18 januari 2019 zes weken lang ter 
inzage liggen: 
-  het ontwerpbestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht, met 

identificatiecode NL.IMRO.0344.BPNOORDELRANDWEG-ON01; 
-  het milieueffectrapport Noordelijke Randweg Utrecht; 
-  het ontwerpbesluit hogere waarden (HW1204) op grond van de Wet geluidhinder. 

Plangebied en doelstelling 
Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de 
vernieuwing (aanpassing) van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) waarbij drie 
ongelijkvloerse kruisingen in combinatie met een rotonde op maaiveld worden 
gerealiseerd. 

Het plangebied bestaat uit de toekomstige aangepaste autoweg en langzaam verkeer-  
infrastructuur vanaf het Gandhiplein tot na het Robert Kochplein en de aansluiting 
met de A27 en de daarbij behorende aanpassingen in de directe omgeving. 

Het plangebied van de NRU is in hoofdlijnen begrensd door: 
-  Aan de zuidkant de noordrand van de bebouwing in Overvecht; 
-  Aan de noordkant de noordzijde van de Gageldijk; 
-  Aan de westzijde de westzijde van het Gandhiplein; 
-  Aan de oostzijde Fort Blauwkapel en de aansluiting van de Einthovendreef op de A27. 

Milieueffectrapportage Noordelijke Randweg 
Voor het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht is een milieueffectrapport 
opgesteld (MER). 
Het MER is een gecombineerd project-/planMER. Het MER maakt onderdeel uit  
van de toelichting van het bestemmingsplan en ligt als bijlage bij het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage. In het MER staan de milieueffecten 
beschreven van het plan op het plangebied zelf en de omgeving ervan. 

Ontwerp besluit hogere waarden 
De vernieuwing van de Noordelijke Randweg en de wijziging van de aansluitende 
wegen is een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting 
op 16 woningen neemt na geluidsbeperkende maatregelen (stil asfalt en 
schermen) toe en is hoger dan de voorkeurswaarde. Burgemeester en wethouders 
willen hogere waarden vaststellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
voor deze woningen. De eigenaren en bewoners van deze woningen worden 
hierover met een brief geïnformeerd. 

Inzien 
Het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit 
hogere waarden liggen ter inzage vanaf vrijdag 18 januari tot en met donderdag 
28 februari 2018 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping en Wijkbureau 
Overvecht, Zamenhofdreef 17. 

Het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit 
hogere waarden zijn digitaal raadpleegbaar: 
-  via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig 

boven alle andere versies); 
-  via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar u 

kunt doorklikken naar het bestemmingsplan, het milieueffectrapport en het 
ontwerpbesluit hogere waarden. Alleen op de gemeentelijke website staat ook 
het ontwerpbesluit hogere waarden. 

Zienswijzen 
Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over 
het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit 
hogere waarden indienen bij: 

De gemeenteraad van Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
Omgevingsrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Noordelijke Randweg 
Utrecht. 
Wilt u hierbij aangeven of uw zienswijze uitsluitend over het bestemmingsplan 
gaat of ook betrekking heeft op het milieueffectrapport of het ontwerpbesluit 
hogere waarden? 

U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen. 

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en  
met donderdag telefonisch (op nummer 030 - 286 02 26 of bij geen gehoor  
030 - 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk drie werkdagen  
voor de afloop van de terinzagetermijn doen. 

Informatiebijeenkomsten 
Tijdens de periode dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u tijdens vier infor-
matiebijeenkomsten vragen stellen over het proces en de inhoud van het ontwerp-
bestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarden. 

-  Donderdag 7 februari van 9:30 tot 12:30 in Winkelcentrum Overvecht;  
Adres: Roelantdreef 41 (tegenover Albert Heijn).

-  Donderdag 7 februari van 16:00 tot 19:30 in Winkelcentrum Overkapel;  
Adres: Euterpedreef 10 (in de Jumbo). 

-  Maandag 11 februari, inloop 17.30–21.00 uur in Zorgcentrum Rosendael;  
Adres: Indusdreef 5. 

-  Woensdag 13 februari van 19:00 tot 21:30 in Buurtcentrum De Dreef;  
Adres: Schooneggendreef 27C. 

Daarnaast kunt u tijdens de ter inzage periode elke woensdag van 9:00 tot 12:00 
uur op het wijkbureau Overvecht vragen stellen over de NRU aan de 
omgevingsmanager van de NRU.

Concert in Tienhoven
In het oude kerkje in Tienhoven verzorgt Stichting Concert in Tienhoven 3 
keer per jaar concerten met klassieke muziek. In de programmering hiervan 
wordt geprobeerd zo veel mogelijk aan te sluiten op de visie om met name 
jongeren dichter bij deze muziekvorm te brengen.

