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Kruising Soestdijkseweg Zuid
op de schop

Tot eind februari werkt de gemeente De Bilt nog door aan de verbetering van de veiligheid en 
doorstroming van de kruising van de Soestdijkseweg Zuid met De Holle Bilt/Dorpsstraat in

De Bilt. De werkzaamheden gaan gepaard met twee weekendafsluitingen
met een omleiding voor gemotoriseerd verkeer.

De kruising wordt uitgebreid met 
een vrije busbaan, nieuwe verkeers-
lichten, veiliger fietsoversteekplaat-
sen en twee ondergrondse faunapas-

sages. Om ruimte te maken voor de 
aanpassingen zijn eind vorig jaar al 
enkele watergangen verlegd. Voor-
afgaand aan de werkzaamheden 

aan de kruising wordt De Holle Bilt 
aangepakt. Deze krijgt langs beide 
zijden een fietspad en een wegver-
smalling om het autoverkeer af te 

remmen. Op werkdagen kan al het 
verkeer de kruising in alle richtingen 
passeren, maar zal het wel hinder 
kunnen ondervinden. Aanpassin-
gen aan de verkeerssituatie zijn met 
borden aangegeven en waar nodig 
worden verkeersregelaars ingezet 
en wordt het verkeer veilig langs de 
werkzaamheden geleid.

Twee weekenden dicht 
Om de verkeershinder zoveel mo-
gelijk te beperken wordt er in twee 
weekenden dag en nacht doorge-
werkt van vrijdagavond 20.00 uur tot 
zondag in de loop van de dag, afhan-
kelijk van het weer en de voortgang. 
Dit zijn de weekenden van 16/17/18 
en 23/24/25 februari. Tijdens deze 
weekenden is in beide richtingen 
een omleiding voor autoverkeer in-
gesteld. Vanaf de Soestdijkseweg 
Zuid loopt deze via de Groene-
kanseweg, Biltse Rading, Sartreweg 
(Utrecht) en de Utrechtseweg. Het 
dorp De Bilt blijft bereikbaar vanaf 
onder andere de Blauwkapelseweg, 
Waterweg en het Dr. Letteplein. De 
omleiding is met gele borden aange-
geven.

De Holle Bilt
Tijdens de twee weekeindafsluitin-
gen zijn de woningen en bedrijven 
aan De Holle Bilt niet bereikbaar 
vanaf de kruising. Zij kunnen in 
deze twee weekeinden gebruikma-
ken van de afrit van de Utrechtse-
weg (N237) bij Hotel De Biltsche 
Hoek en een tijdelijke oprit, die bij 
het hotel wordt gemaakt.

Belangrijke verbinding
De Soestdijksweg Zuid is voor 
fietsers, automobilisten en open-
baar vervoer een belangrijke ver-
binding tussen het treinstation in 
Bilthoven en het Utrecht Science 
Park in Utrecht, niet in de laatste 
plaats voor inwoners en mede-
werkers en bezoekers van bedrij-
ven langs deze route. Provincie 
Utrecht betaalt een groot deel van 
de kosten vanuit haar programma 
Beter Benutten. Binnen dit pro-
gramma werken het Rijk, de regio 
en het bedrijfsleven samen om de 
bereikbaarheid in de drukste re-
gio’s te verbeteren.

Einde werkzaamheden
Soestdijkseweg Zuid
De verbetering van de kruising en 
De Holle Bilt is de laatste van een 
pakket van samenhangende ver-
keersmaatregelen om de veiligheid 
en doorstroming van het verkeer 
op de Soestdijkseweg Zuid te ver-
beteren. De andere, reeds uitge-
voerde maatregelen zijn: de aanleg 
van de snelfietsroute tussen station 
Bilthoven en de Utrechtseweg, de 
aanleg van de rotonde Van Leeu-
wenhoeklaan - Soestdijkseweg-
Zuid, de aanleg van de busstrook 
aan de zuidzijde van de rotonde 
Groenekanseweg - Soestdijkse-
weg-Zuid, de aanleg van de over-
steek op de Soestdijkseweg-Zuid 
bij Sweco en de aanleg van het 
voorsorteervak voor linksaf slaand 
verkeer inclusief nieuwe bushaltes 
bij het gemeentehuis.

Rond 16.00 uur is het al een drukte van belang op de kruising. [foto Henk van de Bunt]

Nachtelijke 
rijbaanafsluitingen A27 

Voor de verbreding van de A27 wordt op 9 en 10 februari 
de A27 afgesloten. Tijdens de nachtafsluitingen worden de 
liggers voor het nieuwe viaduct bij Hilversum geplaatst.

In de nacht van vrijdag 9 februari wordt de weg in noordelijke richting 
afgesloten vanaf 22.00 uur ‘s avonds tot ‘s morgens 8.00 uur. Zaterdag 
gebeurt hetzelfde maar dan in zuidelijke rijrichting van Eemnes naar 
Utrecht tot zondagmorgen 8.00 uur. Weggebruikers worden omgeleid 
via de A28 en de A1. De omleiding staat ter plaatse aangegeven met 
gele borden. De extra reistijd is ongeveer 15 minuten. 

Werkzaamheden 
3Angle gaat tijdens de nachtelijke afsluitingen verder met het plaatsen 
van liggers. In januari is de aannemer daarmee gestart. 3Angle werkt 
met voorgefabriceerde liggende dek-elementen. Daarmee kan er sneller 
gebouwd worden en zijn er minder transporten nodig. Prefab liggers 
zijn grote betonnen elementen (van zo’n 70 à 80 ton) die in één keer 
op de steunen van het viaduct gehesen worden. Het is noodzakelijk de 
weg af te sluiten tijdens de werkzaamheden vanwege de veiligheid. Na 
dit weekend zijn er 3 rijstroken beschikbaar op het gehele traject van 
de A27 van Utrecht-Noord tot knooppunt Eemnes. Ook repareert de 
aannemer tijdens de nachtafsluitingen waar nodig het asfalt en de be-
lijning en treft voorbereidingen om gefaseerd nieuwe verlichting aan te 
zetten. Het aanbrengen van het nieuwe/definitieve asfalt en de belijning 
gebeurt later dit jaar.

Overlast voor het drukke verkeer 
wordt zoveel mogelijk beperkt. 
[foto Henk van de Bunt]

0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

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

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

11/02 • 10.30u Ds. Adriaan Plantinga 

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/02 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
11/02 • 18.30u - Ds. M.K. de Wilde

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/02 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

11/02 • 10.00u - de heer Jan Blokker 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
11/02 • 10.30u - Eucharistieviering, 

pastor F. Zwarts

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
11/02 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma

11/02 • 16.30u - geen opgave ontvangen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
11/02 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Viering + Dankzegging Heilig Avondmaal
11/02 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan, 

Nabetrachting Heilig Avondmaal 

Pr. Gem. Immanuelkerk
11/02 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk 

Pr. Gem. Opstandingskerk
11/02 • 10.00u - Ds. Sj. Verwijs, 
Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
11/02 • 10.30u - Communieviering, 

parochianen K. van Gestel en I. Elsevier 

V.E.G. De Bilt e.o.
11/02 • 10.00u - Spreker Henri Hϋpscher

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

11/02 • 10.30u - Mevr. L.C. Spelberg

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

11/02 • 15.30u - Ds. M.A. Kuijt

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

11/02 • 10.00u + 18.30u - De heer
J. de Boer 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen kerkdiensten 

in Blauwkapel 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/02 • 11.00u - Dhr. J. Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/02 • 10.00u - Ds. W. van den Hul 
11/02 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
11/02 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
11/02 • 09.30u - Dhr. J. Grootendorst 

St. Maartenskerk
11/02 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor M. Meneses

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/02 • 10.00u - Ds. R.W. v. d. Wal, 
Heilig Avondmaal 

11/02 • 18.30u - Ds. A.J. Krol, 
Heilig Avondmaal 

PKN - Herv. Kerk
11/02 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

11/02 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse
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Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 10 februari haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 10 februari 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

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

Eindelijk Thuis…

Wij zijn bedroefd maar opgelucht dat hij eindelijk rust
gevonden heeft, mijn lieve man, onze neef en oom

Theodorus Wip
~ Theo ~

Sneek De Bilt
12 juni 1932 30 januari 2018

 Maartensdijk: Hinke Wip - van der Heide

  Neven en nichten

De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 6 februari
op de Algemene Begraafplaats Maartensdijk aan de Dierenriem.

Wij bedanken het personeel van woonvorm Rinnebeek in De Bilt 
voor hun liefdevolle verzorging van Theo.

Correspondentie: Valklaan 44 - 3738 GH  Maartensdijk

 HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,
 Door Uw woord en Geest bekend;
 Leer mij, hoe die zijn gelegen,
 En waarheen G’ Uw treden wendt,
 Leid mij in Uw waarheid, leer
 Ijv’rig mij Uw wet betrachten.
 Want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
 ‘k Blijf U al den dag verwachten.
 Psalm 25: 2 ber.

Op zondag 4 februari is na een kort ziekbed overleden,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, trotse oma en
dankbare overgrootmoeder

Gerritje Lam – Steenkamer
echtgenote van Adrianus Lam

Baarn, 1 januari 1929 Bosch en Duin, 4 februari 2018

 Maartensdijk: A. Lam

 Utrecht: Corrie en André

 Beek: Bertha en Henk
   Samuël,Tamara, Bram, Aron, Seth
   Adriaan en Laura, Manuel
   Otto Jan en Loïs

 Maartensdijk: Jan en Janneke
   Rosanne
   Naomi
   Jesse

Maertensplein 79
3738 GN  Maartensdijk

Mijn vrouw, onze moeder en oma is thuis opgebaard,
alwaar liever geen bezoek.

Er is gelegenheid tot condoleren op D.V. vrijdag 9 februari van 
19.00 tot 20.00 uur in gebouw “Rehoboth”, Kerkdijk 10 te
Westbroek (achter de Hervormde Kerk).

De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 10 februari
om 10.30 uur in de Hervormde Kerk te Westbroek,
waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Geen bloemen

Geboren
5 februari 2018

Lara
Dochter van Wim en Conny 

Nagel-Koppejan
Dorpsweg 59
Maartensdijk

Projectzangers

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

Film in De Woudkapel

Op donderdag 8 februari om 
20.00 uur vertoont De Woudkapel 
(Beethovenlaan 21 te Bilthoven) 
de documentaire: Waarover je niet 
spreken kunt, glimp van een ande-
re werkelijkheid. Hierin maken de 
kijkers kennis met de Bilthovense 
kunstenares en dichteres Iris van 

Haaren en haar ervaringen vanaf 
haar 12e jaar als mystica. Kaarten: 
www.woudkapel.nl/programma

Carnaval Kidsdisco bij WVT

Zaterdag 10 februari komt de car-
naval naar WVT. Kinderen van 
8-12 jaar zijn van harte welkom 
om mee te komen hossen. De 
leukste outfit wint een mooie 
prijs. Entree is €2,-. Meer info: 
030 2284973
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SP hoopt dat kiezers deelname 
college mogelijk maken

door Guus Geebel

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is Menno Boer voor de tweede keer lijsttrekker 
voor de SP. Hij was eerder commissielid van de SP raadsfractie. Toen Menno in 2014 raadslid 
werd was hij ook nog lid van Provinciale Staten. In april 2017 werd hij dat opnieuw naast het 

raadslidmaatschap. 

De SP voert campagne onder het 
motto ‘Voor Elkaar’. De partij laat 
zich leiden door drie begrippen: 
menselijke waardigheid, gelijk-
waardigheid en solidariteit. ‘We 
willen laten zien dat een stem op de 
SP een stem is voor jezelf, voor de 
buurt en voor elkaar. Door op de SP 
te stemmen kunnen kiezers ervoor 
zorgen dat wij wellicht mee kunnen 
doen in een coalitie. Dan kunnen 
we het beleid sturen in een richting 
die wij het liefste zien, in plaats van 
het over te laten aan de klassieke 
partijen VVD, D66 en het CDA, 
die de andere kant op willen’, aldus 
Menno Boer. ‘Ook in De Bilt zal 
een sterke SP geen ijzer met handen 
kunnen breken. Toch zijn er genoeg 
redenen om op de SP te stemmen.’

Wonen
De SP vindt het belangrijk dat ie-
dereen in de samenleving meedoet. 

‘Ook als je geen geld hebt moet je 
kunnen blijven meedoen. Je moet 
het gevoel hebben dat je nuttige 
dingen mag doen voor de samen-
leving en dat die waardeert wat je 
doet.’ Voor alle inwoners van De 
Bilt moet er goede en betaalbare 
woonruimte zijn. De rode contou-
ren mogen daarvoor aan de randen 
opgerekt worden als de natuurwaar-
den maar niet worden aangetast. 
De SP is ook voor het huisvesten 
van studenten in de gemeente. ‘De 
Uithof ligt tegen De Bilt aan en als 
studenten in de gemeente wonen 
doen ze er ook boodschappen en 
worden ze wellicht lid van orga-
nisaties, die op die manier kunnen 
verjongen. Als na de studie een 
aantal van hen in de gemeente blijft 
hangen is dat aanwas die we anders 
niet gehad zouden hebben.’ Hij 
noemt het een win win situatie voor 
de gemeente.

Vervoer
Menno denkt dat invoering van 
goedkoop openbaar vervoer voor 
iedereen goed zou zijn en dat zo’n 
maatregel zichzelf terugverdient. 
‘Nu worden veel korte ritjes bin-
nen de gemeente met de auto ge-
maakt. Ik ben er van overtuigd dat 
je het autogebruik terugdringt als 
het openbaar vervoer heel goed-
koop is. Om het te fi nancieren is 
voor de SP een verhoging van de 
OZB niet onbespreekbaar. 

‘We moeten niet bezuinigen op 
zorg, onderwijs of het milieu, want 
dat soort bezuinigingen betalen we 
later met rente terug. Het liberale 
idee dat je de samenleving het bes-
te kunt inrichten door een zo klein 
mogelijke overheid te hebben en 
winst als leidend principe te kie-
zen, wijzen wij met kracht van de 
hand.’

Zwembad
‘De Voedselbank is een nuttige in-
stelling die op korte termijn onze 
ondersteuning verdient. Ons stre-
ven was wel om hem zo snel mo-
gelijk overbodig te maken.’ Menno 
constateert echter dat de afgelopen 
vier jaar de Voedselbank alleen 
maar meer klanten heeft gekregen. 
Het zwembad is er nog lang niet en 
de SP vindt met andere partijen dat 
het voorgestelde zwembad niet ge-
schikt is voor deze gemeente. ‘Het 
moet zo snel mogelijk van tafel 
om een fatsoenlijk zwembad neer 
te zetten. De SP streeft nog steeds 
naar een beter zwembad. Het hoeft 
niet het grootste te zijn, maar hier 
kan ik niet mee uit de voeten. Groe-
pen hebben al gezegd er niet naar 
toe te zullen gaan en dan hebben we 
straks een leeg zwembad en wordt 
het helemaal duur.’ 
 
Waarom SP 
Op de vraag waarom inwoners SP 
moeten stemmen zegt Menno: ‘Ik 
doe het al jaren en dat bevalt me 
prima. Als je de samenleving leef-
baar wilt houden en teleurgesteld 

bent over de afgelopen tijd dan is 
stemmen op dezelfde partij niet 
verstandig.’ Menno Boer hoopt 
daarom dat mensen goed nadenken 
over de afgelopen vier jaar en of dat 
gebracht heeft wat ze hoopten. Als 
dat niet het geval hoopt hij dat ze 
overwegen of ze niet eens wat an-
ders moeten stemmen. Als ze dan 
SP stemmen ben ik ze daar zeer er-
kentelijk voor. Dus nu SP want het 
moet anders in De Bilt.’ 

advertentie

 

 

 

 

 

 

 
 

 FORZA! 

Dit is Forza’s team dat onze dorpen  
dorps, groen en veilig wil houden: 

 

Geen hoogbouw in het centrum 
 

Niet bouwen in bossen en weilanden, 
wel bouwen op de Schapenweide 

 

Veel meer handhaving en een veiliger verkeer 
 

Luisteren naar burgers en ondernemers! 
 

Beter geluidsscherm voor Maartensdijk! 
 

forzadebilt.nl 
 

     21 maart: STEM 

Dorps, Groen en Veilig 

#1 Madeleine Bakker
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Menno Boer voert opnieuw de lijst 
van de Socialistische Partij aan.

Parkeren in Bilthoven Centrum
door Guus Geebel

Maandag 5 februari vond in de serre van de Centrumkerk in Bilthoven een presentatie voor 
belanghebbende ondernemers plaats over de parkeerbehoefte in Bilthoven na realisatie van het 
Vinkenplein. Bij de planvorming hiervoor ontstond bij gemeente De Bilt en de ondernemers de 
behoefte aan een goed inzicht in de parkeerbehoefte in Bilthoven. Tijdens de bijeenkomst liepen 

de emoties soms hoog op en kreeg wethouder Hans Mieras het zwaar te verduren.