Op 18 januari is er om 20.15 uur het Winterconcert Colori Ensemble. Uitvoe-
renden zijn (oud) studenten van diverse conservatoria. Ze wonnen individueel 
belangrijke prijzen, o.a. op het Prinses Christina Concours en het concours van 
Stichting Jong Muziektalent Nederland. Het ensemble ontleent haar naam aan de 
compositie Colori, in 2012 geschreven door Wim van Ligtenberg. Concerten van 
het Colori Ensemble zijn zeer gevarieerd, in zowel het repertoire als het afwisse-
lende gebruik van de instrumenten. Kaarten kunnen online worden gereserveerd 
op www.concerttienhoven.nl

Lezersactie
Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor lezers van De Vierklank. 
Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar info@vierklank.
nl met in het onderwerp 'Colori'. De winnaars ontvangen uiterlijk donderdag 
17 januari bericht.
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DOS voorzitter Dirk Jan stelt doelen
Dirk Jan van Barneveld (30) hanteert sinds eind 2018 bij korfbalclub DOS in Westbroek
de voorzittershamer. Bij de plaatselijke trots van Westbroek is hij geen onbekend gezicht;

hij speelt het spelletje er zelf al jaren en maakt ook deel uit van een aantal commissies

Dirk Jan van Barneveld heeft er zin in: ‘Inmiddels 
woon ik weer in Maarssen nadat ik een tijdje in 
Tienhoven en Utrecht heb gewoond. Ik werk in het 
bedrijf van mijn vader als bedrijfsleider financieel & 
operationeel. Daarnaast korfbal ik bij DOS, speel ik 
toneel bij toneelvereniging Westbroek en heb ik de 
afgelopen winters op de schaatsbaan schaatslessen 
gevolgd. Verder ben ik de afgelopen jaren betrokken 
geweest bij de leiding op een christelijk jeugdkamp 
en doe ik wat vrijwilligerswerk bij de kerk in Tien-
hoven. Al met al hoef ik mij dus niet te vervelen’. 

Amerika
‘In 2003 zijn wij met mijn ouders van Maarssen 
naar Tienhoven verhuisd. Ik speelde al een aantal 
jaren bij OVVO, maar de verhuizing was de aanlei-
ding om bij DOS te gaan korfballen. Ik kwam in de 
A2 terecht maar mocht al snel regelmatig invallen 
in de A1. In de jaren daarna heb ik in de A gespeeld 
tot ik voor een jaar vertrokken ben naar Amerika. 
Toen ik terugkwam stond ik binnen een week alweer 
op het korfbalveld. Na de jeugd heb ik een tijdje in 
de selectie gespeeld, maar toen wilde ik toch wat 
meer tijd overhouden voor andere dingen en ben ik 
gestopt met korfballen bij DOS. Erg lang hield ik dit 
niet vol, want halverwege het seizoen ben ik in een 
vriendenteam gaan spelen. Het blijft toch te leuk’. 
Trainen
‘Al in de jeugd ben ik begonnen met het trainen van 
jeugdteams. Toen ik weer ging korfballen ben ik door 
mijn eigen grote mond in de Activiteiten Commissie 
beland. Bij de eerste ALV-vergadering heb ik de vraag 
gesteld waarom er geen activiteitencommissie voor de 
senioren was. Er werd direct genoteerd dat Dirk Jan 
deze wel even op zou zetten. Daarnaast zit ik inmiddels 
ook alweer een aantal jaren in de sponsorcommissie. 
De voorzittersvacature stond al langer open. Vlak na 
de zomer ben ik benaderd en daardoor ben ik er wat 
serieuzer na gaan denken. Voor mij werd het vrij snel 
duidelijk dat ik deze uitdaging aan wil gaan. Waarom ik 
tot die beslissing heb genomen vind ik moeilijk te zeg-
gen. Ik heb een sterk gevoel en de behoefte om de ver-
eniging verder te brengen en stappen te maken. DOS 
heeft mij veel gegeven en dat wil ik graag teruggeven’. 

Familie
‘DOS is voor mij een grote familie. Jong en oud loopt 
door elkaar, soms meerdere generaties. Daarnaast be-
wonder ik het dat wij als vereniging zowel de sportieve 
als de ‘gezellige’ ambitie hoog hebben staan.

Dit is een uitdaging omdat het een soms het andere 
overschaduwd. Ik denk dat het bijzonder is dat wij als 
vereniging zo goed op sportief vlak presteren, maar 
ook zeker oog hebben voor alles om het sportieve as-
pect heen. Ik wil graag voortborduren op wat er staat. 
Er is een breed gedragen visie voor 2020, maar daarna 
zal de visie worden bijgesteld. Persoonlijk vind ik het 
een uitdaging om de betrokkenheid van de niet korfbal-
lers binnen de vereniging te vergroten. Denk hierbij aan 
ouders van jeugdspelers of dorpsgenoten. DOS wordt 
dan meer dan alleen een korfbalvereniging maar ook 
een plek om op een zonnige zaterdagmiddag een biertje 
te komen drinken in ons clubhuis. Daarnaast wil ik me 
inzetten om ons netwerk van vrijwilligers te vergroten. 
Wij hebben al heel veel vrijwilligers binnen de vereni-
ging maar het gevaar is dat een kleine groep heel veel 
taken op zich neemt. Ik wil graag onderzoeken of we 
dit nog beter kunnen verdelen. Vele handen maken licht 
werk’.

(Lisa Rademakers)

Dirk Jan speelt het spelletje nog steeds graag.

Agenda openbare bijeenkomst
Dorpsraad Groenekan op maandag 21 januari 2019

Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan
Nieuwe punten en vervolg op de agenda van november 2018

1. Opening
2. Inventarisatie agendapunten 

van aanwezigen.
3. Voorstellen gebiedsmakelaars 

Lianne Oosterlee en Bas 
van Hell en uitleg wat de 
functie van gebiedsmakelaars 
inhoudt

4. Evaluatie bijeenkomst op 
22 december bij de 
Nijepoortschool

5. Plaatsen windmolens in de 
omgeving van Groenekan. 
Informatie van BENG hier-
over. Zie voor informatie van 
de gemeente onze website.

6. Stomen grintstroken of zelf 
onderhoud. Grint aanvulling 
groot deel park Voordaan en 
de Oranjelaan.

7. Bomen kap plan kleine bosje 
aan de Vijverlaan 

8. Uitbreiding Schoonderwoerd 

Vlees op het bedrijventerrein 
Larenstein.

9. Lege schoolgebouwen voor-
malige vestiging Nijepoort.

10. Nieuwe bestuursleden 
voor de Dorpsraad 
(stand van zaken)

11. Parkeren en toegangsweg 
naar de hockeyclub 
(meldingen van buurtgroep 
Lindenlaan/Kastanjelaan?) 

12. Noorderpark (meldingen van 
buurtgroep Ruigenhoek?) 
Golfbaan, Ford Ruigenhoek

13. Aanbod Vitens voor het aan-
leggen van een kikkerpoel of 
id. (Melding van Groenekans 
Landschap?)

14. Groenekanseweg bermen, 
plaatsen schampblokken

15. Oprichting werkgroep onder-
houd en inrichting Koningin 
Wilhelminaweg.  

Onderwerpen voor deze 
werkgroep zijn: 
E - laad station, verkeer rem-
mende maatregelen, Slam-
laag, asfalteren fietspad, sloot 
tussen spoorlijn en tuinen.

16. Agendapunten van 
aanwezigen 

17. Sluiting.

Zie voor meer informatie zie ook 
onze website. Na afloop van de 
Dorpsraad bijeenkomst is de bar 
open om na te praten onder het ge-
not van een drankje.

Stichting Dorpsraad Groenekan
Vijverlaan 28

3737 RJ  Groenekan
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl

www.dorpsraadgroenekan.nl

Reflex verslaat Helios
Maandag 7 januari kwamen de spelers van de Studenten Sportvereniging 
Helios uit Utrecht op bezoek in De Vierstee. Zij werden met 8-0 versla-
gen door de spelers van Reflex. De singlepartijen en de mix van Karin en 
Jordy waren wel spannend want ze werden in 3 sets binnengesleept. De 
volgende competitieronde speelt Reflex in Den Dolder. Daarna last het 
competitieteam van Reflex een pauze in en slaat de voorjaarscompetitie 
over in verband met blessures in het team. In september hoopt Reflex met 
de najaar-competitie weer aan te haken. Uiteraard is iedereen van harte 
welkom om eens te komen kijken of mee te spelen op de maandagavon-
den in De Vierstee (kleine zaal) in Maartensdijk.       (Karin van den Berg)

Donatie voor  
Spieren voor Spieren 

De supportersvereniging TZide en jubileumcommissie hebben verschillende 
acties gehouden en een deel hiervan (563 euro), gedoneerd aan het goede 
doel: Spieren voor Spieren.

Brons voor Kyle
Dit weekend vond in het Brabant-
se Huijbergen het NK veldrijden 
plaats. Op zaterdag 12 januari en 
zondag 13 januari werden de nati-
onale titels verdeeld in de verschil-
lende leeftijdscategorieën, van de 
nieuwelingen tot de masters. Het 
slotstuk was zondag om 15.00 uur, 
toen de elite mannen vochten om 
de Nederlandse titel. 

Na Ryan Kamp (1), Roel 
van der Stegen (2) werd de 
Maartensdijkse belofte Kyle 
Agterberg (rechts) derde.

Extra trainingen Centrals
Op zaterdag 12 januari vonden er extra trainingen voor honk- en softbal 
plaats bij de Centrals. Onder professionele begeleiding van Maartens-
dijker Henk van Zijtveld, Eric de Vries en Lars Hovingh ging de jeugd 
in de sporthal in De Bilt met veel energie en enthousiasme aan de slag. 
Henk van Zijtveld, is vanaf zijn 23e jaar trainer/coach van verschil-
lende jeugd softbalteams en dames/heren seniorenteams, o.a. bij Cen-
trals. Eric de Vries, is een voormalig Nederlands honkballer en huidig 
honkbaltrainer. Lars Hovingh, is bij de Centrals gestart. Hij heeft ge-
honkbald bij de Scimitars honkbal academie en geeft nu training aan de 
honkbaljeugd bij de Centrals.

Centrals jeugd heeft even een time-out.