Op grond van berekeningen die adviesbureau Keypo-
int naar parkeerbehoefte uitvoerde, is in overleg met 
een vertegenwoordiging van de ondernemers, Inretail 
en de gemeente een gezamenlijk vertrekpunt vastge-
steld voor de parkeervraag van 950 parkeerplaatsen 
in het centrum van Bilthoven in 2020. Op 1 februari 
zijn de berekeningen aan de gemeenteraad gepresen-
teerd en op 6 februari wordt het Voorlopig Ontwerp 
Vinkenplein ter vaststelling in het college behandeld. 
Op de bijeenkomst van 5 februari stelt voorzitter Peter 
Dapper van de winkeliersvereniging dat vaststelling te 
vroeg in het proces is en dat de bereikbaarheid eerst in 
kaart gebracht dient te worden. ‘Het VO Vinkenplein 
is dus geen unaniem advies.’ 

Parkeerplaatsen
Tessa Vosjan van Keypoint hield een presentatie over 
de resultaten van de berekeningen die ten grondslag 
hebben gelegen aan het onderzoek naar bereikbaar-
heid en parkeermogelijkheden. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen het Centrum en De Kwinkelier. Wet-
houder Hans Mieras stelt dat de gemeente het eens 
is met de conclusies. Hij constateert dat er te weinig 
mensen in het centrum komen. ‘We moeten zorgen dat 

het centrum weer gaat werken en dan weer kijken naar 
verdere mogelijkheden.’ Johan Slootweg stelt vast dat 
de ondernemersbelangen in het ontwerp dat voorligt te 
weinig aan bod zijn gekomen. Hij wil dat het voorlo-
pig ontwerp niet eerder wordt vastgesteld dan wanneer 
duidelijk is waar de 950 parkeerplaatsen komen. ‘We 
kunnen niet wachten en moeten nu verder’, antwoordt 
de wethouder.   

Petitie
Eric Sjollema sluit de bijeenkomst af met een aan-
klacht tegen de gemeente waarin hij stelt dat de belan-
gen van de ondernemers weinig aan bod zijn gekomen. 
Hij overhandigt een petitie aan de wethouder waarin 
de ondernemers het college vragen om alvorens een 
besluit te nemen over het Voorlopig Ontwerp Vinken-
plein een duidelijke visie te ontwikkelen over de invul-
ling van de parkeerbehoefte en de situering. Wanneer 
de parkeerplaatsen verdwijnen is het van belang dat 
deze in de buurt van het Vinkenplein op acceptabele 
afstand terug komen. Zeker wanneer er meer horeca 
op het plein komt moet het plein een goede ontsluiting 
hebben naar voldoende parkeergelegenheden op ac-
ceptabele loopafstand. 

Wethouder Hans Mieras neemt de petitie in 

Tessa Vosjan tijdens de presentatie over de 
parkeerbehoefte in Bilthoven Centrum.
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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 8 februari
t/m woensdag 14 februari

VOORDEEL HELE WEEK

Lamshaasjes of 
lamsfilet

Verse worstjes

Kipschnitzels of 
cordon bleu

100
GRAM 3.50

500
GRAM 6.25

Noten & pinda's

500
GRAM 5.98Filet of procureur 

rollade

500
GRAM 9.98Australische sucade

250
GRAM 2.50

250
GRAM 4.98

PINDA ROZIJNEN MIX

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Bieslook paté
Sellerie salade

Runderrollade
Honingham
Rosbief 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.50

HUISMIX

ROOKWORSTEN
5

VOOR 10.-
4 gepaneerde schnitzels en 
een pond rundergehakt

10.-

6
VOOR 5.-

Special van de week!

WINTERKONINKJE
gevuld met kaas en zuurkool

2
VOOR 3.98

ROMIG JONG 
STOMPETOREN

500
GRAM 5.50

BOEREN KRUIMEL

ROOMBRIE

500
GRAM 6.50 

100
GRAM 1.25 

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

Kom proeven

Saint-
Honorétaart

 € 14,95

• Spaghetti Bolognese € 0,99
100 gram

• Vers gesneden
Boerenkool € 1,49

zak 250 gram

• Conference Handperen € 1,49
heel kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Ontbijtkoek
• Diverse soorten
• Op basis van honing
• Zonder toevoeging 

van suikers

Ter introductie € 1,99

Vers van de traiteur

• Moussaka € 1,39
 100 gram

• Chili con Carne € 0,99
 100 gram

Uit eigen keuken:
Erwtensoep
of Bruinebonensoep

€ 9,95
 2 voor

Vers gesneden  

Soepgroente
Fijn of grof gesneden

Zak 400 gram  € 1,99

Vers gewassen  

Spinazie

Zak 300 gram  € 0,99

Heerlijke zoete 

Nadorcott 
Mandarijnen
Zonder pit!!

Heel kilo € 2,49



Schütz Projectkoor 
zingt 

Zondag gaf het Schützkoor, o.l.v. dirigent Pieter Kramers, een 
concert met werken van componisten uit landen rondom de 
Oostzee. De Opstandingskerk was goed gevuld met publiek dat 
kennismaakte met bekende en minder bekende componisten uit 
Estland, Letland, Litouwen, Zweden, Noorwegen en Finland.

Het Adorno strijkkwartet speelde enkele kwartetten van Edward Grieg. 
Dit strijkkwartet bestaat uit internationaal bekende musici en was een 
mooie aanvulling op de vocale stukken die ten gehore werden gebracht. 
In deze stukken werd het pu-
bliek meegevoerd in noordelijke 
sferen van verstilling en ontzag 
voor de natuur. In een composi-
tie van Veljo Tormis, uit Estland, 
was de verstilling van de natuur 
voelbaar. Je zag bijna hoe de 
wolken langzaam voor de maan 
schoven en zo de nacht verbeeld-
de. In een compositie van Ēriks 
Ešenvalds werd een etherische 
sfeer geschapen door met water 
gevulde wijnglazen, waarmee de 
koorleden een ijle klank lieten 
horen. Het afsluitende stuk van 
de bekende Arvo Pärt, uit Est-
land was een compositie die een 
intieme, fragiele en zelfs spiritu-
ele sfeer opriep. 

(Frans Poot)
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Commotie rond huisjesmelker in 
wijk Weltevreden

door Walter Eijndhoven

Bewoners van de wijk Weltevreden in De Bilt maken zich grote zorgen nadat bekend 
werd dat een woonhuis aan de Marie Curieweg 52 is aangekocht door een huisjesmelker. 
In het bestemmingsplan uit 2003 blijkt dat de wijk Weltevreden het karakter heeft van 

gezinswoningen in een groene omgeving. De Belangenvereniging vroeg
om opheldering bij gemeente De Bilt.

Door het plaatsen van een keuken-
tje op elke verdieping en enkele 
bouwkundige aanpassingen, wil de 
eigenaar elke woonlaag als apparte-
ment verhuren aan expats. De huur-
prijs van een ‘appartement’ op de 
begane grond bedraagt 1.050 euro 
per maand, respectievelijk 950 euro 
per maand voor een ‘appartement’ 
op de eerste verdieping. 

Escalatie
‘De bovenverdieping wordt in-
middels bewoond door een bij de 
gemeente bekende huurster. Wij 
willen dan ook graag opheldering 
vanuit de gemeente’, vertelt Peter 
Dijs, de vorige week afgetreden 
voorzitter van de Belangenvereni-
ging. ‘Dit zou een wijk moeten zijn 
voor gezinnen en dat betekent dat 
de eigenaar van een huis hier ook 
daadwerkelijk woont. Eén van onze 

bestuursleden moest recent bemid-
delen tussen buurtbewoners en de 
betreffende pandeigenaar, om ver-
dere escalatie te voorkomen. Dit 
kun je niet hebben in een gezins-
wijk’. Gelukkig liep het niet uit de 
hand, nadat toezeggingen werden 
gedaan op het gebied van geluids-
overlast en volgden geen verdere 
acties vanuit de wijk. Bewoners 
voelen zich echter misleid, nadat 
door de eigenaar van het betreffende 
pand was verzekerd dat hij vergun-
ning had voor de bouwactiviteiten. 
Dijs: ‘Bij navraag bij de gemeente, 
bleek dat niet het geval te zijn. Vol-
gens ingewonnen informatie bij de 
gemeente, bleek er zelfs een bouw-
stop te zijn opgelegd’. 

Zorgen
Bewoners van de wijk maken zich, 
ondanks de bouwstop, grote zorgen 

over hun woongenot in de wijk. De 
vereniging heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders ge-
vraagd te reageren op vragen vanuit 
de wijk. ‘Het is ons onvoldoende 
duidelijk wat het actuele gemeen-
telijk beleid is om ontheffingen op 
grond van de omgevingswetgeving 
te verlenen’, legt Dijs uit. 

‘Verder vinden wij het hoogst onge-
wenst indien het college besluit een 
vorm van ontheffing te verlenen, 
door akkoord te gaan om eenge-
zinswoningen in onze wijk aan re-
guliere bewoning te onttrekken, om 
deze vervolgens te benutten voor 
commerciële doeleinden’. Behalve 
het woongenot in de wijk, betekent 
commerciële exploitatie ook een 
forse aanslag op het leefklimaat in 
de wijk. Zeker indien dit soort ont-
wikkelingen navolging krijgt. 

Waardevermindering
‘Natuurlijk zijn er nog veel meer 
nadelen te noemen’, vervolgt Dijs 
zijn verhaal. ‘Wat te denken van 
(brand)veiligheid, extra geluids-
overlast, parkeerproblemen, waar-
devermindering van de belendende 
woonhuizen en aantasting van de 
cohesie in onze wijk’. Ervaringen 
elders leert dat bij verhuur aan bij-
voorbeeld expats als tijdelijke ar-
beidskrachten, dan wel studenten, 
het duidelijk is dat deze niet deel-

nemen aan het sociale wijkleven 
en doorgaans ook geen binding 
met de wijk hebben. Dijs: ‘Graag 
vernemen wij van het college of 
zij een eventuele ontheffing al dan 
niet verleent. Vanzelfsprekend zijn 
wij ook benieuwd wat de juridi-
sche basis is om dit wel te doen. 
Daarover wordt vanzelfsprekend 
door het nieuwe bestuur van de 
Belangenvereniging Weltevreden 
nog nader juridisch advies inge-
wonnen’. 

Opgesplitste woning aan de Marie Curieweg leidt tot onrust.

Oranje Fonds verrast
Weeshuis van de Kunst

Het Oranje Fonds verrast Stichting Het Weeshuis van de Kunst in De Bilt met een Oranje 
Fonds Buurtcadeau t.w.v. 3.000 euro. In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode 

Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie met het Buurtcadeau. 

De Stichting Weeshuis van de 
kunst heeft tot doel het bevorde-
ren en stimuleren van kunst en 
cultuur in de breedste zin van het 
woord. Het Weeshuis organiseert 
muziek- en theateroptredens en 
workshops. Voor de vrijwilligers 
is er vrijwel altijd gratis toegang 
tot deze evenementen Per seizoen 
wordt er speciaal voor de vrijwil-
ligers een evenement georgani-
seerd.

Buurtcadeau
Buurten zijn de haarvaten van de 
samenleving. Lokale organisaties 
waarbij buurtbewoners elkaar 
ontmoeten zijn van grote waarde 
voor de samenhang en veiligheid 
van Nederland. Vandaar dat het 
Oranje Fonds extra wil investeren 

in de buurt. Het Fonds doet dit op 
allerlei manieren. Het is betrok-
ken bij Burendag en investeert 
in activiteiten en accommoda-
ties. Daarnaast verrast het Oran-
je Fonds in de buurten waar de 
Straatprijs valt, een lokale organi-
satie met het Oranje Fonds Buurt-
cadeau. Binnen de doelstelling 
van deze organisatie krijgen zij 
3.000 euro te besteden. Zo heb-
ben niet alleen deelnemers van de 
Nationale Postcode Loterij profijt 
van de Straatprijs, maar ook an-
dere omwonenden.

Samenhang
In De Bilt zijn ze erg blij met het 
Buurtcadeau. ‘Van het geld van 
het Oranje Fonds gaan we diverse 
projecten opzetten voor de bewo-

ners van De Bilt en omstreken. 
Deze projecten hebben ieder een 
eigen karakter die bijdragen aan 
het versterken van de maatschap-
pelijke samenhang tussen de be-
woners door middel van kunst 
en cultuur’, aldus Pauline Wij-
nen, voorzitter van Stichting Het 
Weeshuis van de Kunst.

Borrel
Vrijdag was er weer een buurtbor-
rel in het Weeshuis van de Kunst. 
Deze werd opgeluisterd met het 
bezoek van Marinka Peerdemann 
van het Oranje Fonds. Omdat de 
straatprijs van de Postcodeloterij 
onlangs in deze buurt gevallen 
was, kreeg het Weeshuis het zgn. 
Buurtcadeau ter waarde van 3000 
euro. (Frans Poot)

Marinka Peerdemann (l) overhandigt het Buurtcadeau aan Pauline Wijnen. (foto Hans Lebbe/HLP Images)

Het Schützkoor en het Adorno strijkkwartet.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Vacatures:

• Medewerker bediening in De Bilt
• Teamleider logistiek in Mĳ drecht
• Helpende, helpende+

en verzorgende IG in Bilthoven
• Schoonmaakmedewerkers

ochtend/avond in De Bilt

Schrĳ f je nu in!

Kĳ k voor alle vacatures op: www.jouwwerk.nu
Meer informatie? Bel of mail gerust!

06-15378676  •  jouwwerk@gmail.com

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Lezing voltooid leven

De discussie over voltooid leven houdt de gemoe-
deren bezig.  Kardinaal Eijk zal in zijn lezing het 
uitgangspunt van de R.K. kerk toelichten: 'Het 
beschikkingsrecht over het leven komt ons niet 
toe'. Onze omgang met lijden, medische ontwik-
kelingen, pijnbestrijding, de rol van de overheid, 
de individualistische cultuur en de rol van de 
arts komen aan bod. Donderdag 22 februari in 
de Laurenskerk, Kerklaan 31 te De Bilt. aanvang 
19.30 uur. Aanmelden: secretariaat@katholieke-
kerkdebilt.nl of 030-2250737

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Film: Boven is het stil
Theater Het Lichtruim vertoont op 7 februari Boven is het stil, naar de 
gelijknamige roman van Gerbrand Bakker. De vijftigjarige Helmer woont 
met zijn stervende vader op een kleine boerderij. Een Vlaamse melkrijder 
en een jonge knecht dingen om zijn aandacht, maar zolang Helmers’ domi-
nante vader nog in leven is, kan het zijne niet beginnen. 

Deze film is de derde in een serie van drie boekverfilmingen geprogram-
meerd door Bibliotheel Idea in samenwerking met het Filmhuis van de 
Stichting Kunst en Cultuur. Voorafgaand aan elke film geeft Neerlandica 
Bea Rigter een korte introductie op de relatie tussen de roman en de verfil-
ming. Na afloop is er gelegenheid om met een drankje na te beschouwen. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten kunnen online of aan de zaal worden verkre-
gen. 

NIEUW! WINTERKOEK

ROZIJNENBROODJE
400 gram

een kruidige koek rijk gevuld met rozijnen,
dadels, vijgen, abrikozen en noten

€1,95

€4,95

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

THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

WAT BIJ JE PAST MAAKT JE MOOI
Hier helpen wij u graag bij.
 
Ons team staat voor:
• Deskundig en uitgebreid advies 
• Echt luisteren naar de client
• Fijne service
• U wordt hier goed verzorgd
• Curlsys gespecialiseerd
• Topstylisten & Colormasters

U bent van harte welkom!
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Geopend van 07:30 uur tot 20:00 uur.  verhaegtandartsen.nl
Tolakkerweg 157a | Maartensdijk | 0346-213 450 

‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

Interactieve eindmarkt
We Match 2.0

door Walter Eijndhoven

Maandag 29 januari organiseerde We Match 2.0 een interactieve eindmarkt met deelnemers, 
inwoners, bedrijven en organisaties in het Lichtruim in Bilthoven. Vluchtelingen met een 
verblijfstatus en, dit jaar voor het eerst, bijstandgerechtigden kregen een podium om hun 

talenten te tonen aan diverse werkgevers.

De afgelopen drie maanden heb-
ben deelnemers tijdens diverse 
theatertrainningen bij Kunsten-
huis De Bilt-Zeist, gewerkt aan 
het ontdekken en ontwikkelen 
van hun talenten op het gebied 
van (re-)integratie, netwerken en 
werk. Hierbij wordt theater inge-
zet als middel. 

De verbinding met hun nieuwe 
woonplaats wordt gemaakt aan 
de hand van de inzet van buddy’s. 
Diverse organisaties hebben uit-
gebreide expertise op dit gebied, 
zoals Steunpunt Vluchtelingen De 
Bilt, Mens De Bilt, Bndrs en Bi-
bliotheek Idea. 

Start
In november startte We Match met 
twee groepen: een groep statushou-
ders en een groep bijstandsgerech-
tigden, die hulp en ondersteuning 
willen bij het verkrijgen van een 
nieuwe baan. Na het drie maanden 
durende traject hopen de deelne-
mers een nieuwe stap te zetten en 
een leuke baan, of stageplek, te vin-
den en zich verder te ontplooien. 