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

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

Jezus zegt: Ik geef Mijn schapen Eeuwig Leven en zij zul-
len zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze 
uit Mijn hand roven! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Duik dieper in je bibliotheek. In drie avonden leer je de drie 
aktes kennen waaruit de meeste verhalen uit zijn opgebouwd. 
Je gaat aan de slag met je eigen favoriete boek of film, kijkt en 
luistert naar film- en boekfragmenten en gedichten. Docenten: 
Petra Muns en Edith de Wit. Data: ma 4, 18 feb, 4 mrt. Tijd: 
19.30-21.30 uur. Plaats: Bibliotheek Idea Bilthoven. Kosten: 
€50,-/€35 leden Bibliotheek Idea.
www.ideacultuur.nl/bibliotheek

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk : 4 weken opstap cursus 
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument. Voor afspraak: 
06 19067441: Frank Linschoten cello docent.
celloles-franklinschoten.nl en kunstenhuis.nl/cello

Gespreksgroep 70+ Wie wil er graag met leeftijdgenoten 
praten over belangrijke dingen in het leven? In de WVT start 
30 januari een gespreksgroep voor 70-plussers om samen 
ervaringen te delen. We komen eens in de 14 dagen bij elkaar 
op de woensdagmiddag, zo’n zes keer, in de WVT. Een 70+ 
orthopedagoge begeleidt het gesprek. Info en aanmelden bij 
de WVT: Talinglaan 10, Bilthoven. Telefoon: 030-228 4973.

Cursus Relaties in Creaties. Op onderzoek naar de samen-
hang in muziek literatuur en beeldende kunst. Met highlights 
van een mensenleven: chronologisch, kindertijd, liefde, strijd, 
ziekte, dood en hoop. Bij het laatste thema zal niet worden 
gesproken in termen van religie. Dat kan ieder voor zichzelf 
beter uitmaken. De cursus wordt gegeven door Dores Lignac, 
5 x op maandagmiddag van 13.30 - 15.00 uur. Opgeven bij de 
VVSO-WVT, tel 030-2284973

Hatha Yoga: donderdag 9.45-11.00. Waterweg 110, de Bilt. 
Gratis proefles Een les van 75 min. waarin je in rust deze 
toegankelijke Yogavorm beoefent voor een soepele geest in 
een soepel lichaam. De lessen bestaan uit zachte en krachtiger 
oefeningen, een meditatie, ademoefeningen en een ontspan-
ning. Na afloop een kopje thee en vrijblijvend na de les 20 
min meditatie. Info: Petra van den Eertwegh, 06-24460865 
pvdeertwegh@gmail.com www.adbutha.nl

Schrijven, stroomlijnen (Thaise massage), counselen bij 
essence.support. Loop je weleens vast? Soms heb je iemand 
nodig die je helpt om verder te komen. Dat kan met dit unieke 
aanbod van diensten waarbij op integere, authentieke en 
professionele wijze de naaste ontzorgd wordt. Centraal staat 
herstellen of verbeteren van het persoonlijk welzijn van de 
ander, fysiek en mentaal, op een samenhangende en effectieve 
wijze. Info op: www.essence.support

Keramische lessen Vanaf 17 januari start Philipp van der 
Zeeuw met keramische lessen in Maartensdijk. Philipp heeft 
o.a. "De vier eenheden" bij de Vierstee gemaakt. Hij wil graag 
zijn ervaring inzetten om anderen de technieken van het vak 
te leren. De 10 lessen zijn op dinsdag- of donderdagavond 
van 19.30 - 21.45 uur. Kosten €140,- incl. materiaal, koffie, 
thee en iets lekkers. Er is ruimte voor 4 deelnemers per avond. 
Aanmelden via 0346-213472.

Nootjes
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Te koop aangeboden
Complete GOLFSET Merk: 
cobra incl Cobra golftas en 
kar. €75,- Tel: 030-2102772

Gebakschaal met 10 schotel-
tjes, fijn bloemenrandje (niet 
in vaatwasser), porselein 
€10,- Tel.030-2441083

Twinny load fietsendrager 
€10,- Tel:030-8782113

Bodywarmer merk Cecil, 
XXL taupe, norm.pasvorm, 2 
zakken met rits, lengte ach-
ter 80cm, oksel/oksel 67cm  
€7,50 Tel 06-44822861

Langlaufski met schoenen 
maat 39 nog izgs. €45,- Tel: 
06-43556681

Personen weegschaal Inventum 
digitaal €10,- Tel 06-15071616

Gratis af te halen in Utrecht: 
bureaustoel en grijskleurige 
hoektelevisietafel 77x53x50cm 
Tel: 030 2713083

Hoge stalen Noren Nooitgedagt 
Freetime renschaatsen maat 40 
i.g.st. €20, Tel. 0346-212436

Uitschuifbare All.Ladder 
3-delig. €45,- Tel. 030-2102772

Rollator Merk Invinity nieuw 
1x gebruikt €35,- Tel. 030-
2102772

Outdoor laarzen zgan maat 41 
€25,- Tel: 06-13543147

Rambler roeiapparaat €50,-
Tel: 06-13543147

Nieuwe inklapbare regis-
seur stoel met armleuningen, 
Kleur van de stof is groen, 
€15,- Tel. 06-36101523

3 Ikea ladenverdelers 1x80 
cm. en 2x60cm €1,- Tel 
06-14040516

20 video banden ,Walt Disney 
en andere kinderbanden. 
o.a. Robin Hood, Bambi en 
Leeuwenkoning. €4,- Tel. 
06-14040516

8 video banden van Miss 
Marple. €2,- Tel. 06-14040516

Lange, donkerblauwe, out-
doorjas, merk Jacy Murphy, 
engelse maat 18, als nieuw, 
prijs €40,- Tel. 06 53441095.