Kick-off
‘Begin november 2017 hadden wij 
de kick-off van We Match’, vertelt 
coördinator Willeke Colenbrander. 
‘Voor veel statushouders valt het 
niet mee uit hun schulp te kruipen. 

Voor ons was er dus werk aan de 
winkel. Gelukkig hebben zij gedu-
rende deze periode veel progressie 
doorgemaakt en werd het tijd hen te 
presenteren aan werkgevers binnen 
gemeente De Bilt. Dit jaar hopen 
wij ook bijstandsgerechtigden aan 
een baan te helpen’. 

Het aanbod van bijstandsgerech-
tigden en statushouders was erg di-
vers. Zij zochten onder andere een 
baan als grafisch vormgever, chauf-
feur, sportleraar, in de gezondheids-
zorg, ondernemer, programmeur, 
receptioniste en jongerenwerker. 
Voor meer informatie: wematchde-
bilt@gmail.com.

Rob Schouw (l) en Willeke Colenbrander hopen dat veel matches ontstaan.

Carnaval in De Kroeg
Veertig bezoekers, veelal bewoners van Zideris, Abrona, Reinaerde en het Thomashuis 

Maartensdijk, kwamen afgelopen vrijdag carnaval vieren bij De Kroeg
in restaurant Bij de Tijd in De Bilt.

Bijna iedereen was verkleed of 
zette nog snel een bril of hoedje op 
die bij de ingang lagen. Volkszan-
gers Jurjen Kers en Pim Brouwer 
kregen de sfeer er goed in. Speci-
aal was ook het bezoek van burge-

meester Sjoerd Potters, die rustig 
de tijd nam om met iedereen, die 
dat wilde, op de foto te gaan of een 
praatje te maken. Daarna was er 
volop tijd voor de polonaise. Tus-
sendoor voldoende fris, alcoholvrij 

bier, chips, tomaatjes en de  heer-
lijke bitterballen gesponsord door 
Jumbo Jelle Farenhorst uit Maar-
tensdijk. De volgende Kroeg is op 
vrijdag 2 maart van 19.15 tot 21.15 
uur. [MD]

Carnaval in De Kroeg levert prachtig outfits op. (foto Hans Lebbe/HLP Images)

Nominatie Jonge 
Mantelzorgvrijwilligers

Ieder jaar is er in de gemeente De Bilt op 14 maart Mathildedag. 
Er wordt dan stilgestaan bij het ontstaan van de gemeente De Bilt 
en vrijwilligers worden in het zonnetje gezet. 

Er zijn in de gemeente veel vrijwilligers, die zich op bijzondere wijze 
geheel belangeloos inzetten voor de Biltse gemeenschap. Een comité 
van aanbeveling bepaalt elk jaar, op basis van nominaties, wie extra 
waardering verdient voor zijn of haar inzet. 

Dit jaar is het thema ‘Jonge mantelzorgers’. Wie kent iemand - in de 
leeftijd tot 25 jaar - die onbetaald een groot deel van de zorg voor een 
langdurig of chronisch ziek iemand op zich neemt? Kent u eventu-
eel iemand, die ouder is dan 25, maar zich als mantelzorger op een 
buitengewone manier inzet, dan horen wij het (ook) graag. En wie 
vindt dat daar wel eens extra aandacht voor mag zijn kan die persoon 
nomineren.

Nomineren
U nominatie kunt u schriftelijk, met foto en/of video insturen aan me-
vrouw Bovée via a.bovee@debilt.nl. Nominaties, die voor maandag 
19 februari binnen zijn, worden meegenomen. Het wordt op prijs ge-
steld vooraf over een eventuele nominatie niet (met de genomineerde) 
te communiceren zodat Mathildedag een echte verrassing wordt.

Digitaal Café in 
Maartensdijkse bieb

Sinds afgelopen vrijdag is het Digitale Café in Leercentrum Idea 
Maartensdijk weer open. Elke vrijdag kunt u van 14.00 tot 15.30 
uur terecht met vragen over een mobiel apparaat. 

‘Vertrouwt u een mail niet, kunt u een bestand niet terugvinden, wilt 
u hulp bij het gebruik van What’s app of informatie over een cursus?’ 
Vrijwilligers van SeniorWeb zitten klaar om te helpen. Voor info Me-
diacoach Carla Heerschop, te bereiken via educatie@ideacultuur.nl of 
tel. 030 2299003. 

Het leercentrum van Idea SeniorWeb bevindt zich in de bibliotheek aan 
de Nachtegaallaan 30 te Maartensdijk. [foto Henk van de Bunt]

Wellicht kan een legertje katten
de oplossing bieden bij ratten
maar dan zal gemiauw
zeker weer gauw
leiden tot nieuwe debatten

Guus Geebel Limerick
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Voordeel

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

449

129

400

299

Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 februari 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Sukadelappen

500 gram

Zaterdag 10 februari 2018 staan we weer met oliebollen!

Roomboter
appeltaart

Vers uit eigen oven
per stuk

Unox
stevige soepen

bijv.: erwtensoep
3 blikken - 800 ml

Boerenkool, 
hutspot of
andijvie

per zak
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Campagneleus ChristenUnie
Samen Waardevol

door Guus Geebel

De lijst van de ChristenUnie wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen aangevoerd 
door Theo Aalbers. Hij volgde eind november vorig jaar Nico Jansen op als gemeenteraadslid. 

Daarvoor had hij vanaf april 2014 zitting in de raadscommissie Openbare Ruimte. 

Terugblikkend op de afgelopen vier 
jaar zegt Theo Aalbers trots te zijn 
op de inzet van Nico Jansen en op 
wat hij heeft bereikt. Hij noemt De 
Vierstee, zijn inspanning voor een 
groter zwembad en de geluidsbelas-
ting van de A27. ‘Als je Nico zag 
wist je dat hij voor mensen ging.’ 
Het sluit mooi aan bij het motto van 
de campagne van de ChristenUnie 
‘Samen Waardevol’. ‘Samen Waar-
devol houdt in hoe we samenwerken 
met anderen, maar ook dat de men-
sen van De Bilt gezamenlijk waar-
devol zijn’, zegt Theo Aalbers. ‘De 
Bilt is een waardevolle gemeente 
waarvoor het de moeite waard is je 
in te zetten.’

Speerpunten
De ChristenUnie staat voor een eer-

lijk beleid en baseert zich daarbij op 
de Bijbel als woord van God, om 
van daaruit principes toe te passen 
in het bestuur. ‘Ik ben er best trots 
op dat we dat als uitgangspunt heb-
ben. We hebben het uitgewerkt in 
ons verkiezingsprogramma.’ Voor 
de komende jaren richt de Christen-
Unie zich op de volgende speerpun-
ten: Een moderne, betrokken en be-
trouwbare overheid, een zorgzame 
samenleving, een prettige woon- en 
leefomgeving, een milieu- en ener-
giebewuste gemeente en duurzame 
mobiliteit. 

Participatie
‘Een moderne, betrokken en be-
trouwbare overheid betekent een 
open bestuur met burgerparticipa-
tie.’ Theo Aalbers vraagt zich af of 

de burgerparticipatie die hier wordt 
toegepast wel is wat het zou moeten 
zijn. ‘Er is weinig over op papier 
gezet. Mensen mogen inspreken 
op vergaderingen maar je merkt zo 
weinig dat burgers vanaf het begin 
de kans krijgen om mee te denken 
over plannen. Door al vanaf het be-
gin met elkaar om tafel te gaan zit-
ten kun je elkaar geruststellen. Dus 
moet je burgers de fase vóór ze kun-
nen inspreken bij de plannen betrek-
ken. Laat een initiatiefnemer eerst 
eens met omwonenden gaan praten 
en probeer elkaar gerust te stellen. 
Dan weten de raadsleden ook wat 
de bewoners en de initiatiefnemer 
hebben gezegd. Waar ze niet uitko-
men is precies wat op het bordje van 
de gemeenteraad gaat komen. De 
gemeente zou wanneer er met een 

plan gekomen wordt moeten aan-
dringen op dit contact. Je krijgt zo 
de argumenten op tafel waar je als 
gemeenteraad over kan beslissen. 
Bewoners komen nu pas vaak aan 
bod wanneer plannen in een ver-
gevorderd stadium zijn.’ De Chris-
tenUnie wil dit de komende periode 
verder met de raad uitdiepen.

Vangnet
Theo Aalbers: ‘Een zorgzame sa-
menleving hoort bij de Christen-
Unie. Er moet altijd een vangnet 
zijn voor inwoners die het op eigen 
gelegenheid niet redden. De onder-
kant van de samenleving heeft ten 
opzichte van de bovenkant het na-
deel dat ze vaak niet de weg kun-
nen vinden. Dat betekent dat een 
gemeente daarbij behulpzaam moet 
zijn. Hoe kom je bij het juiste lo-
ket en hoe voorkom je dat je afge-
scheept wordt.’ ‘Een prettige woon- 
en leefomgeving hebben we hier en 
dat willen we graag houden zon-
der behoudend te worden. Je moet 
steeds op zoek gaan naar moge-
lijkheden, anders spijker je de zaak 
dicht. De vraag is wat we met deze 
gemeente willen. Met het USP/Bilt-

hoven wordt de werkgelegenheid 
groter en dat juichen we toe, maar 
het geeft een enorme druk op wonen 
en mobiliteit. Een milieu- en ener-
giebewuste gemeente. Daar heeft 
de ChristenUnie altijd bovenop ge-
zeten. Voor mobiliteit heb je onder 
meer andersoortige fietspaden no-
dig. Ook de positie van het station 
Bilthoven vergt aandacht.’ 

Inclusieve samenleving
De ChristenUnie zal het college van 
Burgemeester en Wethouders met 
een motie verzoeken een samen-
hangende inclusieagenda op te stel-
len voor de gemeente De Bilt, om 
zo werkelijke stappen te maken naar 
de inclusieve samenleving waarin 
inwoners zoveel mogelijk deelne-
men aan de samenleving, ongeacht 
hun fysieke of psychische beper-
king, seksuele voorkeur, religie of 
culturele achtergrond. De doelgroep 
moet hier actief bij betrokken wor-
den. De ChristenUnie gaat de zater-
dagen voor de verkiezingen flyeren, 
neemt deel aan alle debatten. ‘We 
proberen ons zoveel mogelijk neer 
te zetten en hopen een goed resul-
taat te kunnen boeken.’

Theo Aalbers lijsttrekker van de ChristenUnie.

Van Ewijck-gebak in 
de Koperwiek

Ook in verzorgingshuis ‘de Koperwiek’ was er op 
donderdagochtend 25 januari koffie en gebak ter ere van de 

Stichting Ewijck. De aanleiding voor deze jaarlijkse traktatie 
werd verwoord door bestuurslid Rienk Miedema.

Miedema: ‘De heer Sippo Johan van Ewijck was in De Bilt de laatste 
Ambachtsheer. Van 1744 tot en met 1974 waren de van Ewijcks de 
ambachtsheren van De Bilt en Oostbroek. Dus grootgrondbezitters van 
dit gebied, schout en schepen, zij zorgden voor besturen en rechtspraak, 
scholen en haar bestuur en zelfs de vroedvrouw was hun taak. Maar ook 
de kerk was onder hun beheer, zoals kerkmeesters, kosters en doodgra-
vers. In zijn testament had de heer Sippo van Ewijck laten vastleggen 
dat na zijn dood alle bewoners van verzorgingshuizen rond zijn over-
lijdensdatum een presentje zouden ontvangen. Daarom is zijn idee ook 
vastgelegd in de Stichting van Ewijck. Daar is nog bij gekomen, dat 
na het overlijden van mevrouw van Ewijck (1996) er ook nog wel een 
kopje koffie/thee met wat lekkers 
er bij mocht komen’.

Vanaf 2004 wordt dit ook muzi-
kaal omlijst door Ignace de Jong 
en samen met Rienk Miedema en 
zingt dit duo al meer dan 12 jaar 
oudhollandse liedjes, waar de be-
woners volop mee zingen. Verder 
ondersteunt de van Ewijck -Stich-
ting op eenmalige wijze sociaal 
-en culturele doelen, die specifiek 
gericht zijn op de gemeente De 
Bilt. (Gert van Ingen)

Voldoende Van Ewijckgebak voor 
de bewoners van de Koperwiek.

Herdenkingstroffel gevonden
door Henk van de Bunt

In het RHC Vecht en Venen in Breukelen zijn de archieven van de gemeenten Stichtse Vecht, 
De Bilt, De Ronde Venen en Weesp te vinden. Een mysterieus pakje in de postbus van het RHC 

onthulde op 15 januari jl. een prachtige zilveren herdenkingstroffel met houten handvat. 

De Biltse Ellen Drees is mede-
werkster van het RHC; Zij vertelt: 
‘Op de troffel staan de volgende 
teksten: ‘14-12-’31’ en ‘Raadhuis 
Maartensdijk’. Uit de begelei-
dende brief werd duidelijk, dat de 
troffel gemaakt was ter gelegen-
heid van de heropening van het 
gemeentehuis van Maartensdijk 
in december 1931. Toenmalige 
commissaris van de Koningin in 
de provincie Utrecht, de heer mr. 
H. Th. s ‘Jacob metselde bij die 
gelegenheid, met behulp van de 
zilveren troffel, een oorkonde ach-
ter een zandstenen sluitsteen in de 
voorgevel. De troffel kwam daarna 
in het bezit van zijn zoon prof.mr. 
E.H. s ‘Jacob en is aan het RHC 
Vecht en Venen geschonken door 
de executeur-testamentair van de 
nalatenschap’. 

Restauratie
Ellen Drees vervolgt: ‘De inten-
sieve restauratie van het gemeen-
tehuis van Maartensdijk in 1931 
was hard nodig. De 17e -eeuwse 
boerderij annex herberg De Tolak-
ker was in 1883 in gebruik geno-
men door het gemeentebestuur. In 
de herberg was, zoals vroeger wel 
vaker gebruikelijk, ook het rechts-
huis gevestigd. Het verbouwde 
en van het achterhuis gescheiden 
voorhuis werd gehuurd van de 
toenmalige eigenaar P. Meijers 
voor de tijd van 18 jaar tegen een 
jaarlijkse huurprijs van fl. 250,-. 
Nadat De Tolakker in 1907 werd 
aangekocht volgde een ingrijpende 
verbouwing. Zowel de voorgevel 
als het interieur werden volledig 
herzien. De trapgevels dateren uit 
die tijd. De verbouwing in 1931 
was nog aanzienlijker. Gemeen-
tearchitect Ch. H. Quéré kreeg 
opdracht het gemeentehuis te re-
noveren en uit te breiden met en-
kele aanbouwen. Belangrijkste 

wijziging van het interieur was een 
vernieuwd trappenhuis. Sinds de 
samenvoeging van de gemeenten 

De Bilt en Maartensdijk in 2001 is 
het gebouw niet meer als gemeen-
tehuis in gebruik’.

Het RHC heeft een mooie zilveren herdenkingstroffel gekregen uit een 
erfenis. (foto RHC Vecht en Venen)

Een foto uit ‘Utrecht in Woord in beeld’ met daarop de Commissaris van 
de Koningin, die een oorkonde inmetselt met de herdenkingstroffel.

(foto RHC Vecht en Venen)
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3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10

b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Dit zoeken wij in jou:
• Een vakbekwaam hovenier met ervaring
• Professionele houding, goed communiceren en 

grote klantvriendelijkheid 
• Proactief, meedenken en een eigen initiatief
• Hard en vrolijk werken

(zweetdruppels met een glimlach)
• Zorgvuldig, netjes en doordacht 
• Je collega’s helpen, veel leren,

creatief zijn en kwaliteit leveren
• Bezit over een goede plantenkennis
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Wat staat daar tegenover?
• Full-time baan bij een ambitieus

hoveniersbedrijf 

• Werken in mooie tuinen
• Afwisselend werk
• Eigen verantwoordelijkheid en

zelfstandigheid
• Goede arbeidsvoorwaarden en een goed salaris 

conform de hoveniers CAO
• Mogelijkheden tot bijscholing en cursussen

Dit heb je:
• MBO-groen opleiding 
• Minimaal 2 jaar ervaring met

vergelijkbare functie 
• In bezit van rijbewijs B en BE 
• Woonachtig in de regio 

Ben jij die hovenier die zelfstandig, professioneel en met oog voor detail een tuin kan
onderhouden? Ben je klantvriendelijk en overtref je graag de verwachtingen van de klant?

Wil je met plezier naar je werk gaan bij een leuk hoveniersbedrijf? 

Wij zoeken per direct een Allround hovenier
voornamelijk voor tuinonderhouds werkzaamheden

Wat staat daar tegenover?
Full-time baan bij een ambitieus
hoveniersbedrijf 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

HET WINTER GEBRAAD

Onze alom geroemde zeer malse rosbief, kruiden & 

mager rookspek, ca. 25 min. op 150°C
100 gram 2,10

VERSE KALFSLEVER

Lekker even in de bloem en om en om kort rosé te 

bakken, heerlijk met ontbijtspek & uitjes
100 gram 3,00

KOKELETJES

De originele Franse. Om zelf te braden ca. 25 min. op 

150°C, eventueel vullen met wat groente
100 gram 1,15

GYROSVLEES

Op zijn Grieks gekruid en gevuld met ui & andijvie. 

Lekker met onze tzatziki of knoflooksaus.
100 gram 1,00

KALFSHAMBURGERS

100% kalfsvlees met verse bieslook & lekkere kruiden, 

net even anders, net even lekkerder....
100 gram 1,75

LIMOUSIN STOOFLAPJES

Magere runderstooflappen, fijn van draad en heerlijk 

sudderen; mogen ca. 2½ tot 3 uur
500 gram 5,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 5 februari t/m zaterdag 10 februari. Zetfouten voorbehouden.

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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
Gratis boeken mee naar huis | Snelle levering

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Ontvang een lokale 
politicus bij jou aan tafel
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Heb je als inwoner 
van De Bilt altijd al eens met een plaatselijke politicus van gedachten 
willen wisselen, dan is dit je kans. Van vrijdag 16 tot en met vrijdag

23 februari organiseert Stichting Eet Mee! ‘Eet mee! met een politicus 
aan tafel’ en kun je een kandidaat-raadslid als gast ontvangen. 

De volgende partijen in De Bilt toonden belangstelling: Beter De Bilt, CDA, 
ChristenUnie, Forza De Bilt!, GroenLinks, PvdA en SGP. Meld je aan als 
eetadres via www.eetmee.nl en Eet Mee! zorgt voor een verrassende match! 

Over Eet Mee!
Stichting Eet Mee! brengt al sinds 2009 mensen van jong tot oud en vanuit 
allerlei culturen met elkaar in contact via gezellige etentjes bij mensen thuis. 
Hiermee dragen ze bij aan meer sociale cohesie. Dit doen zij door eetadressen 
en gasten op een betrouwbare en professionele manier met elkaar te matchen 
voor een plezierig etentje in een informele omgeving, eenmalig of met regel-
maat.

(Annelies Kastein)

De Vierklank - hartverwarmend nieuws
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advertentie

Stem op de
Maartensdijker

van het jaar.

Kan tot 12 februari 2018

voor alle kernen via:

h.jongschouwenburg@planet.nl

of gjweierink@gmail.com.

Deze week worden de

nominaties bekend gemaakt.

        maartensdijkervanhetjaar

Tafel van Ike 
met Zicht op Zee

‘De eenzaamheid brengt de poëzie tot ontwikkeling die in ieder 
mens aanwezig is’, zei de grote Franse schrijver en dichter Victor 
Hugo (1802-1885), en de debuterende Bilthovense schrijver/dichter 
Tjardus van Citters put uit diezelfde bron: ‘Een man die de een-
zaamheid gebruikt om te schrijven’.

Een aantrekkelijke en toegankelijke bundel met niet alleen korte ge-
dichten en verhalen, oneliners en beroemde citaten, maar ook zijn on-
bekende aforismen die hij voor premier Rutte schreef zijn erin opgeno-
men. Soms een flauwe, politiek-correcte maar kundig geformuleerde 
open deur (‘U verkoopt politieke woekerpolissen’), soms verrassende 
spitsvondigheden (‘Zingeving: het negeren van de onzin’) en soms een 
origineel nieuw inzicht: ‘Hij is dominant / Hij is irritant / Hij overheerst 
/ Hij maakt mensen moe / Maar waar moet hij anders / Met zijn onze-
kerheid naar toe?’ (Peter Schlamilch) 

Ike Bekking bedankt schrijver/dichter Tjardus van Citters voor zijn 
boekpresentatie, afgelopen zondag in de Bilthovense Boekhandel.

Verjaardagstaart 
voor Beatrix

door Henk van de Bunt

De patissiers van Landwaart Culinair in Maartensdijk hebben 
woensdag 31 januari een speciale verjaardagstaart voor prinses 
Beatrix gemaakt. De taart werd die dag in een doorzichtige ca-
deauverpakking bezorgd op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche 
waar Beatrix haar tachtigste verjaardag viert.

De taart is een mix van fruit en chocola. Bovenop de taart staat een 
fotolijstje met daarin een eetbare afbeelding van de prinses zelf. Naast 
de taart kreeg de prinses een pakket vol fruit en groente. 

Nog meer taart
Prinses Beatrix vierde haar tachtigste verjaardag in besloten kring met 
familie en vrienden. Zaterdag deed ze dat nog eens over met een gro-
ter feest met genodigden in het Paleis op de Dam. Tien mannen, tien 
vrouwen en een paar kinderen brachten woensdag (ook) een taart bij de 
burgemeester van Zwolle voor de jarige prinses Beatrix. Die ochtend in 
Koffietijd zag men al hoe bakker Ronald ook al taart voor Koninklijke 
Hoogheid Prinses Beatrix afleverde bij de marechaussees.

Willem Landwaart (Klantenbeleving) en de patissiers van Landwaart 
Culinair Henrik Wullems en Tineke van Ettekoven mogen de geschen-
ken in handen geven van de dienstdoende marechaussees bij de hekken 
van Kasteel Drakensteyn. 

Locatie Driehoek in centrum 
Bilthoven aangekocht

Als onderdeel van de gehele ontwikkeling van het centrum van Bilthoven, zou op het 
braakliggende terrein bij het station - locatie Driehoek - , bebouwing (woningen en winkels) 

komen. Ontwikkelaars konden hier eind 2015 voorstellen voor indienen. 

In het voorjaar van 2017 heeft het 
College besloten deze ontwikkeling 
aan te houden omdat nog niet goed 
in te schatten is wat het effect van 
deze ontwikkeling zal zijn op de 
rest van de ontwikkelingen in het 
centrum. De afgelopen maanden 
is het terrein beperkt opengesteld 
voor parkeren. Het College zette 
daarbij in op verwerving en ver-
volgens tijdelijke inrichting van de 
locatie als parkeerterrein. De eigen-
domsverwerving geeft de beste ga-
rantie voor de gemeentelijke regie 
ten aanzien van de tijdelijke inrich-
ting en toekomstige ontwikkeling 
van de Driehoek. Intussen heeft 

het College met NS Vastgoed B.V 
overeenstemming bereikt over de 
eerder vastgestelde marktconforme 
aankoopprijs en de overige contrac-
tuele voorwaarden bij de transactie.

Bomen
Halverwege december 2017 is een 
aantal bomen, dat op het grasveld 
naast De Kwinkelier stond, ver-
plaatst naar het nog aan te leggen 
nieuwe parkeerterrein op de Drie-
hoek. De bomen moesten verwij-
derd worden van het grasveld om-
dat die plek begin 2018 onderdeel 
uit gaat maken van het bouwterrein 
voor De Kwinkelier. 

Parkeerplaatsen
Vanuit het in samenwerking met de 
betrokken ondernemers uitgevoerde 
parkeeronderzoek is gebleken dat 
de Driehoek voorziet in de gewens-
te tijdelijke substantiële uitbreiding 
van de parkeergelegenheid in het 
centrum met circa 140 parkeerplaat-
sen. Vanwege de voorgenomen her-
inrichting van het Vinkenplein, is de 
Driehoek noodzakelijk als alterna-
tief bronpunt voor het parkeren in 
het centrum. Het College verwacht 
in de loop van het tweede kwartaal 
van 2018 te starten met de daadwer-
kelijke inrichting van het parkeer-
terrein op de Driehoek. [HvdB]

Gratis les bij Atlas
Atlas Sports aan de Tolakkerweg in Maartensdijk is een van de deelnemers aan het 
kortingsbonnenboekje dat eind vorig jaar door de Vierklankbezorgers is uitgereikt.

Met de kortingsbon kunt u gratis deelnemen aan een les pilates, stretch & relax,
boks-fit, cross-fit of Cesar-fit.

Atlas Sports is een verlengstuk van 
de fysiotherapiepraktijk. In de trai-
ningsruimte zijn dan ook regelma-
tig fysiotherapeuten te vinden die 
voor de begeleiding zorgen. Naast 
de lessen zijn er ruime mogelijk-
heden om vrij te trainen aan de 
hand van een trainingsschema. Sa-
men met de begeleiders wordt dat 
schema regelmatig bijgesteld om 
het lichaam van nieuwe prikkels te 
voorzien. Het eerste kwartaal van 
dit jaar worden er tegen inlevering 

van de bon geen inschrijfkosten in 
rekening gebracht bij een fitness 
abonnement.

Lessen
Naast de vrije trainingsmogelijkhe-
den zijn er in de oefenzaal dagelijks 
uitdagende groepslessen. Alle trai-
ningen zijn erop gericht op belast-
baarheid en conditie te verbeteren 
en variëren in tijdsduur van 45 tot 
75 minuten. Naast de lessen waar-
bij de aandacht met name op de 

ontwikkeling van spiergroepen ligt 
zijn er ook uitdagende conditieles-
sen zoals boks-fit en cross-fit. Kijk 
op www.atlas-fysiotherapie-maar-
tensdijk.nl voor meer informatie of 
bel voor een afspraak 0346-210592. 
Heeft u het kortingsbonnenboekje 
gemist? U kunt er alsnog een ha-
len op o.a. het kantoor van De 
Vierklank. Kijk voor een volledig 
overzicht van de afhaaladressen op 
www.vierklank.nl

Werken aan spierbalans met Pilates bij Atlas in Maartensdijk.

December 2017 verhuisden Kwinkelierbomen alvast naar de Driehoek. [foto Henk van de Bunt]
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Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

 
Dat Groenekanners vaak klagen, daar ben ik het wel een beetje met 
Jeltje (zie VK 31 jan.) eens. Ik denk ook dat dit deels komt door de weinig 
initiatieven, die de Groenekannners zelf en het gemeentebestuur van De 
Bilt ondernemen voor de leefgemeenschap Groenekan om het klagen weg 
te nemen.

Parkeeroverlast gekoppeld aan het grote succes van onze trotse hockeyclub 
Voordaan - bijvoorbeeld - is al diverse keren aangekaart, o.a. het aanleggen 
van een parallelweg langs de A27 en het inventariseren van parkeerruimte in 
de buurt ervan, maar is de weg gegaan als de nachtkaars. Als er daadwerke-
lijk een probleem is, dan kan niet de houding aangenomen worden van ‘we 
wachten wel een poosje dan ebt het wel weer weg’. Het niet oplossen van 
een probleem versterkt het gevoel van geen invloed hebben, het verlamt en 
kweekt een gevoel om tegen nieuwe dingen te zijn.

Landgoed
Het ontwikkelen van een landgoed met als doel er polospeelvelden aan te 
leggen - zo wordt het gevoeld - is een ander topthema in Groenekan. Het kop-
pelen van allerlei franje aan dit thema, zoals een cosyruimte, een ruimte om te 
bridgen, te biljarten, een soort sociëteit, noem maar op, is in mijn denken iets 
wat de komst van het landgoed moet rechtvaardigen maar er van losgemaakt 
moet worden. We hebben in Groenekan al genoeg ééndagsvliegen gehad. Het 
'kille en saaie dorpshuis de Groene Daan' biedt allerlei mogelijkheden, als 
daartoe goede initiatieven worden voorgesteld, ook om het op te fleuren wat 
nu reeds op de agenda staat. Tot nu toe is de roep om een sociëteit e.d. niet 
krachtig genoeg geweest om zoiets te verwezenlijken. Waarom nu plotseling 
koppelen aan een landgoed?

Polo
De vraag moet zich concentreren op: wel of niet een landgoed met polospeel-
velden, enz. Zo’n landgoed is in eerste instantie gericht op de wereld buiten 
Groenekan, namelijk de polospelers, die elders wonen, hun paarden, hun aan-
hang en de daarvoor benodigde parkeercapaciteit. We laten de franje weg en 
formuleren waar het om gaat, past zo’n landgoed in Groenekan? Het geplande 
landgoed omvat: het landgoed zelf met garages, de polospeelvelden, de stal-
len ook voor paarden, die van buiten Groenekan komen en moeten worden 
ondergebracht, een groot aantal parkeerplaatsen, een verdere belasting van 
de Groenekanseweg, willen we dat of niet. Aan u/jullie Groenekanners om je 
erover uit te spreken.

Cor van Doesburg, Groenekan

Documentaire

Op 8 februari van 20.00 tot 22.00 uur kunt u bij de 
Woudkapel in Bilthoven weer film kijken. Deze 
keer is de documentaire 'Waarover je niet spreken 
kan' te zien. Een filmportret over de Bilthovense 
kunstenaar/eigentijds mystica Iris van Haaren. Na 
de film kunt u vragen stellen en in gesprek gaan 
over  mystieke ervaringen. Kaarten via www.
woudkapel.nl

Rondleiding expositie ArtTraverse

Op woensdagmiddag 14 februari wordt een rond-
leiding georganiseerd bij de expositie  van Thea 
Figee en Marie-José Robben. Beide kunstenaars 
zijn aanwezig en zullen een toelichting geven op 
hun werk. De rondleiding begint om 14.00 uur 
in de Coesfeldzaal van het gemeentehuis De Bilt, 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven, ingang 
'Jagtlust'. Inloop vanaf 13.45 uur. U kunt zich aan-
melden door voor 12 februari een e-mail te sturen 
aan info@arttraverse.nl o.v.v. ‘expositie gemeente-
huis De Bilt’.

Het mysterie van geboorte, leven en dood

Op 15 februari vind er van 20.00 tot 22.00 uur in 
de Bilthovense boekhandel een lezing plaats over 
fundamentele levensvragen. U kunt kennis maken 
met de oeroude en tegelijkertijd zeer actuele mys-
teriewijsheid van de rozenkruisers. 

Samenzang in Lage Vuursche

Als vervolg op de zeer gewaardeerde zangdienst 
in oktober vorig jaar zal er op zaterdag 17 maart 
om 20.00 uur weer een samenzangdienst gehouden 
worden in de historische Stulpkerk van Lage Vuur-
sche. Het programma wordt samengesteld uit door 
deelnemers c.q. bezoekers aangemelde liederen. 
Voorkeursliederen kunnen t/m zaterdag 17 februari 
via email stulpkerkzang@hotmail.com of tel. 035 
5264342 doorgegeven worden. 

Spreekuur Cliëntenraad 

De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt houdt op 
dinsdag 20 februari van 10.00 tot 11.00 uur een 
spreekuur bij Wijkcentrum ‘Bij de Tijd’ in zorgcen-
trum Weltevreden De Bilt. Mevrouw Loeky Wein-
berg is aanwezig om alle vragen te beantwoorden. 
Voor andere momenten is zij telefonisch  via 06 
27820782 te bereiken.

Soefi - Meditatieavond

Woensdag 21 februari wordt een meditatieavond 
in de Woudkapel, Beethovenlaan 21 te Bilthoven 
gehouden. Vanaf 20.00 uur wordt er aan de slag 
gegaan met verschillende meditatievormen bin-
nen de Soefi- traditie. Er wordt aandacht besteed 
aan adem, luisteren, bewegen, kijken en zingen. 
Het Soefisme is een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, respect voor alle 
religies en het bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei. (www.soefi.nl)

Bingo in WVT

Vrijdag 9 februari organiseert WVT een gezellige 
bingoavond. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte 
welkom. Meespelen voor leuke prijzen kost € 3,50.

Lezing sociaal burgerschap

Op maandag 12 februari geeft dr. Menno Huren-
kamp een lezing over 'Sociaal Burgerschap' bij de 
Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte. Hurenkamp 
is politicoloog en journalist. 'Niet alleen de verzor-
gingsstaat vraagt steeds meer eigen verantwoorde-
lijkheid van burgers, ook de rechtsstaat heeft het 
volgens de politiek meer en meer nodig dat burgers 
participeren. Meestal op dusdanig kleine schaal dat 
de burger weinig meer rest dan zich als consument 
te gedragen; als hij niet gewoon afhaakt.' De lezing 
is ‘Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, Bilthoven. De 
aanvang is om 20.00 uur. Kaarten zijn aan de zaal 
verkrijgbaar. Info via www.bilthovensekring.nl.

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

Like ons op facebook/BotaBootsCompany

Leatherlook 

van 329,95
voor

195,-

van 119,95
voor

65,-

van 299,95
voor

175,-

van 349,95
voor

185,-

van 139,95
voor

69,95

Leren jack 
Milestone

Katharina 
Loretta Stola

Cognac Riani 
jasje

Blazer Riani

Giovane 
blouse 

beige zwart/wit

Off-white

Super Sale

Leren jack 

kortingen tot wel

Out� ts Boots Accessories

Ketting
Caroline Biss

van 39,95
voor 20,-
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advertentie

Hans van der Rijst over rotondes
door Henk van de Bunt

Laura, Malou, Senna en Zoë zijn nichtjes en vriendinnetjes. Ze wonen vlak bij elkaar - in 
Bilthoven en Den Dolder - en spelen vaak samen. In Bilthoven woont hun lieve oppas-opa Hans, 
die prachtige tekeningen en het verhaal van het drietal van commentaar voorzag en bundelde 

in een boekje ‘Het Knuffelbeestje’. 