Driekwart, zwarte, soft shell 
jas met rode accenten, mt 44, 
prijs €15,- Tel. 06 53441095.

Kinderstoel €15,- Tel. 0346-
213175

Campingbedje €5,- Tel. 0346-
213175

Senseo nieuw zilver. €30,- 
Tel. 0346-213175

Thermoskan 2 liter Brabants 
bond motief met pompje 
€7,50 Tel. 0346-211615

Paspop op onderstel. €35,-
Tel.0346-243758

Strijkplank voor lange men-
sen. De plank is van ijzer. 
€12,50 Tel. 0346-243758

Boek meubels opknappen in 
een weekend. Er staan leuke 
spullen in €5,50 Tel 0346-
243758

Te koop gevraagd
BROMMER om op te knap-
pen voor mijn kleinzoon. Tel. 
06-16641083.

Activiteiten
Spirituele Ver. De Horizon 
geeft zondagmiddag 3 febru-
ari een BEURS van 13.00 
- 17.00 uur in gebouw De 
Koperwiek, Koperwieklaan 
3 in Bilthoven. U bent van 
harte welkom, entree €3,50. 
Inlichtingen bestuur De 
Horizon, 06-30494244

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

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

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

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 0634892915

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

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

Gratis af te halen. Mooie klei-
ne grenen eethoek met 4 stoe-
len. Telefoon 06 16658304.

Welke vriendelijke vrouw, 
ook alleenstaand 60-70 j. Wil 
met mij op vakantie? Met 
auto? Tel. 0346-563997.

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

Agenda
Dorpsraad Groenekan 

Zie pag. 13

Bridgeles voor Beginners Gelukkig zijn er vol-
doende aanmeldingen om de bridgecursus voor 
beginners (boekje 1 van Berry Westra) te starten; 
het zou voor de organisatie (-vorm) prettig zijn, 
indien er nog twee aanmeldingen (bij) zouden 
komen. De cursus begint op maandag 21 januari 
2019 (van 19.30 tot 22.30u), duurt 16 les- c.q. 
oefenavonden en wordt gegeven door Henk van 
de Bunt in het paviljoen van SVM (Dierenriem 
4 te Maartensdijk). De kosten bedragen 70 euro 
p.p. Belangstelling kan worden aangegeven via: 
avondcursusbridge@ziggo.nl.Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Geboren
10 januari 2019

Matthias
Zoon van 

Marco en Marinka Slootweg
Nieuwe Weteringseweg 33

Groenekan
Kunstlezing Caravaggio

Mirelle Nunes neemt u tijdens de kunstlezing op 17 
januari mee aan de hand van beeld en geluid naar 
de tentoonstelling over de Italiaanse kunstschilder 
Caravaggio en zijn navolgers. Deze is nu te zien in 
het Centraal Museum Utrecht. Van 10.00 tot 12.00 
uur in het gebouw VVSO WVT, Talinglaan 10 in 
Bilthoven. Aanmelden en meer info: www.kunst-
uitzeist.nl

Mama Lokaal

Mama Lokaal is een ontmoetingsplek voor (bijna) 
moeders met kinderen tot 4 jaar. Vaders, Opa’s 
en Oma’s zijn ook van harte welkom. Je kan 
elke woensdagochtend vrijblijvend binnen lopen en 
andere ouders ontmoeten. Er wordt gestart met een 
voorleeskwartiertje en de kinderen kunnen volop 
met elkaar spelen. Onder het genot van een kopje 

thee of koffie kunnen ervaringen uitgewis-
seld worden of vragen gesteld worden aan 
deskundigen die met regelmaat eventjes 
komen binnenlopen. Bijv.: draagdoek con-
sulente, lactatiekundige, pedagoge of een 
babymasseuse. Het Mama Lokaal wordt 
samen met de bibliotheek georganiseerd. 
Aanmelding is niet nodig. Elke woensdag 
ben je welkom: 10:00-11:30 uur, Biblio-
theek Idea, het Lichtruim, Planetenplein 2, 
Bilthoven.

Informatieavond Stichting Hartslag

Stichting Hartslag de Bilt organiseert een 
informatieavond op 23 januari in het HF 
Witte centrum in De Bilt  om 19.45 uur. 
Naast informatie over de activiteiten komen 
er mensen aan het woord met ervaringen 
uit de praktijk: iemand die gereanimeerd 
is, een burgerhulpverlener, een familie-
lid. Hartslag de Bilt wil zoveel mogelijk 
burgerhulpverleners werven en de hele 
gemeente van een dekkend netwerk van 
AED’s voorzien. 

Iets te 
vieren?

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15, 
info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Bestel bij ons
de uitnodigingen!