Het is bijna vier jaar geleden, dat 
Hans van der Rijst over de boek-
jes vertelde. Inmiddels zijn er vier 
boekjes verschenen. Nu was er 
weer contact: ‘Nu gaat het over 
rotondes. Naar mijn mening zijn 
situaties op de kleine rotondes in 
De Bilt zorgelijk te noemen, aldus 
Hans van der Rijst. ‘Er is al vaker 
aandacht voor de rotondes in De 
Bilt gevraagd. Er is een reden om 

dat weer te doen. Bijna ongelukken 
zijn er regelmatig. 

Goede
‘Eerst iets ten goede, de doorstro-
ming van het verkeer is verbeterd. 
Het zwarte randje is de toegenomen 
kans op ongelukken. Als voorbeeld 
de rotonde op de Groenekanseweg 
bij het industrieterrein. Een ka-
rakteristieke kleine rotonde waar 

het fietsverkeer in twee richtingen 
toegestaan is. De automobilist die 
van vanaf het Dr. Letteplein de ro-
tonde nadert krijgt te maken met 
een verkeersstroom van auto’s uit 
één richting en vijf stromen van 
fietsers. Vanaf links, één op de ro-
tonde vanaf de tegenover liggende 
kant, die stroom voegt zich samen 
met de stroom vanaf de Biltse Ra-
ding en fietsers die voor de automo-

bilist van links achter komen. Aan 
de rechterkant komen fietsers van 
rechtsachter en gewoon van rechts 
vanaf het fietspad langs het indus-
trieterrein’. 

Richting
‘Veel fietsers en automobilisten ge-
ven geen richting aan, dat vraagt 
onnodige aandacht van degene die 
wil invoegen op de rotonde. Het 
gevolg is dat de bewegingen van 
de weggebruikers pas duidelijk zijn 
op afstanden van 3 tot 4 meter. De 
gemeente heeft gelukkig een waar-
schuwend verlichtingssysteem ge-
realiseerd. Overdag werkt dat sys-
teem uitstekend. Maar hoe zit dat 
als het donker is en het regent?’
‘Op oude tweebaanswegen en in 
veel straten staan de lantarenpa-
len te ver uit elkaar. De lichtbun-
dels belemmeren dan het zicht 
op verkeer voorbij de lichtbundel 
(bijvoorbeeld een wielrijder zon-
der verlichting en reflectoren, of 
een overstekende voetganger). De 
rotonde-signaal-verlichting zorgt 
voor een lichtgordijn in het donker 
waardoor de wielrijders slechter 
zichtbaar zijn. Er is pas iets te zien 
als de auto de verlichting passeert’.

Verbeteren
Wat kan er nog verbeteren? Wiel-
rijders moeten verlichting en re-
flectoren op orde hebben. Richting 
aangeven helpt ook. Vooral snor-
fietsers en brommers die van achter 
de invoegende auto komen zijn op 
het allerlaatste moment pas zicht-
baar, daar moeten ze rekening mee 

houden Automobilisten moeten 
richting aangeven, dat helpt echt. 
Tenslotte zou de gemeente op de 
rotonde een gedimde nachtverlich-
ting kunnen realiseren.’ Hans van 
der Rijst schreef er een gedicht over

Rond om
Zijn vriendin verliet hem die dag,
haar liefde was niet groot genoeg.

Die dag, een dag van ontluistering.
De bestuurder noemde het kamikaze.
Zichtbaarheid is niet omkeerbaar 
voegde de deskundige toe.
De psycholoog wijtte het aan zijn 
puberbrein dat geen gevaren ziet.

Die dag droeg hij zwarte kleding, 
reed op een zwarte fiets,
geen verlichting, geen reflectoren.
Regen, de zon nog lang niet op. 

Die dag had hij voorrang,
ook tegen de klok in.
Hij zag de lichten van de auto, 
bleef zelf ongezien,
nu blijvend in een rolstoel.

Die dag verweet de rechter hem nalatigheid.
Zijn woede en onbegrip was ongekend, 
een verloren toekomst.

Die dag is lang voorbij.
Een grillig pad bracht hem bij vandaag.
Deze nieuwe dag, 
hoorde hij vogels zingen, 
rook het lentegroen, 
voelde de milde zon op zijn huid.
Een schuchter begin,
van de zoektocht naar 
een nieuw perspectief.

Genomineerd voor het Groene Lintje
Budgetkring: ‘Ook met weinig geld kan ik gelukkig zijn’

Kun je met een smalle portemonnee werken aan duurzaamheid? Ja. In de Budgetkring 
stimuleren deelnemers elkaar bewust om te gaan met geld, milieu en gezondheid.

In 2015 startten Marieke van Nim-
wegen en Arland Swaak in De Bilt 
de eerste Budgetkring, inmiddels 
hebben er vijf gedraaid en starten er 
in februari weer twee. Een Budget-
kring bestaat uit ongeveer acht per-
sonen die elke twee weken bij el-
kaar komen onder begeleiding van 
getrainde vrijwilligers. Ze delen er-
varingen uit met energiebesparing 
en geven elkaar tips hoe je gezond 
maar toch voordelig kookt of hoe 
je milieuvriendelijk je huis schoon-
maakt. Deelname is gratis, inclu-

sief een cursusmap. Er is ook een 
Groene Gids gemaakt met groene, 
gezonde en goedkope adressen in 
De Bilt. Deelnemers die onlangs 
een certificaat kregen uitgereikt van 
de Biltse wethouder economische 
zaken zijn er enthousiast over. ‘Ik 
heb meer inzicht gekregen in mijn 
uitgavenpatroon. 

Vroeger was halverwege de maand 
mijn geld op, ik had geen idee waar-
aan. Nu kan ik zelfs sparen. Ik zet 
nu ook eerder de verwarming wat 

lager,’ aldus een deelnemer. En een 
ander: ‘Ik heb met weinig geld mijn 
huis opgeknapt. Ik weet nu dat je 
eigenlijk niet zo veel nodig hebt om 
gelukkig te zijn.’ De Budgetkring 
De Bilt is een van de drie genomi-
neerde projecten waarop inwoners 
van De Bilt kunnen stemmen voor 
het Groene Lintje, de onderschei-
ding die GroenLinks uitreikt aan 
een initiatief dat bijdraagt aan duur-
zaamheid. Stemmen kan, tot 11 fe-
bruari, op de website https://debilt.
groenlinks.nl.

Na de certificaatuitreiking zingen de deelnemers het Budgetkringlied.

Van voor naar achter Malou, Senna, Laura en Zoë op de Herbie rotonde bij de Groenekanseweg.

HÉT VALENTIJNSCADEAU VOOR IEDERE SMAAK:
EEN HARTVERWARMENDE FLES WIJN

Een cadeautje op Valentijnsdag is een heerlijk gebaar naar diegene die 
je wat extra aandacht wilt geven. Natuurlijk, in deze tijden hebben we 
alles al… dus altijd iets cadeau doen wat het huis weer uit gaat! Een 
fles wijn is daarom het perfecte geschenk.

Een romantisch ontbijt? Geef je naast de wijn ook chocola?
Een fleurige bos bloemen? Maak je een heerlijke vegetarische diner? 
Wijnhuis Zuid heeft slechts 500 verschillende wijnen dus is er altijd 
eentje die past!

Als voorbeeld heeft Wijnhuis Zuid enkele wijnen geselecteerd:
• Bij het ontbijt: een ‘James Bond’ flesje Champagne 

Special Cuvée Bollinger (37,5cl)
• Bij de chocolaatjes: Toro Albala Don PX 2012 (37,5cl) 
• Bij het bloemetje: Ca’la Bionda Valpolicella Classico 2016
• Bij het vegetarische diner: Montenidoli Tradizionale 

Vernaccia di San Gimignano 2016

Julianalaan 4
3722 GP  Bilthoven
030 - 3072020
www.wijnhuiszuidbilthoven.nl
info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

Openingstijden
Maandag: 13.00 – 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
Zondag: gesloten

Uiteraard ben je van harte welkom in de winkel om je eigen keus te bepalen. 

Tot snel!
Het Wijnhuis Zuid Team
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Bewezen de
goedkoopste!

JAAR

Geldig van woensdag 7 t/m dinsdag 13 februari 2018

Geldig van vrijdag 9 t/m zondag 11 februari 2018

Pepsi, 7UP of SiSi
Pak met 4 blikken 

van 0.33 liter
 Van 1.75 - 1.85

Doritos 
2 zakken van 185 gram

 Van 2.36 - 2.50

Senseo koffi epads
2 zakken met 48 stuks
 Van 10.50 - 10.76

1.-
PER PAK

1.49
2 ZAKKEN

8.-
2 ZAKKEN

Kijk voor actuele openingstijden 
en zondagopeningen op 
hoogvliet.com/openingstijden

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden

WEEKENDDEAL

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Perikelen rond PMD

De gemeente De Bilt maakt zich (terecht) druk over het gescheiden in-
zamelen van afval. Maar juist daardoor verbaast mij het volgende: ‘Het 
inzamelen van PMD is goed geregeld: speciale zakken zijn bij diverse 
supermarkten verkrijgbaar en inzameling vindt geregeld plaats en daar-
naast zijn er containers. Zo staat er een container op de hoek van de Ko-
perwieklaan / Goudvinklaan, waarop met grote letters ‘PMD’ is gezet. 
Nu is het vrij lastig te bepalen wat precies PMD is, dus is het handig dat 
er een lijstje op de container hangt met nadere instructies ‘wat wel, wat 
niet’? Edoch, waar de D van PMD toch echt voor Drinkpakken staat, 
wordt aangegeven dat Drinkpakken juist niet in de container horen. Ui-
teraard snap ik ook wel dat de instructies blijkbaar nog stammen uit het 
tijdperk van enkel plastic inzamelen, maar als beleid niet gepaard gaat 
met goede voorlichting, loopt dat beleid volgens mij flink in de soep, in 
dit geval de beroemde plastic soep!
Hans van Duivenbooden (Bilthoven)

De container op de hoek van de Koperwieklaan / Goudvinklaan, waar-
op met grote letters ‘PMD’ is gezet. Rechts boven de verbleekte onjuiste 
instructie.

E-bike Xperience 
E-bike Xperience is het startpunt voor iedereen die een e-bike over-
weegt. Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 maart kunnen bezoekers in de 
Jaarbeurs in Utrecht een testrit maken op één van de honderden aanwe-
zige testfietsen. Voor alle type e-bikes is er een speciaal indoor testpar-
cours aangelegd. Om alle e-bikes goed te kunnen testen zijn er verschil-
lende parcoursen. Zo is er bijvoorbeeld een helling, een schelpen- en 
zandpad. Voor de razendsnelle high speed e-bikes (speed pedelecs) is 
er een aparte strook waarbij over de gehele hallengte snelheden tot max 
45 km/h bereikt kunnen worden.

Beleef een e-bike op één van de honderd testfietsen in de Jaarbeurs.

Cabaret
met Kiki Schippers

Kiki Schippers is de winnares van de Annie M.G. Schmidtprijs 2017. 
De jonge cabaretière is eigenwijs, ontwapenend, kwetsbaar en fel. Met 
haar liedjes verovert ze ieder publiek. In haar vlijmscherpe actuele 
bijdragen aan het radioprogramma Spijkers met Koppen is Schippers 
nietsontziend. Misschien hebt u haar gezien in het tvprogramma De 
Slimste mens? Op zondag 11 februari kunt u haar ontmoeten in Theater 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven. Info en tickets: www.thea-
terhetlichtruim.nl

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal kaarten beschikbaar 
gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar 
info@vierklank.nl. Als onderwerp vermeldt u ‘E-bike’. De kaarten 
worden 19 februari verloot onder de inzenders.
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Warme-truien-dag op 
het Zonnewiel 

Op vrijdag 2 februari deed basisschool het Zonnewiel mee met 
de landelijke warme truien actie. Na installatie van zonnepanelen 

voor groene stroom, is er hierdoor opnieuw aandacht 
voor energiebesparing.

Het idee is simpel: Men trekt de lekkerste en warmste trui aan (naar 
school), de verwarming gaat een graadje lager en we besparen 6% 
energie per graad. Verrassend hoe weinig moeite het kost. Op Warme-
truien-dag wordt het klimaat en breien aan elkaar gekoppeld. Op het 
Zonnewiel leren de leerlingen ook breien; al vanaf groep 3. Eerst ma-
ken ze een konijntje en in groep 5 breien ze in de klas hun eigen muts. 
Met zelfgekozen combinaties geven de kinderen eigen kleuren aan hun 
muts. Ze zijn aan het eind trots en blij dat de muts echt draagbaar is. 
Ondertussen ondersteunt zo'n breiwerk al doende ook het rekenen. He-
lemaal mooi dat je met een warme trui en je zelfgebreide muts ook nog 
energie kunt besparen; Goed voor de wereld van vandaag en morgen.

(Hilde van Drunen)

Groep 6 van het Zonnewiel zit er warmpjes bij.

Basisschool de Nijepoort middenin 
de A27 werkzaamheden

door Henk van de Bunt 

Bij de onderdoorgang in Groenekan liep aannemerscombinatie 3Angle tegen een lastig 
vraagstuk aan. Basisschool de Nijepoort had namelijk aan weerszijden van de A27 klaslokalen. 

Dat vroeg om een logistieke oplossing en een goede samenwerking met de school. 

Elke dag fietst directeur Marjan van 
Grieken, net als veel van haar leer-
lingen, via de onderdoorgang Groe-
nekanseweg naar Basisschool de 
Nijepoort: ‘Bij het brengen en op-
halen is het soms een chaos. De on-
derdoorgang is een belangrijke ver-
keersader. Daarom was het fijn toen 
in januari 2016 3Angle en Rijkswa-
terstaat ons uitnodigden om te pra-
ten over de werkzaamheden voor 
de verbreding van de A27’. 

Veiligheid
‘Fietsende kinderen, auto’s met 
ouders die hun kinderen komen 

ophalen en brengen en vrachtver-
keer gaan niet echt goed samen. 
Daar waren we ons allemaal van 
bewust. De veiligheid van de kin-
deren stond op nummer 1 en dus 
moest er een goede oplossing ko-
men’. 
Tijdens verschillende bijeenkom-
sten sprak de school uitvoerig met 
3Angle en Rijkswaterstaat over 
de werktijden, planning en veilig-
heidsmaatregelen. ‘In de voorbe-
reidingsfase kregen we alle plat-
tegronden en bouwtekeningen te 
zien en maakten we afspraken over 
de veiligheid.’

Hinder beperken 
In de voorbereidingsfase werd bij-
voorbeeld afgesproken dat tussen 
8.00 uur en 9.00 uur het bouwver-
keer geen gebruik mocht maken 
van de onderdoorgang. En dat het 
personeel van 3Angle en de on-
deraannemers hun auto’s niet in de 
buurt van de school mochten parke-
ren. Daarnaast zou 3Angle tijdens 
de werkzaamheden verkeerrege-
laars inzetten om te zorgen dat de 
fietsende kinderen veilig op school 
arriveerden. Daarmee kon de hin-
der voor de basisschool beperkt 
worden.
 
Korte lijntjes
In de praktijk werden de afspraken 
niet altijd 100% nageleefd. Van 
Grieken: ‘De eerste lijnen weten 
goed wat de afspraken zijn, bijvoor-
beeld 3Angle zelf en de mensen op 
kantoor. Maar de leveranciers en on-
deraannemers niet. Dit betekende, 
dat er alsnog tussen 8.00 uur en 9.00 
uur soms vrachtwagens reden of dat 
parkeerplekken bezet waren. 

Gelukkig waren de lijntjes kort 
doordat we voor de start van de 
werkzaamheden een lijst met con-
tactpersonen hadden ontvangen. Na 
1 belletje was het probleem vaak 
opgelost. De onderdoorgang zelf is 
overdag nooit afgesloten geweest. 

Dat was heel fijn en is altijd volgens 
afspraak gegaan’. 

Vrachtwagenstuur
Niet alleen voor het schoolbestuur 
en de ouders waren de werkzaam-
heden aan de A27 spannend. Ook 
voor de kinderen. ‘Om de leerlingen 
te vertellen over de gevaren van de 
werkzaamheden, kwam een vracht-
wagenchauffeur van 3Angle voor de 
start van de werkzaamheden langs. 
Hij legde de dode hoek uit en wat 
je wel en niet moet doen in de buurt 
van het bouwverkeer. En natuurlijk 
het allerleukste: alle kinderen moch-
ten even in de cabine achter het 
stuur zitten. Vooral dat deel vonden 
ze gaaf. Een jongetje zei zelfs dat hij 
als hij groot is ook in zo’n vracht-
wagen zou willen rijden. Dat soort 
momenten blijven mij bij.’
 
Uniek
Sinds 2 januari 2018 heeft Basis-
school de Nijepoort een nieuw on-

derkomen 500 m. verderop. ‘Deze 
verhuizing stond al voor de start van 
de werkzaamheden gepland. We zijn 
het oude gebouw bij de onderdoor-
gang ontgroeid. De 2 verschillende 
locaties waren ook een beetje onhan-
dig. Nu passen alle leerlingen in één 
gebouw.’ En hoe kijkt Van Grieken 
terug op de werkzaamheden voor de 
A27? ‘Het was een hectische peri-
ode. Achteraf gezien denk ik dat we 
door de intensieve samenwerking 
alles tot een goed einde hebben ge-
bracht. 

Wij hebben geleerd hoe belangrijk 
goede communicatie is. De leerlin-
gen vonden het in ieder geval een 
leuke tijd. Zo hadden de kleuters 
een paar weken het thema ‘bou-
wen’. Met 2 bouwprojecten, de ver-
breding van de A27/A1 en de bouw 
van onze nieuwe school, dicht in de 
buurt konden ze na de les zelf de 
bouwvakkers aan het werk zien. Dat 
is best uniek.’

(S)Cool on Wheels op de 
Werkplaats

Op basisschool de Werkplaats Kindergemeenschap hadden de gymlessen van de groepen 7/8 
vorige week een speciaal thema: gehandicapte sporters 

Marijke Roest en John van der 
Meer kwamen via het project (S)
Cool on Wheels op school om de 
kinderen te laten ervaren hoe het is 
om als gehandicapte (top-)sport te 
bedrijven. 

In een voorafgaand theoriegedeelte 
in de klas werd verteld over het le-
ven als gehandicapte sporter, wer-
den filmpjes getoond en heel veel, 
ook heel persoonlijke, vragen be-

antwoord. De ingelijste medaille 
van de Paralympics van Marijke 
Roest maakte grote indruk. 

Praktijk
Vervolgens gingen de kinderen de 
gymzaal in om te leren hoe het is 
om in een rolstoel te rijden en te-
gelijk ook nog met een bal om te 
gaan. In de vorm van een estafette 
leerden ze hoe je vaart kunt maken, 
hoe je handig kunt draaien en een 

pirouette maken, en hoe je snel 
stopt. Dat lukte in de vaart van een 
spel niet altijd goed: soms leken 
de rolstoelen meer op botsauto-
tjes… Sommigen lukte het om een 
‘wheely’ te maken: even balanceren 
op twee wielen. Verteld werd ook 
hoe je weer overeind komt wanneer 
je met de rolstoel omvalt. Met een 
paar potjes rolstoelbasketbal werd 
deze geweldige dag afgesloten.

(Elsbeth de Kort)

Marjan van Grieken, directeur van basisschool de Nijepoort.
(foto Ton Borsboom)

Voorafgaand aan de werkzaamheden kregen de kinderen van basisschool 
de Nijepoort op een interactieve manier informatie over de werkzaamheden 
aan de A27 en het viaduct vlakbij de school.

Praktisch rolstoelbasketbalonderwijs.
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Verhalen over 
de Watersnoodramp van 1953

door Walter Eijndhoven

Vorige week herdacht Nederland de watersnoodramp, die zich 65 jaar geleden voltrok, in de nacht 
van 31 januari op 1 februari. Een ramp met ruim 1.800 doden tot gevolg, verdronken vee en een 
enorme schade aan huizen. Velen konden nadien niet spreken over hetgeen hen overkwam, maar 

langzamerhand komen de verhalen los, ook bij inwoners van gemeente De Bilt.

Tijdens die vreselijke nacht van 31 
januari op 1 februari overstroomde 
een gebied van ongeveer 150.000 
hectare in de provincies Zeeland, 
Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
In het hele gebied woonden toen-
tertijd ongeveer 600.000 mensen. 
1836 mensen verdronken, waar-
van 865 in Zeeland, 677 in Zuid-
Holland, 247 in Noord-Brabant en 
7 in Noord-Holland. Naderhand 
stierven nog eens 40 mensen aan 
hun ontberingen. Uit een lijst met 
de namen van alle omgekomen 
slachtoffers van het Rode Kruis 
bleek Schouwen-Duiveland het 
zwaarst getroffen. Op 8 september 
1953 kwam het Rode kruis met een 
nieuwe lijst. Hieruit bleek dat 1.796 
mensen waren verdronken, maar 
er bleken op dat moment nog 164 
mensen te worden vermist, waar-
onder 32 reeds geborgenen, maar 
die nog niet geïdentificeerd kon-
den worden.Uit allerlei berichten 
bleken uiteindelijk 1.836 mensen 
verdronken, in plaats van 1.835. 
De laatste bleek een meisje te zijn, 
die geboren was in de nacht van 31 
januari op 1 februari. Haar ouders 
konden haar niet op tijd aange-
ven. Nog diezelfde nacht overleed 
het meisje, tijdens de storm. Naast 
1.836 mensen kwamen ook veel 
dieren om, waaronder 47.000 stuks 
vee en 140.000 kippen. 

Verhalen
De laatste jaren komen steeds meer 
verhalen over de Watersnoodramp 
los. Slachtoffers, vrijwilligers en 
hulpverleners willen toekomstige 
generaties laten weten wat toen 
gebeurd is. Ook gemeente De Bilt 
heeft diverse inwoners die de Wa-
tersnoodramp hebben meegemaakt. 
Na een oproep in De Vierklank 
kwamen diverse reacties binnen op 
de redactie. 

Studenten
Eén van hen is Richard van Staa uit 
Bilthoven. Geboren in Nederlands-
Indië, waar zijn ouders een fabriek 
hadden. 'Na het afronden van mijn 
middelbare school wilde ik graag 
een studie doen aan de Technische 
Hogeschool (TH) in Delft (nu: TU 
Delft). Dus ben ik naar Nederland 
vertrokken. In 1953 studeerde ik 

nog en hoorde die bewuste zondag-
ochtend van 1 februari 1953 over 
de watersnoodramp. Om meer over 
het nieuws te horen, fietste ik naar 
mijn studentensociëteit in Delft, 
omdat wij daar een radio hadden. 
Zelf was ik niet in het bezit van een 
radio. Met een stuk of wat studenten 
luisterden wij geïnteresseerd naar 
vele, vaak verwarde mededelingen. 
Pas aan het eind van de middag be-
stond enige duidelijkheid over de 
omvang van de ramp'. De volgende 
dag luisterden Van Staa en andere 
studenten opnieuw naar het nieuws 
over de ramp in Zeeland, tot een te-
lefoontje binnenkwam, waarbij zij, 
en andere studentenverenigingen, 
werd gevraagd een bus te huren en 
te gaan helpen. 'Met een aantal stu-
denten zamelde ik geld in, om een 
bus te huren. Toen de bus voorreed, 
haalden wij nog meer studenten op 
bij twee andere sociëteiten en sa-
men met een hoogleraar reden wij 
maandagochtend 2 februari naar 
het zuiden'. Van Staa en zijn collega 
studenten sleepten twee dagen lang 
met zandzakken, om de dijken te 
verstevigen. 'Aan het eind van die 
twee dagen werden wij opgehaald 
met een bus en konden wij een paar 
uur slapen, in een loods. De volgen-
de dag gingen wij weer naar huis 
en werden wij naar de sportschool 
van de Hogeschool gebracht om te 
douchen en te eten. Hier werden 
wij ook kort ontvangen door het 
bestuur van de (toenmalige) hoge-
school en werd ons verteld hoe trots 
zij waren op hun studenten'. 

Wethouder
Ook Rien Balemans uit Bilthoven 
heeft herinneringen aan de Waters-
noodramp. 'Ik weet mij nog veel te 
herinneren over die vreselijke dag, 
1 februari 1953', vertelt hij. 'Wij 
woonden toen met het hele gezin 
in Zevenbergschen Hoek, in West-
Brabant. De vrijdag en zaterdag 
stormde het al en wij luisterden 
constant naar de berichten op de 
radio, in die tijd hadden wij nog 
geen tv'. Dat het ernstig zou worden 
bleek al snel. Balemans vervolgt: ' 
In de vroege ochtend van zondag 1 
februari rende mijn vader in paniek 
ons huis binnen en schreeuwde dat 
wij ‘eruit’ moesten, dat wij ‘anders 

zouden verdrinken’. Als wethouder 
van de gemeente Zevenbergen had 
hij namelijk zojuist poolshoogte 
genomen van de situatie bij Moer-
dijk, had de dijkdoorbraak van het 
Hollands Diep waargenomen en 
gezien dat bij een volgende vloed 
zich een ramp ging voltrekken. Te-
rug naar huis fietsend, reeds door 
het stijgende water, sprak hij nog 
een boerin met haar dochter aan. 
Later bleek dat zij beiden zijn ver-
dronken'. 

Tweede vloed
Vóór de tweede vloed is het gezin 
naar familie in Hoeven gefietst, 
waar zij gedurende zes weken ge-
evacueerd zijn geweest'. Balemans: 
'Terwijl ons gezin naar Hoeven 
vertrok, bleef mijn vader achter. 
Er was veel werk te verrichten. 
Hij richtte een crisiscentrum in, in 
de hoger gelegen pastorie. Samen 
met onder andere brandweer, po-

litie en leger werd getracht hulp 
te bieden tijdens de uren die volg-
den. Zij stuurden rubberboten het 
water op om, waar mogelijk, men-
sen te redden uit hun vaak benarde 
omstandigheden'. Dit was echter 
ondoenlijk, de boten werden te-
ruggeblazen door de harde wind. 
Er was geen doorkomen aan. Na-
dat de storm vele slachtoffers had 
gemaakt, kwam hulp uit het hele 
land op gang. 'Daarbij denk ik altijd 
‘negen miljoen mensen hielpen één 
miljoen mensen’', legt Balemans 
uit. In de jaren '50 telde Nederland 
ongeveer 10 miljoen inwoners. 
'Mijn vader had als wethouder be-
paalde privileges. Enkele weken na 
de ramp zijn wij met een bootje het 
gebied ingegaan. Die beelden ver-
geet ik nooit meer. Overal lag dood 
vee en huizen stonden onder water, 
of waren ingestort'. 
Na zes weken tijdelijk dijkherstel 
en het leegpompen van de polders, 
mochten de inwoners weer naar hun 
eigen huis. Een dikke laag modder 
bedekte het huis van de familie Ba-
lemans. 'Gelukkig waren mijn ou-
ders niet materialistisch. Meubels 
en dergelijke zijn vervangbaar, al-
leen ons sierduifje was verdronken. 
Ik weet dat mijn moeder daarvan 
erg ontdaan was'. 

Vorderingscommissie
In 1938 kochten de schoonouders 
van Irma Hoogenraad uit Holland-
sche Rading een vakantiehuis in 
Renesse, op Schouwen Duiveland. 
Twee jaar later echter werd het huis 
van de familie Hoogenraad gevor-
derd door de toenmalige ‘vorde-
ringscommissie’ en, nadat het weer 
vrijkwam, na de tweede wereld-
oorlog, werd het huis in Renesse 
nogmaals gevorderd, ten tijde van 
de Watersnoodramp. Uiteindelijk 
kwam het huis in 1956 pas vrij. 

Direct na de watersnoodramp werd 
het Rampenfonds opgericht. Vanuit 
het hele land werd veel geld op-
gehaald, zodat de slachtoffers kle-
ding, meubels en andere goederen 
konden aanschaffen. 'Tijdens de 
eerste hulp had iedereen recht op 
een paar lederen schoenen. Helaas 
ontstond onderling veel afgunst', 
vertelt Hoogenraad. 'De arme be-
volking werd vaak een paar leren 
schoenen geweigerd, omdat zij al-
tijd op klompen hadden gelopen en 
met leren schoenen er dus op voor-
uit zouden gaan. Velen wilden niet 
dat armeren zouden ‘profiteren’ van 
de gevolgen van de watersnood-
ramp'. 

Nog vaak hebben Irma en Edsart 
Hoogenraad het over de gebeurte-
nissen van toen. Hoogenraad: 'On-
geveer 45 jaar geleden kwamen wij 
langs Kerkwerve, toen wij een kwe-
kerij zagen. Wij kwamen met Van 
der Wekke ,de kweker, in gesprek 
en het bleek dat hij Maartensdijk 
kende. Zijn ouders hadden eerst in 
Tuindorp (toen gemeente Maartens-
dijk) als evacuees van de ramp mo-
gen wonen, in het huis waarvan de 
eigenaar in het buitenland was. Bij 
terugkeer van de eigenaar moest het 
gezin Van der Wekke naar een an-

der onderkomen, Persijn. Dit werd 
al lange tijd niet meer bewoond 
en het was er koud en vochtig. De 
zoon was militair in Soesterberg en 
ging vaak naar zijn familie daar. 
Omdat het niet goed ging met zijn 
moeder, consulteerden zij vaak de 
huisarts in Maartensdijk. Het toeval 
wilde dat mijn man, Edsart, 45 jaar 
geleden huisarts was in Maartens-
dijk. Er is een mooie vriendschap 
uit voortgekomen'. 

Een ander toeval was ook dat de 
opa van de apothekersassistente 
wel was omgekomen. De huisjes 
van Moriaanshoofd werden bij de 
doorbraak bij Schelphoek in één 
keer weggevaagd. Gelukkig had-
den alle andere bewoners van het 
buurtschap wel een veilig heenko-
men kunnen vinden op de overge-
bleven dijk en in de ‘Heerenkeet’. 
Hoogenraad: 'Hij was achtergeble-
ven, omdat hij de dijk vertrouwde. 
Deze dijk had het immers ook ge-
houden tijdens de inundatie door de 
Duitsers in 1944. Dit verhaal hoor-
den wij van Mina, de vrouw van de 
kweker, die toevalligerwijs ook in 
Moriaanshoofd woonde, als jong 
meisje'. 

Verborgen helden
Pas op de herdenking in 2003 kwa-
men veel verhalen naar buiten En 
niet alleen verhalen vol leed. 'Een 
vriendin van mij vertelde dat zij 
tijdens de drie dagen van evacuatie 
veel had gespeeld met poppen en 
met haar broertjes en zusjes. Zij had 
nog nooit zoveel plezier gehad in 
haar leven, zich totaal niet bewust 
van de overstroming in Zeeland', 
vertelt Hoogenraad. Maar ook kwa-
men verhalen los over ‘verborgen’ 
helden, zoals een overbuurman 
die op een stuurloze boot sprong 
in een haventje. De hele nacht, tij-
dens de storm, wist hij de boot bij 
de dijk weg te houden. 'Als hij dit 
niet had gedaan, had de boot vast 
en zeker de dijk geramd, was een 
gat ontstaan en was het achterland 
ondergelopen. En waren nog meer 
mensen verdronken', legt Hoogen-
raad uit. 

Volgende week woensdag volgt 
deel 2 over de gebeurtenissen 
rond de Watersnoodramp in 
1953. Hoogenraad: 'Ouderen die 
de ramp bewust hebben meege-
maakt, dachten dat God's hand 
hierin een rol heeft gespeeld, 
daarom spraken zij nooit over de 
ramp. Nu zij ouder worden, wil-
len zij graag dat hun verhalen 
worden opgeschreven'. Rien Balemans : ‘Negen miljoen mensen hielpen één miljoen mensen’.

In 1938 kochten de schoonouders van Irma Hoogenraad uit Hollandsche 
Rading dit vakantiehuis in Renesse, op Schouwen Duiveland (foto uit het 
famuliealbum).

Richard van Staa was als student betrokken bij de Watersnoodramp 
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U18 zoekt 
basketbaltrainer

Irene Basketbal in Bilthoven zoekt een trainer voor de U18 (jongens 
onder 18 jaar). Het is een ploeg met jonge basketbaltalenten met veel 
inzet en enthousiasme. In de club is voldoende aanbod van ouders die 
zorgen voor vervoer en support. Maar een echte crack, die techniek en 
tactiek kan bijbrengen, is erop dit moment niet. Heb je zelf gebasket-
bald en ken je het spelletje? Lijkt het je leuk om deze jongens een stap 
omhoog te brengen? Neem contact op met voorzitter.bb@sv-irene.nl

TZ kan negatieve reeks 
niet doorbreken

De elfde wedstrijd van de zaalcompetitie speelde TZ tegen Rohda. De landskampioen van weleer kende 
een moeizame start maar is de laatste weken in vorm. Er werd ruim gewonnen van concurrenten en 

koploper Groen Geel werd het vuur aan de schenen gelegd. TZ daarentegen zit in de negatieve spiraal. 
De ploeg is zeker niet kansloos, maar laat het op de beslissende momenten afweten. 

In de eerste helft gaven beide ploegen elkaar niet veel 
toe. TZ moest verdedigend controle krijgen over de 
druk naar binnen die Rohda gaf. In de aanval was het 
rustig zoeken naar de goede kansen. Nadat Rohda op 
4 - 6 was gekomen scoorde TZ zes keer op rij. Rohda 
antwoorde echter met vier goals, waardoor het 10 - 
10 stond. In de laatste fase van eerste helft pakte TZ 
nog een voorsprong van 12 - 11. 