TZ wint in Den Haag
Na een onderbreking van 3 weken is het altijd maar afwachten hoe alles 
weer wordt opgepakt in het 1e speelweekend van januari 2019. Vooral 
na de 1e overwinning voor kerst van groot belang om de draad weer 
goed op te pakken en proberen om een mooie serie neer te gaan zetten. 
Tegen Die Haghe zouden daar genoeg kansen moeten liggen en dat 
bleek ook wel. Na een gelijk opgaand begin tot 6-6, waarin Matthias 
prominent aanwezig was kon TZ over verschillende schijven uitlopen 
naar een 7-12 voorsprong en een comfortabele 8-14 ruststand. Na de 
rust zetten Matthias en Antoinette meteen de toon en was de wedstrijd 
eigenlijk al gespeeld. Uiteindelijk een mooie 16-24 overwinning. Vol-
gende week speelt TZ thuis tegen HKV.
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DOS laat punten aan SKF
De eerste wedstrijd in 2019 leverde voor DOS niet het gewenste resultaat op.

In een matige wedstrijd werden de punten aan SKF gelaten.

De korfballers van SKF, getraind 
door Steven Brink (eerder coach 
van de Westbroekers), zette DOS 
van het begin af aan onder druk. 
DOS begon te afwachtend aan de 
wedstrijd en keek al snel tegen een 
0-2 achterstand aan. Exact het ver-
schil dat aan het einde van de wed-
strijd wederom op het scorebord 
prijkte. DOS had bij 5-5 de ach-
terstand weer ingelopen, maar het 
lukte niet om door te pakken. Het 
spel was te voorspelbaar, waardoor 
SKF weer een 7-10 voorsprong 
kon pakken. Na een time-out ken-
de DOS een prima periode, scoor-

de vier doelpunten op rij en kwam 
op 11-10. Het spel ging op en neer 
in deze fase. Het lukte DOS niet 
om de voorsprong vast te houden. 
Een doelpunt van SKF in de slot-
seconden voor rust, zorgde dat met 
een 11-12 achterstand werd gerust. 

De tweede helft gaf eenzelfde 
beeld als voor de pauze. DOS wil-
de wel, maar het grootste verschil 
met eerdere wedstrijden was dat 
het schotpercentage veel te laag 
was. Er werden voldoende kansen 
gecreëerd, maar ook veel onjuiste 
keuzes gemaakt in de afronding. 

Het lukte de Westbroekers niet om 
echt lekker in de wedstrijd te ko-
men en het tij te keren. Vanaf 14-
14 was het steeds SKF dat op voor-
sprong stond. Het verschil bleef 
klein, maar DOS kon dit helaas 
niet meer overbruggen. Dat lag 
vooral aan DOS, dat zich zelf dat 
zich te kort deed met de 20-22 ne-
derlaag. SKF en DOS wisselden zo 
stuivertje op de ranglijst en staan 
nu op plek 4 en 5. Volgende week 
speelt DOS een uitwedstrijd tegen 
de nummer twee van de ranglijst, 
de Meeuwen. De wedstrijd in Put-
ten begint om 20.30 uur.

Dos weet het gat maar niet te dichten.

Irene redt het niet tegen topteam
In de Kees Boekehal ontvingen de dames van Irene afgelopen zaterdag het ervaren Thor uit 
Berg Ambacht dat vorig seizoen uit de eerste divisie degradeerde. Dat het Berg Ambachtse 

team zo snel mogelijk terug naar de eerste divisie wil werd direct duidelijk gemaakt.

Irene had in de eerst drie sets niets 
in te brengen en pas in de vierde set 
gooiden de Bilthovense meiden de 
schroom van zich af waardoor toch 
nog een setje binnen gehaald werd. 
‘We hebben in de kerstvakantie 
veel volleybaluren gemaakt en het 
team heeft echt weer een stap voor-
uit gezet’ meldt Irene coach Erna 

Everaert. ‘De eerste twee wedstrij-
den in het nieuwe jaar zijn tegen de 
twee voornaamste titelkandidaten, 
we moeten dan ook blij zijn met 
iedere set die we pakken. Daarna 
gaat het pas echt om de knikkers.’ 
In de kerstvakantie nam Irene met 
een groot deel van de dames 1 se-
lectie deel aan het bekende Dy-

namo jeugd toernooi in Apeldoorn, 
daarna werd in het eerste weekend 
van 2019 met overmacht plaatsing 
voor de halve finales van het Ne-
derlands kampioenschap A-jeugd 
gerealiseerd. Volgende week speelt 
Irene weer thuis, dan tegen koplo-
per Armixtos uit Amsterdam.

(Michel Everaert)

De Irenemeiden vechten voor ieder puntje dat ze kunnen pakken.

Voorbereiding op
Loop Running De Bilt

Op zondag 31 maart vindt de 3e editie plaats van Running
De Bilt. Voor jong en oud zijn er verschillende afstanden (1, 5 
of 10 km). De start en finish is weer bij FC De Bilt en er is een 
prachtige parcours uitgezet rondom de Hooge Kampse Plas. 