Balverlies
In de tweede helft startte Rohda scherp. De ploeg 
scoorde drie keer uit drie doelpogingen. Daar werd 
gelijk het pijnpunt van TZ. Want de ploeg stelde er 
aanvallend veel te weinig tegenover. De schoten wa-
ren niet goed en er werd onnodig balverlies geleden. 

Rohda scoorde nog een keer en TZ stond vier goals 
achter. Die achterstand werd niet meer goed gemaakt, 
alhoewel de ploeg zich nog wel dichterbij Rohda 
knokte. Uiteindelijk breidde de gasten het verschil 
weer verder uit en floot de scheidsrechter af bij 22 
- 26.

Moeilijk
TZ staat nog steeds drie punten achter op Unitas in de 
stand. Het zal een moeilijk verhaal worden om dat in 
de resterende wedstrijden goed te maken. Maar of het 
voor de stand nog van toepassing is of niet: de ploeg 
zal zich vooral op zichzelf moeten revancheren. Vol-
gende week speelt men tegen NIC. Tegen deze ploeg 
werd de laatste overwinning gepakt. 

Ongeslagen kampioen
Zaterdag 27 januari speelde de MO15-1 van FC De Bilt op het hoofdveld van FC De Bilt de 

kampioenswedstrijd tegen JSV uit Nieuwegein en won deze met 2-0.

De wedstrijd kreeg extra kleur door 
een groot aantal enthousiaste ou-
ders, opa’s, oma’s, broertjes, zus-
jes, sponsors, vriendinnen, klas- en 
clubgenoten, die de meiden kwa-
men aanmoedigen. Onder luid ap-
plaus vierden de meiden hun succes 

en mochten zij zich de ongeslagen 
kampioen noemen in de 1e Klasse. 
Daarna waren er mooie woorden 
van de meidencoördinator van FC 
De Bilt. Vervolgens was het de 
trouwe sponsor van alle meiden-
teams - Auto Larenstein - die met 

een woordje en een cadeautje voor 
alle meiden en de trainers, de och-
tend nog meer kleur gaf. De MO15-
1 komt de tweede seizoenshelft uit 
in de Hoofdklasse en strijdt ook 
nog mee in het bekertoernooi.
 (Jesse ’t Lam)

Nova sleept punten 
uit het vuur

Vorige week stond Nova twee belangrijke wedstrijden te wachten. 
De eerste van de ‘twee finales’ werd afgelopen zaterdag gespeeld in 
Nijkerk. Voorgaande ontmoetingen eindigden in ruime overwin-
ningen voor Nova. 

Voorafgaand aan de wedstrijd werd uitgesproken dat Sparta wilde stun-
ten tegen Nova. Sparta heeft laten zien dat zij een taaie tegenstander 
kunnen zijn door twee keer te winnen van titelkandidaat ASVD. De 
spelers van Nova konden zich opmaken voor een spannende wedstrijd.

Kwaal
De kwaal waar Nova de afgelopen wedstrijden last van heeft gehad, 
stak ook ditmaal de kop op. Nova wist pas na 7 minuten te scoren. 
Ondertussen had Sparta het vizier op scherp en werden de fouten van 
Nova genadeloos afgestraft. Hierdoor konden zij uitlopen tot een 6-1 
voorsprong. Na een time-out, aangevraagd door coach Tom Rickli, 
stonden alle neuzen weer dezelfde kant op en leek Nova wakker ge-
schud. Door onder andere doelpunten van Inge van Eck en invaller Tim 
Houtman, kon Nova de stand weer gelijktrekken. Beide ploegen gaven 
elkaar weinig ruimte en konden zo beide niet uitlopen. De rest van de 
eerste helft werd het gat niet groter dan één doelpunt. Bij rust stond er 
een 10-9 stand op het scorebord.

Grip
Na de rust scoorde Aranka Akkermans direct een mooi afstandsschot. 
Halverwege de tweede helft leek Nova meer grip te krijgen op de wed-
strijd. en kon Nova, met nog vijf minuten spelen, een voorsprong van 
drie punten pakken. Nova ging op zoek naar de genadeklap, maar wist 
het gat niet groter te maken. Sparta scoorde op dat moment wel en wist 
met nog één minuut spelen nog gelijk te komen. Maarten van Brenk 
wist met een koelbloedig afstandsschot in de laatste 40 seconden een 
overwinning veilig te stellen. Met deze overwinning sleepte Nova twee 
belangrijke punten uit het vuur. Volgende week staat Dindoa op het 
programma.            (Job Paauw)

Irene JB1 draait mee in de top
Irene jongens B1 speelde afgelopen zaterdag in IJsselstein tegen Vives. Irene wist de 

eerste set te winnen maar daar hield het mee op, eindstand  3-1. 

Na twee zeges en een nederlaag 
staat Irene in de tweede helft van de 
competitie nu op een stevige twee-
de plaats in de 1e klasse. Irene heeft 
een wedstrijd minder gespeeld dan 
de koploper, Vives. De eerste twee 
wedstrijden van het jaar eindigden 
in twee dikke 4-0 overwinningen 
tegen respectievelijk Bourgondië 
uit Wijk bij Duurstede en Taurus uit 
Houten. 

Schitterend
‘Het is schitterend om te zien hoe 
de jongens vooruit gaan’ zegt coach 
Casper Groenhuijzen. ‘Technisch 
gaan ze heel snel vooruit en ook de 
spelpatronen beginnen steeds beter 
te kloppen. We winnen nu van te-
genstanders waar we voor de kerst 
nog niet van zouden winnen. Ik ben 
heel tevreden over de vooruitgang 
van de jongens’. Tegen Bourgondië 

en Taurus was Irene duidelijk het 
betere team, met meer servicedruk 
en beter aanvalsspel. Zaterdag, 10 
februari om 11.15 uur, speelt Irene 

JB1 in de Kees Boekehal te Biltho-
ven opnieuw tegen Bourgondië die 
zesde staat.

(Michel Everaert)

Bridgecursus op
de middag

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

Elke bijeenkomst duurt circa 3 uur: de eerste anderhalf uur voor theorie 
en de laatste anderhalf uur worden er in groepjes van vier spellen ge-
speeld waarin de stof van het hoofdstuk verborgen zit. De dag na de les 
krijgt iedere cursist een samenvatting en de oefenspellen per mail toe-
gestuurd en kan deze spellen desgewenst, maar zwaar aanbevolen, met 
een oefengroepje van medecursisten nog eens naspelen en bespreken.

Jarenlange ervaring brengt bridgedocent Henk van de Bunt voorzich-
tig tot de conclusie, dat er voor een bridgecursus voor beginners in de 
middag steeds meer belangstelling is gaan ontstaan. Belangstellenden 
geven aan niet altijd nog weer ’s avonds op pad te willen gaan en pas 
na het volgen van de cursus bij een eventuele voortzetting te kiezen 
wanneer, waar en op welk moment van de dag zij dit willen gaan doen. 

Inventarisatie
Vandaar de uitvraag of er belangstelling is voor een middagcursus. Wil 
s.v.p. in een e-mail naar middagbridgecursus@ziggo.nl uiterlijk 22 fe-
bruari aangeven of men een eventuele cursus in de maanden maart, 
april en mei a.s. of in de maanden sept, okt en november a.s. ’s middags 
van 13.30 tot 16.45 uur op een nader overeen te komen locatie (ergens 
binnen de zes kernen van De Bilt) denkt te willen gaan volgen. Voor-
alsnog wordt in eerste instantie aan een donderdag- c.q. vrijdagmiddag 
gedacht.

Irene jongens B1. (foto Niclas Visscher)
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jezus zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en 
Zijn gerechtigheid en al de andere dingen zullen u daar boven 
op geschonken worden. Evangelische Gemeente, zondag 10 
uur, De Koperwiek, Bilthoven.

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

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

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

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

Geslepen KRISTAL uit 1934 
wijn-borrel-glazen + bowl kan 
+ glazen 12 st €150,-Servies 
royal ivory uit 1934 12 delig 
€250,-. Tel. 06-34562375

Biedermeier EETHOEK, 
bieden. Tel. 0346-212226 of 
06-22567448

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

Van Dale handwoordenboe-
ken Engels-Nederlands en 
Nederlands-Engels. Samen 
€5,-. Tel. 06-14040516

De man van Nazareth. 
Gezinsboek over leven, land 
en volk van Jezus €2,-. Tel. 
06-14040516

6 boeken van Cees Nooteboom, 
Brieven van poseidon, rituelen, 
de omweg naar santiago, het 
geluid van zijn naam €5,-. Tel. 
06-14040516

Hometrainer in goede staat; 
eenvoudige uitvoering €30,-. 
Tel. 0346-213778

3 romans voor €15,-. t.w. Een 
week in Parijs van R.Hore, Een 
verloren liefde van I. Gray en 
Blue Curacao van L. van Rijn 
Tel. 0346-213778

Herenschoenen van het merk 
Van Bommel, bordeaux leren 
instapschoenen, maat 6 G(40), 
nieuw in originele doos voor 
€49,95. Tel. 06-23560275

1-persoons donzen dekbed, 
maat 140 x 200 m, nieuw in 
verpakking, warmte klasse 2 
(geschikt voor koude kamer) 
voor €25,-. Tel. 06-23560275

Bijzonder luxe en stevige siera-
den- juwelenkoffertje 27 x 20 
x 20 cm met nummercode slot, 
nieuw €19,-. Tel. 06-16641083

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

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

Korte zwartleren dames laars-
jes mt. 39½ merk Revival, 
weinig gedragen €12,50 Tel. 
06-16641083

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

Serie van 7 boeken over wo 
2 met veel foto’s. €25,-. Tel. 
0346-2281176

4 cd’s met muziek zit in een 
box van 4. Muziek uit de jaren 
’70 €5,-. Tel. 0346-243758

Ernesto 6 liter snelkookpan 
nieuw in doos €25,-. Tel. 0346-
212492

4 winterbanden 155/65 r14 
continental contiwinter- con-
tact ts800 6-8 mm profiel €50,-. 
Tel. 06-54362616

Fitness bank voor de buik-
spieren. Ziet er nog netjes uit 
€17,50 Tel. 0346-243758

Boek margriet kruissteek. 
Remy Ludolphy €7,50 Tel. 
0346-243758

Vrieskast 3 laden €50,-. Tel. 
0346-212226 of 06-22567448

Elektrische mixer €10,-. Tel. 
0346-212226 of 06-22567448

Grote honden mand en wand-
bakjes €10,-. Tel. 0346-212226 
of 06-22567448

Centrifuge €15,-. Tel. 0346-
212226 of 06-22567448

Koelkast €50,-. Tel. 0346-
212226 of 06-22567448

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Gezocht in huisartsenprak-
tijk Westbroek/Groenekan 
DOKTERASSISTENTE voor 
een dag per week op vrijdag, 
in eerste instantie proefperiode 
van een maand , reacties aan 
GHC Mientjes, Kerkdijk 36A, 
3615 BE Westbroek, praktijk-
mientjes@xs4all.nl

Firma van der Neut Uw 
Groene Vakwinkel is voor 
de zaterdag op zoek naar een 
VERKOOPMEDEWERKER. 
Minimaal 16 jaar, enthousiast, 
nauwkeurig, klantvriendelijk en 
collegiaal voor werkzaamhe-
den aan de kassa, schoonmaak 
en aanvullen van de winkel. 
Werk je graag in een klein team 
stuur dan je sollicitatie met CV 
naar info@firmavanderneut.nl

Bouwman Boeken zoekt Barista 
/ BOEKENLIEFHEBBER. 
Ben je om de week op zater-
dag beschikbaar, eventueel 
ook door de week als invaller 
en vind je het leuk om in de 
zomervakantie een collega te 
vervangen? Houd je ook nog 
van echte boeken en lees je 
regelmatig de krant? Schrijf 
je Gastvrijheid ook met een 
hoofdletter, vind je het leuk 
om cappucino’s en caffé lattes 
te maken èn ben je flexibel? 
Dan is het team van Bouwman 
Boeken aan de Hesseweg in 
De Bilt op zoek naar jou. Wij 
zoeken een pittige, vrolijke, 
representatieve collega met 
een brede belangstelling en een 
warme ‘smile’. Heb je belang-
stelling? Mail dan naar ike@
bouwmanboeken.nl

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

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

Bent u op zoek naar 
HUISHOUDELIJKE hulp? 
Ervaring en betrouwbaar 
06-85494645

Bent u op zoek naar een 
OPPAS? Ervaring en betrouw-
baar 06-85494645

HUISHOUDELIJKE hulp 
voor uw huis, betrouwbaar en 
met ervaring. Tel: 030-8796002 
/ 06-84807630

Docent Cyril Boot geeft gedul-
dig BIJLES en herstelt het ver-
trouwen van uw kind. Bijles 
in Wis Natuur en Scheik in de 
bovenbouw en in alle vakken 
in de onderbouw. 0643007582

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding aan 
huis. Tel. 06-34892915

Diversen
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) 

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

Geen windmolens langs 
de A27! Stem Gert-Jan 
VVD nr. 17

Geen afvalstation in 
je tuin! Grijze kliko 
elke twee weken legen! 
Stem Henric VVD nr. 7

Omdat het kan stem op 
Henric uit Groenekan! 
VVD nr. 7

Uw Maartensdijkse
kandidaat in de raad! 
Stem Gert-Jan VVD nr. 17

Training ‘Omgaan met dementie’

Op 8 en 15 februari organiseert 
Steunpunt Mantelzorg van 19.00 
tot 21.30 uur een training van twee 
avonden voor mantelzorgers, fami-
lieleden en partners van een naas-
te met dementie. In deze training 
krijgt u inzicht in de ziekte en leert 
u veranderd gedrag te begrijpen. U 
krijgt tips en praktische oplossingen 
om toe te passen in het dagelijks 
leven en in de zorg voor iemand met 
dementie. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Locatie: Servicecen-
trum de Bilt, grote zaal, Prof PJW 
Debijeweg 1 in De Bilt. Aanmelden 
per mail, mantelzorg@mensdebilt.
nl of tel.06 13071129.

Mini Matthäus  in Blauwkapel 

Voor de tweede keer zal de Mini 
Matthäus klinken in het serene 
kerkje op het Fort Blauwkapel. De 
Mini Matthäus is Bach's Matthäus 
Passion in een intieme, solistische 
versie van maar anderhalf uur -de 
helft korter- maar met alle donder 
en bliksem en tranen, en natuurlijk 
met het 'Erbarme dich' en het mooie 
slotkoor. Het 10-koppige Mini Mat-
thäus ensemble brengt dit werk op 
vrijdag 9 maart, aanvang 20.00 uur. 
Meer info en reserveren: minimat-
thaus.nl

Orgelconcert 

Op 9 februari geeft de organist 
Martin Mans een concert in de 
Nederlands Gereformeerde kerk 
van Westbroek aan de Kerkdijk 60. 
Daar zullen ook Aalt van de Beek 
op viool en Carina Bossenbroek 
op panfluit te horen zijn. Ook is er 
ruimte voor samenzang en improvi-
satie op verzoek. Het concert begint 
om 20.00 uur. Voor meer info zie 
www.ngkwestbroek.nl

Stereofotografie bij Fotoclub 

Op 12 februari verzorgt fotograaf 
Martin Luyendijk bij Fotoclub 
Bithoven een lezing over stereofo-
tografie. De lezing bestaat uit twee 
delen en in elk deel zal hij veel van 
zijn werk laten zien dat bestaat uit 
interieur en architectuurfoto’s. Met 
name deze hebben een verwarring-
scheppende schaalgrootte. Dat geldt 
ook voor de series die in stereo 
gefotografeerd zijn en vervolgens 
zijn samengesteld tot een slide-
show met muziek. 

Belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd om te komen kijken en 
luisteren op maandag 12 februari 
in zalencentrum H.F. Witte, Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt. Aanvang 
20.00 uur.



Duur puntverlies 
voor FC De Bilt

Zaterdag 3 februari streden twee oude bekenden tegen elkaar. 
CDW uit Wijk bij Duurstede voetbalde tot zes jaar geleden, 
evenals FC De Bilt, met het eerste elftal op zondag. De afgelopen 
jaren hebben beide verenigingen hun weg omhoog naar de zater-
dag-tweede-klasse doorlopen. In de uitwedstrijd aan het begin 
van het seizoen wist FC De Bilt nipt met 0-1 te winnen.

FC De Bilt speelde een prima eerste helft, maar het duurde eigenlijk 
te lang voordat de verdiende voorsprong op het scorebord kwam. 
Het was Robin Notenboom, die met een uitstekende goal de hate-
lijke nul van het scorebord schoot. Vlak na rust scoorde Sander van 
den Berg, maar de Wijkse grensrechter stak terecht zijn vlag in de 
lucht en het doelpunt werd dus 
afgekeurd. Daarna kreeg FC De 
Bilt diverse mogelijkheden om 
de wedstrijd op slot te gooien. 
Aan de andere kant kreeg CDW 
zo af en toe ook een kansje op 
de gelijkmaker. De gelijkmaker 
viel, maar niet echt uit een kans, 
maar het was meer een soort 
flipperkastgoal. 

Met nog 20 minuten op de klok 
leek FC De Bilt de betere ploeg 
en met het inbrengen van Bobby 
Reijerse hing de winnende goal 
in de lucht. Helaas bleef de be-
slissing uit en floot de scheids-
rechter af met de 1-1 op het sco-
rebord. Volgende week Roda’46 
uit en dan op 17 februari thuis 
tegen SV Loosdrecht. 
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Verlies kost 
Salvodames koppositie

Vrijdagavond 2 januari gingen de als eerste geplaatste Salvodames 
op bezoek bij VC Houten. Dit team staat derde staat op de rang-
lijst. Het werd een wedstrijd van steeds net niet. Met gering ver-
schil verloor Salvo de eerste drie sets en daardoor de wedstrijd met 
1-3. Het team staat nu weer tweede op de ranglijst

Direct aan het begin van de wedstrijd bleek al dat de teams aan elkaar 
gewaagd waren. De eerste set ging het lange tijd gelijk op. Door een 
aantal mooie aanvallen op de middenpositie in de slotfase trok Houten 
aan het langste eind en won de set met 25-21. De tweede set liet een-
zelfde beeld zien. Mooie aanvallen en een goede verdediging zorgden 
ervoor dat beide teams elkaar in evenwicht hielden. Toch kon Salvo aan 
het eind van de tweede set niet het verschil maken en werd de set nipt 
verloren met 26-24. De derde set begon Salvo wat slordig aan de wed-
strijd. Door een gebrek aan onderlinge communicatie en onvoldoende 
aanvalskracht keek het team al gauw tegen een achterstand van acht 
punten aan. Toch wisten de Maartensdijkse  dames zich weer terug te 
knokken en werd de achterstand verkleind. Helaas kon de tegenstander 
niet worden achterhaald om de set te winnen. Ook deze set werd nipt 
verloren met 25-22. Om niet puntloos naar huis te gaan zetten de Sal-
vodames alles op alles om de vierde set binnen te halen. Met een goede 
servicereeks van Carien de Ridder en een paar slim geplaatste ballen 
van Daisy van Ek ging de vierde set met 19-25 naar Salvo. Doordat de 
concurrentie wel haar wedstrijden won is Salvo weer teruggezakt naar 
de tweede positie. Zaterdag 10 februari spelen de dames om 14.15 uur 
in de Vierstee tegen Keistad uit Amersfoort.

SVM hervat de competitie 
met nederlaag

Tegen het onderaan staande FC Driebergen gunde een pover SVM de volle winst aan de 
gastheren. SVM kwam al na een kleine 10 minuten spelen op een 1-0 achterstand door het 

onsamenhangende spel van de Maartensdijks trots. Na een kwartier gaf Mike de Kok
het juiste voorbeeld, door fraai de gelijkmaker binnen te schieten. 

Dezelfde Mike de Kok was een 
plaag voor de FC Driebergen-ver-
dediging en had de pech dat zijn 
schoten op paal en lat belandden. 

SVM ging wat beter spelen, maar 
gaf bij een vrije trap FC Drieber-
gen te veel ruimte weg in de ver-
dediging en stond met de rust met 
2-1 achter.

Slap
Met 2 wissels in de ploeg begon 
SVM te slap na de hervatting en 
stond al snel op een 3-1 achter-
stand. 

Mike de Kok kreeg de kans op de 
aansluitingstreffer, maar wist de 
doelman van FC Driebergen niet 
te passeren. Met nog een kleine 
20 minuten te spelen tikte Jelle 
v.d. Tol de 3-2 binnen. FC Drie-
bergen loerde op de counter en 
zette de geel-blauwen op een 4-2 
achterstand. Dat weer Mike de 
Kok de stand nog terugbracht op 
4-3 mocht niet meer baten.

A.s. zaterdag dient SVM er thuis 
voor te zorgen dat tegen het be-
zoekende FC Everstein alle drie 
de punten in Maartensdijk blijven.

Irene Dames 1 verliest 
koploper uit het oog

Na de nederlaag van vorige week had Irene deze zaterdag een overwinning nodig tegen 
koploper Kalinko om nog uitzicht op de titel te houden. Maar vanaf het eerste moment was 

duidelijk dat het een moeilijke dag zou worden voor Irene. 

De Haagse verdediging stond vaak 
op de goede plek waardoor Irene 
moeizaam tot scoren kwam, terwijl 
bij Kalinko de aanvalspatronen juist 
allemaal lukten. ‘We werden de eer-
ste sets volledig overklast’ conclu-
deerde Irene aanvoerster Madelon 
Maurice. ‘Kalinko had goed vat 
op onze aanval en wij hadden geen 
antwoord op het snelle spel van de 
tegenstander’. Zelfs een ruime voor-
sprong was voor Irene niet genoeg 

om de tweede set te winnen. Na 
twee keer 25-19 en één keer 25-11 
stond het 3-0 voor de ambitieuze 
Haagse club. Irene leek met lege 
handen naar huis te gaan. Wonder-
lijk genoeg wist de ploeg toch nog 
één keer de rug te rechten waardoor 
de vierde set met 25-15 naar Irene 
ging. ‘Aan de titel hoeven we nu 
niet meer te denken’ wist Irene-
coach Erna Everaert. ‘Het enige wat 
nu telt is de wedstrijd van volgende 

week, we moeten dan weer een goed 
niveau neer zetten. Na die wedstrijd 
is het even rustig en kunnen we ons 
voorbereiden op de het laatste deel 
van het seizoen’. Irene Dames 1 
speelt zaterdag 10 februari om 16.15 
uur, in Zevenhuizen tegen Nesselan-
de D1, die momenteel zevende staan 
in de competitie; ‘Daarna hebben we 
een paar weken geen wedstrijden en 
dan kunnen we weer een paar stap-
jes  zetten’.         (Michel Everaert) 

DOS onvoldoende bij de les
Verscholen in een Haagse woonwijk ligt de accommodatie van De Haagse Korfbalvereniging 
Ons Eibernest. Ons Eibernest werd in het jaar dat DOS werd opgericht nog landskampioen 

op het veld en in zaal en behaalde daarna nog vele titels. Zaterdag speelden de korfballers van 
DOS tegen deze illustere tegenstander één van de mindere wedstrijden van het seizoen.

De afgelopen week hadden spelers 
en coach wat uitgebreider de verlo-
ren partij tegen KVA geëvalueerd. 
Hierna werd weer vooruit gekeken 

naar de volgende tegenstander. Er 
was goed getraind en er was niets mis 
met de scherpte en de overtuiging 
een goed resultaat neer te zetten za-

terdag. Een wereld van verschil met 
de wedstrijd tegen Ons Eibernest. 
Het was coach Andreas van Groot-
heest blijkbaar niet gelukt zijn team 
fel en scherp aan de start te krijgen. 
Waar de thuisploeg werkelijk vocht 
voor elke meter, miste DOS deze in-
stelling. Veel foute en onzorgvuldige 
passes droegen bij aan het chaotische 
en rommelige aanvalsspel. Het mis-
sen van grote doelkansen zoals straf-
worpen en doorloopballen hielpen de 
Westbroekers ook niet verder. Ver-
dedigend waren teveel spelers niet 
bij de les, waardoor de Hagenezen 
-die moeite hadden met scoren- op 
veel momenten de helpende hand uit 
Westbroek werd aangereikt. Toch had 
DOS halverwege een 8-9 voorsprong 
en waren er voldoende mogelijkhe-
den in de tweede helft. Maar telkens 
als DOS scoorde, wist de thuisploeg 
ook weer snel te antwoorden. Toen 
kort voor tijd Ons Eibernest op voor-
sprong kwam, moest DOS het ant-
woord schuldig blijven. Een 20-19 
nederlaag was het resultaat. Zaterdag 
speelt DOS weer een uitwedstrijd. 
Tegenstander BEP staat een plaats 
lager dan DOS. De wedstrijd in Pur-
merend begint om 19.30 uur.

advertentie

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Bij aanvang van de wedstrijd begroeten de ploegen elkaar. (foto Nanne de Vries)

DOS speelde tegen Ons Eibernest een mindere wedstrijd.
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Rondleiding: 
Winter op Sandwijck

Op zondag 11 februari organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met 
Het Utrechts Landschap een rondleiding over het landgoed Sandwijck. 
Het winterse beeld, met markante bomen en wuivend riet, is heel mooi. 
Er is een grote kans dat sporen van reeën en vossen worden gezien. Ook 
kondigt zich het voorjaar aan. De sneeuwklokjes laten zich al volop 
zien en er bloeien krokussen en winterakonieten. Maar ongetwijfeld 
zullen er nog spectaculaire beelden van de westerstorm van half januari 
te zien zijn. De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee 
uur. Het verzamelpunt is de parkeerplaats op Sandwijck, Utrechtseweg 
301, De Bilt. Als het vochtig weer is, zijn laarzen of hoge schoenen 
nodig. De rondleiding is gratis. Honden zijn (ook aangelijnd) niet toe-
gestaan op Sandwijck.                (Rijk van Oostenbrugge)

Winterse kou in Sandwijck.

RWS probeert sluipverkeer 
te voorkomen

door Henk van de Bunt

Bij wegwerkzaamheden aan de snelweg wijken weggebruikers soms uit naar het onderliggende 
wegennetwerk. Hoe zorgt Rijkswaterstaat samen met aannemerscombinatie 3Angle ervoor dat 

dit tijdens de verbreding van de A27 en de A1 zo min mogelijk gebeurt? 

Matthias van Gameren (verkeers-
deskundige bij 3Angle) vertelt:  
‘Sluipverkeer wordt het beste be-
streden door een zo optimaal mo-
gelijke doorstroming op het hoofd-
wegennet. Daarom past 3Angle 
onder andere de ‘3x90-maatregel’ 
toe. Verder zijn we bij de start van 
het project begonnen met het aan-
pakken van de grootste knelpunten 
op het traject, namelijk op de A1 
richting Amersfoort bij Baarn en 
op de A27 tussen Utrecht-Noord en 
Bilthoven. We hebben hier een extra 
rijstrook gerealiseerd wat de ver-
keersdoorstroming bevordert. Ook 
gebruikt 3Angle het ‘doorrijden, ke-
ren en terugrijden principe’, oftewel 

omleiden via het hoofdwegennet, 
wanneer ze een afrit afsluit. En rijdt 
het bouwverkeer zoveel mogelijk 
over het hoofdwegennet en buiten 
de spitstijden om extra overlast te 
voorkomen’.

3x90-maatregel
Het eerste wat de weggebruikers 
merken van de wegwerkzaamheden 
is de zogenoemde ‘3x90-maatregel’. 
Om direct te zorgen voor een betere 
doorstroming, rijdt het verkeer in 
het desbetreffende werkvak vanaf 
de start van de werkzaamheden op 
3 smallere rijstroken met een maxi-
mum snelheid van 90 kilometer per 
uur. Wanneer een afrit is afgesloten, 

leiden we weggebruikers om vol-
gens het principe doorrijden, keren 
en terugrijden. Dit betekent dat au-
tomobilisten doorrijden naar de vol-
gende afrit, daar omkeren en terug-
rijden naar de afrit die wel open is. 
Het is de bedoeling om omleidingen 
zoveel mogelijk over het hoofdwe-
gennet te leiden. Hiermee verklei-
nen we de kans dat weggebruikers 
die niet bekend zijn met de omge-
ving, verdwalen. Daarnaast hopen 
we het sluipverkeer te voorkomen 
en wordt het lokale wegennetwerk 
niet onnodig belast. Verder is dit in 
veel gevallen de snelste en meest 
eenvoudige route. En omdat de af-
sluitingen vooral ’s nachts zijn, be-

perkt deze maatregel de hinder voor 
omwonenden zoveel mogelijk.’

Extra maatregelen 
De omgeving ervaart soms toch nog 
hinder, ondanks dat we diverse maat-
regelen treffen om het onderliggende 
wegennet te ontlasten. Dat blijkt on-
der andere uit het tevredenheidson-
derzoek waarbij direct omwonenden 
van de A27 en A1 werden gevraagd 
naar hun ervaringen ten aanzien van 
het sluipverkeer tijdens de bouwpe-
riode. Van Gameren: ‘Bewoners die 
parallel aan de A27 en A1 wonen er-
varen bij (volledige) afsluitingen en 
in de spits overlast van sluipverkeer. 
Bijvoorbeeld bewoners langs de 
N417/Koningin Wilhelminaweg die 
door Groenekan, Maartensdijk en 
Hollandsche Rading loopt. Hoewel 
we deze situaties niet kunnen voor-
komen, blijven we naar aanvullende 
maatregelen zoeken om het sluip-
verkeer te verminderen om de hin-
der ervan wel zoveel mogelijk te be-
perken’. We zoeken met name naar 
extra maatregelen rond de komende 
weekendwerkzaamheden waarin we 
de oude viaducten Bilthoven en Hil-
versum slopen en het dubbellaags 
zoab gaan aanbrengen.

Monitoren 
Om het sluipverkeer in de gaten te 
houden wordt de drukte op de wegen 
dicht bij de A27 en A1 gemeten. Uit 
deze verkeersmonitoring blijkt dat 
het dagelijkse (sluip-)verkeer niet 
substantieel is toegenomen. Wel is 
duidelijk dat tijdens de afsluitingen 
van de A27 en in de spits het druk-
ker is op wegen rond de A27, maar 
dat dit nog niet heeft geresulteerd 
in ernstige filevorming op de Kon. 
Wilhelminaweg bij Groenekan.
 
Toekomstbeeld
Omdat de A27 1 rijstrook per rijrich-
ting extra krijgt en de A1 2 rijstroken 
per richting, is er na de oplevering 
van de verbrede wegen naar ver-
wachting minder sluipverkeer. Deze 
afname is echter pas optimaal na de 
realisatie van andere wegenprojec-
ten in de draaischijf van Utrecht: 
Ring Utrecht en Knooppunt Hoeve-
laken. Vanuit hier rijdt het verkeer 
vanuit de Randstad naar de rest van 
Nederland en andere landen. De 
aanpassingen aan deze wegen zor-
gen er samen voor dat er in de re-
gio’s Utrecht en Amersfoort minder 
files staan en de doorstroming ver-
betert.

Moeras- en Stinzenplantentuin 
in Westbroek

Het begin van het tuinseizoen van de Moeras- en Stinzenplantentuin in Westbroek is voor 
bezoekers de massale bloei van de sneeuwklokjes. Weliswaar bloeit de vroegste van 

deze oorspronkelijk exotische bolgewassen al in oktober, maar vooral
 de massale bloei van het gewoon sneeuwklokje is spectaculair. 

Wim en Marianne Baas kunnen 
veel erover vertellen. Wim: ‘Van-
wege de extreem hoge temperatuur 
en het uitblijven van vorst valt dit 
jaar de massale bloei waarschijnlijk 
al begin februari; dus vroeger dan 
de laatste zaterdag van februari, al 
jarenlang het begin van onze open 
tuindagen. 

Wie dit sneeuwklokjesfestijn niet 
wil missen zal dus eerder moeten 
komen. Daarom is er in de Moeras- 
en Stinzenplantentuin (Kerkdijk 
126 te Westbroek) een extra open 
tuindag op 10 februari, de tweede 
zaterdag van die maand'. 

Anderen
Marianne Baas vervolgt: ‘Naast 
sneeuwklokjes bloeien dan ook al 
veel andere stinzenplanten, zoals 
lenteklokjes, diverse krokussoor-
ten, voorjaarscyclamen, winter-
akonieten en Helleborus soorten. 
Maar ook al veel vroege heesters, 
zoals de sneeuwbal, kornoelje, to-
verhazelaars en minder algemene 
soorten als gaspeldoorn, staartaar, 
het meloenboompje en de exotisch 
aandoende Japanse papierstruik. 

Ook is er dan in onze ‘tuinkamer’ 
een expositie van Galanthofilia, 
verzamelobjecten met als thema het 
sneeuwklokje’. 

Toegankelijk 
De tuin is verder vrij toegankelijk 
elke laatste zaterdag van februari 

t/m september, en de tweede zater-
dag van maart en juni. Het adres is 
Kerkdijk 132 (tuiningang), te West-
broek van 10.00 tot 17.00u. De 
eerstvolgende openstellingen is op 
10 en 24 februari, 10 en 31 maart. 
Tel. info via 0346 281485.

[HvdB]

In de tuin van Wim en Marianne Baas is een zee aan sneeuwklokjes te bewonderen. [foto Walter Eijndhoven]

Ondanks sluipverkeer toch weinig filevorming op de Kon. Wilhelminaweg. (foto RWS)

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
07-02
Do.

08-02
Vr.

09-02
Za.

10-02
Zo.

11-02

Gebakken 
eendenborstfilet

met sinaasappelsaus
of

Gebakken zeebaarsfilet 
met pernodsaus

of
Kaas-jalapeños
met risotto-rijst

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
14-02
Do.

15-02
Vr.

16-02
Za.

17-02
Zo.

18-02

Wildzwijnsteak
met rode wijnsaus

of
Gevulde tongrolletjes 

met saffraansaus
of

Quiche met geitenkaas 
en groenten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Februari-actie: Zie info op website
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