Running De Bilt is een samenwerking aangegaan met sportvereniging 
Fraternitas voor de looptrainingen. De hardloopgroep van Fraternitas 
bereidt graag voor op dit sportieve evenement. Onder leiding van er-
varen loopinstructeurs is er vanaf 2 februari elke zaterdagochtend een 
(hard)loopclinic in het bos bij De Bilt. Daar wordt aandacht besteed aan 
een goede warming-up, loophouding, het opbouwen van kracht en con-
ditie. Als afsluiting kan je meelopen op 31 maart met Running De Bilt. 
Er zijn aparte loopgroepen voor volwassenen en jongeren (vanaf 10 
jaar). Vragen of aanmelden kan via e-mail: desiree@fraternitasdebilt.nl 
of tel 06 82532741. Zie ook www.fraternitasdebilt.nl. Wil je meer weten 
over de loop: zie de website van Runningdebilt.nl. 

(Désirée Homma) 

Trainen in groepsverband werkt stimulerend.

Zaalhockey op ‘t veld

In het bijzin van leden en (spelende) jeugdleden opende de Biltse 
sportwethouder Madeleine Bakker een zaal-blaashal bij hockeyclub 
SCHC te Bilthoven. Door een rood lint door te knippen, werd de zaal - 
geschikt om twee zaalhockeywedstrijden  tegelijk te spelen - geopend.
(Marjolein Fitski) 



Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Elke keer als ik onder het viaduct 
op de Dorpsweg  in Maartensdijk 
loop of rijd word ik blij. Ik be-
kijk de pilaren van het viaduct 
keer op keer en elke keer zijn er 
weer meer schilderingen. Ze zijn 
zo mooi en zo strak geschilderd.
Iemand vertelde me dat de schil-
deringen zijn gemaakt door leer-
lingen van Aeres (het vroegere 
Groenhorst). Nou jongelui jullie 
hebben heel goed werk verricht. 
Leuk hoor, dat jullie mensen 
blij kunnen maken. Mijn welge-
meende complimenten. Wij heb-
ben nu een soort van kunstgalerij 
onder de A27 Dat kan lang niet 
elk dorp zeggen. Daar hebben 
jullie voor gezorgd en daar mag 
je trots op zijn. Dank je wel.

Letty Berk- de Jong,
Maartensdijk 
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advertentie

Nieuwe uitdagende opleidingen op 
Aeres VMBO Maartensdijk

door Kees Diepeveen

Vorig jaar is op het Aeres VMBO in Maartensdijk de Paardenklas van start gegaan in samenwerking 
met Stal van Brenk in Groenekan. Aankomend schooljaar 2019-2020 kunnen nieuwe leerlingen die 

graag actief zijn met outdooractiviteiten en sport deelnemen aan de Outdoorklas die van start gaat in 
samenwerking met Sportschool Visscher in Groenekan. Tijdens de Open Dagen op 25 en 26 januari 

kunnen kinderen die interesse hebben een kijkje komen nemen.

Directeur van Aeres VMBO Maar-
tensdijk Gerda Casteel is heel hel-
der over de nieuwe uitdagende op-
leidingen die haar school nieuwe 
leerlingen kan bieden. ‘Je wilt als 
school attractief en eigentijds on-
derwijs bieden. Bovendien willen 
we voor talentvolle leerlingen in 
deze disciplines de doorgroei naar 
het MBO-onderwijs bevorderen. 
De ontwikkeling die de Paarden-
klas heeft doorgemaakt in de paar 
maanden van dit schooljaar is zeer 
bemoedigend en we gaan ervan uit 
dat we met de Outdoorklas volgend 

schooljaar dezelfde ontwikkeling 
zullen zien’. 

Stal van Brenk
Docent Lieke Veenings van de 
Paardenklas vertelt enthousiast 
over het ontstaan en de ontwikke-
ling van deze klas. ’Het idee voor 
een paardenklas is drie jaar gele-
den geboren. Een collega opperde 
het idee en ik heb het opgepakt en 
uitgewerkt. De school was ook en-
thousiast. De officiële samenwer-
king met Stal van Brenk kreeg zijn 
beslag en teamleider onderbouw 

Thijs van de Bosch gaf de lessen 
een plaats in het rooster van klas 1’.       

Intakegesprek
In april 2018 zijn intakegesprekken 
gehouden met leerlingen. Twin-
tig leerlingen werden geselecteerd 
voor de Paardenklas en zijn in twee 
groepen verdeeld:  beginners en ge-
vorderden. Elke week is één van de 
twee groepen gedurende drie uur 
aan de beurt om paard te rijden on-
der begeleiding van Anniek Dekker 
van Stal van Brenk die de rijlessen 
verzorgt. Docent Lieke Veenings: 

’Elke leerling uit de gevorderde 
groep is gekoppeld aan een leerling 
van de beginnersgroep. Zij geven 
elkaar instructies en helpen elkaar 
bij alles binnen de Paardenklas. Ze 
hebben een soort intrinsieke moti-
vatie ontwikkeld met elkaar en dat 
zie je ook terug in het dagelijks on-
derwijs in de klas. Die attitude is 
mooi om te zien en heeft ook zijn 
weerslag op de andere leerlingen’. 

Outdooractiviteiten
In het schooljaar 2019-2020 start 
de school met de Outdoorklas 
voor leerlingen in de onderbouw. 
Even als in de Paardenklas gaan 
deze leerlingen gedurende drie uur 
per week extra uren draaien voor 
outdooractiviteiten. Daphne Wal-
lenburg en Gerson Strubbe zijn de 
sportdocenten die de ontwikkeling 
van de Outdoorklas vorm geven. 
Gerson Strubbe: ‘We werken samen 
met Sportschool Visscher uit Groe-
nekan. Naast het normale vmbo 
programma krijgen deze leerlingen 
praktijklessen in drie verschillende 
modules. Hierin maken ze kennis 
met diverse sporten en outdoor-

activiteiten, met praktijk en theorie 
en met het zijn van (sport)activitei-
tenleider’. 

Bootcamp
Gerson vervolgt: ’Gedurende het 
schooljaar gaan de leerlingen per 
week drie uren naar sportschool 
Visscher of drie uren voor activi-
teiten in de nabije omgeving bij-
voorbeeld Bootcamp of drie uren 
per week in sporthal de Vierstee 
of op het veld van voetbalvereni-
ging SVM’. Daphne Wallenburg 
vult aan: ‘ Willen leerlingen na het 
vmbo verder in bijvoorbeeld mbo 
opleidingen Sport en Bewegen, be-
veiliging of militaire beroepen dan 
is de Outdoorklas een goede voor-
bereiding.  
 
De Open dagen van Aeres VMBO 
Maartensdijk zijn op 25 januari van 
18.30 tot 21.00 uur en op 26 janu-
ari van 10.00 tot 13.00 uur. Op deze 
dagen worden boeiende presenta-
ties verzorgd over de Outdoorklas 
en de Paardenklas. Nadere informa-
tie via website www.aeresvmbo.nl/
maartensdijk

Docent Lieke Veenings van de Paardenklas met pony Bella en docenten van de Outdoorklas Daphne Wallenburg 
en Gerson Strubbe met hond Puck.

Nieuw leven op 
Toutenburg

Afgelopen week is bij zorgboerderij Nieuw Toutenburg (Dorpsweg 
85, Maartensdijk) het 100ste Limousin-kalf geboren. Met de geboorte 
van nr. 100 (Olga) - dit jaar zullen alle kalfjes een naam met een O 
krijgen - begint het nieuwe seizoen dat er weer nieuw leven komt. 
De komende tijd worden meer kalfjes verwacht, net als lammeren en 
geitjes. Van harte welkom om ze te komen bekijken op de boerderij. 
(Wouter en Marjolein van Oostrum)

Dat willen zij allemaal ‘effe’ kwijt…
door Henk van de Bunt

‘In De Vierklank van vorige week stond een artikel over een reclamebord dat het uitzicht 
belemmert van verkeersdeelnemers onder het viaduct in Hollandsche Rading. Ook onder het 
viaduct in Maartensdijk staat zo’n bord; komend vanaf de Dierenriem richting de Dorpsweg 
heb je door dat bord nauwelijks zicht op het verkeer dat vanaf de spoorwegovergang komt.

Met name scooters maar ook lage auto’s zie je niet aankomen’. 

Aan het woord is Maartensdijker 
Albert Makkinga. En hij is niet de 
enige; direct al na het uitkomen van 
De Vierklank vorige week barstte 
Facebook los: Trudie Kemp, Els 
Rozenbeek, Letty Brugge, Martine 

Sloezerweij, Bart Wolff, Jeanette 
Kooijman, Daan Esveld en Anna 
Banning reageerden ieder op hun 
eigen wijze. Makkinga: ‘Begin 
oktober heb ik dat digitaal al aan-
gekaart bij de Gemeente De Bilt. 

Mijn ervaring met de gemeente De 
Bilt aangaande digitaal melden leg-
gen is ook na deze digitale melding 
nog steeds niet vrolijk-makend te 
noemen. Maar dat terzijde. Wat me 
echter het meest verbaast is: 1. hoe 
iemand /een organisatie het in zijn 
hoofd krijgt op zo’n plek zoiets 
neer te (laten) zetten en 2. Wan-
neer je daar dan op wordt gewezen, 
dat je dan na 3 maanden nog niet 
in staat (of bereid?) bent geweest 
dat op te lossen. Ik ben bang dat de 
batterijtjes van onze digitale ambte-
naar nodig weer eens op de oplader 
moeten.

Reactie
Uiteraard legde de redactie al deze 
opmerkingen voor aan de bekende 
communicatiekanalen van de ge-
meente en RWS. In tegenstelling 
tot alle andere keren werd er geen 
enkele reactie of ontvangstbevesti-
ging ontvangen; zelfs niet op een 
latere ‘ontvangstvraag’. Het bord bij het viaduct in Maartensdijk ontneemt zicht. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Kaasfondue

Woe.
16-01
Do.

17-01
Vr.

18-01
Za

19-01
Zo.

20-01

Wildpeper met puree, 
rode kool en stoofpeer

of
Fruits de mer gebakken 

in knoflookboter
of

Mexicaanse wrap met 
guacamole

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Woe.
23-01
Do.

24-01
Vr.

25-01
Za

26-01
Zo.

27-01

Gebakken 
eendenborstfilet met 

marmelade-cointreausaus
of

Gebakken zeebaars
met dillesaus

of
Groentenstrudel met 

tomaten-basilicumsaus

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00
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