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Maatregelen om sluipverkeer 
te beperken 

Om het sluipverkeer in de buitengebieden van de gemeente De Bilt te beperken heeft het College van 
Burgemeester en Wethouders meerdere maatregelen in voorbereiding. Deze maatregelen zijn 

nodig met het oog op de geplande werkzaamheden aan de Noordelijke Randweg Utrecht. 

Bij de Korssesteeg in Westbroek 
wordt gewerkt aan camerahand-
having om het sluipverkeer tegen 
te gaan. Om tot camerahandha-
ving op de Korssesteeg te kun-
nen overgaan is toestemming no-
dig van het Openbaar Ministerie 
(hierna: OM) én behoeft het ont-
heffingenbeleid aanpassing. Het 
huidige beleid heeft geresulteerd 

in een groot aantal uitgegeven 
langdurige ontheffingen en is als 
gevolg daarvan lastig te toetsen. 
Daarnaast bestaat de wens om 
dag-ontheffingen te gaan verlenen 
voor de bezoekers van detailhan-
del en ondernemers van West-
broek. 

Toestemming
Om die reden heeft het College 
een nieuw ontheffingenbeleid 
vastgesteld voor de Korssesteeg. 
Het is de bedoeling dat het nieu-
we beleid ingaat zodra het OM 

toestemming heeft gegeven voor 
de digitale handhaving. In het 
nieuwe ontheffingenbeleid kun-
nen bepaalde doelgroepen een 
vijfjarige ontheffing aanvragen: 
personen die wonen, werken of 
een bedrijf hebben in het betref-
fende gebied, inwoners van de ge-
meente die zorg verlenen aan in-
woners in het betreffende gebied, 

personen waarvan een of meer 
kinderen zijn ingeschreven bij 
een kinderdagverblijf of school in 
Westbroek. Klanten van bezoek-
intensieve bedrijven kunnen een 
dag-ontheffing aanvragen bij de 

kassa of balie van het betreffende 
bedrijf. 

Ruigenhoeksedijk
Het nieuwe beleid gaat gelden 
voor de nieuwe aanvragen. De be-
staande, op kenteken uitgegeven 
ontheffingen, blijven geldig totdat 
ze zijn verlopen. Overigens blijft 
Westbroek ook voor niet-onthef-

fing-houders steeds bereikbaar 
via de Burg. Huydecoperweg en 
Kerkdijk. Zodra het College voor 
de camerahandhaving toestem-
ming heeft wordt het nieuwe be-
leid ingevoerd.   [HvdB]

Bij de Korssesteeg in Westbroek moet camerahandhaving het 
sluipverkeer tegen gaan.

De Ruigenhoeksedijk te Groenekan wordt een 30 kilometer zone.

Andere plaats voor 
Brandweer Westbroek

Het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt heeft 
in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht gesprekken ge-
voerd met de eigenaar van Kerkdijk 176 in Westbroek over aan-
koop van grond voor de bouw van een nieuwe fusiebrandweerpost 
Westbroek – Tienhoven.

Inmiddels is gebleken dat vraag en aanbod te ver uit elkaar liggen om 
tot overeenstemming te komen. Daarom zijn de gesprekken over aan-
koop van de grond beëindigd en vervalt de betreffende locatie als ves-
tigingsplaats voor een nieuwe fusiepost.

Binnen het zoekgebied, waar een goed bereik van geheel Tienhoven en 
Westbroek binnen de door de Veiligheidsregio Utrecht vastgestelde op-
komsttijden haalbaar is, was nog één andere locatie in beeld: een loca-
tie van Natuurmonumenten, gesitueerd nabij de Nedereindse Vaartdijk 
in Westbroek en de Heuvellaan in Oud Maarsseveen. In de gesprekken 
daarover met de provincie en de ontwikkelingen op het vlak van de 
stikstofuitstoot is echter duidelijk geworden dat een fusiepost op de 
andere locatie niet haalbaar is vanwege de externe werking op het om-
ringende Natura2000 gebied. Bijgevolg is binnen het zoekgebied geen 
haalbare locatie voor de fusiepost beschikbaar.

Tijdelijk
Nu zal onderzocht worden of de huidige brandweerpost Westbroek kan 
worden omgebouwd tot nieuwe hoofdvestiging voor Tienhoven - West-
broek. Omdat deze locatie zich niet centraal in het dekkingsgebied be-
vindt is een nevenlocatie in Tienhoven nodig. Om zo spoedig mogelijk 
te voldoen aan de eisen van de Arbowetgeving zal voor de brandweer-
post Westbroek per februari 2020 uitgeweken worden naar een tijde-
lijke locatie aan de Dr. Welfferweg in Westbroek. [HvdB]

Locatie Kerkdijk 176 in Westbroek is financieel niet haalbaar als locatie 
voor brandweerpost Westbroek - Tienhoven. [foto Henk van de Bunt]
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

05/01 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
05/01 • 09.30u - Drs. Joh. Van Eijsden

05/01 • 18.30u - Ds. A. Bloemendal 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
05/01 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

05/01 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
05/01 • 10.30u - Voorgangers René 

Grotenhuis en Martin Meijer

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

05/01 • 10.15u - Ds. H. Hidding
05/01 • 16.30u - Ds. G. Hagens 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
05/01 • 10.00u - Ds. G.J. van Beusekom 

05/01 • 19.00u - Ds. D.M. Heikoop

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

05/01 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
05/01 • 10.30u - Communieviering W. 

Kremer en K. van Gestel

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
05/01 • 10.00u - Spreker Adri van der 

Mast, Viering Heilig Avondmaal

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
05/01 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

05/01 • 10.00u - Ds. J. G. Blom
05/01 • 18.30u - Ds. G. J. van Asperen

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen op Paaszondag 

12 april 
 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

05/01 • 09.30u - Samendienst met en in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

05/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
Afscheid en bevestiging Ambtsdragers

05/01 • 18.30u - Prop. A. Schouten 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

05/01 • 10.00u + 18.30u - Ds. W.J. op 
‘t Hof 

PKN - Ontmoetingskerk
05/01 • 09.30u - Ds. J.J. Sijl 

St. Maartenskerk
05/01 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Paul Vlaar

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

05/01 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
05/01 • 18.30u - Ds. P. G. Vellekoop 

PKN - Herv. Kerk
05/01 • 10.00u - Ds. E. Mijnheer

05/01 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Ik help u met liefde
bij een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium
van úw keuze. In de regio of daarbuiten. 
Ik heb alle tijd voor u en ben er voor iedereen. 
Of u nu verzekerd bent of niet, u mag mij 
altijd bellen. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 
06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar)

Koop Geersing | uitvaartzorg
Yarden & Geersing

App Café 

In het App Café in Bibliotheek 
Idea Bilthoven wordt er wekelijks 
een app besproken en uitgelegd 
hoe deze werkt. 
Voorbeelden van apps die behan-
deld worden zijn OV9292, de foto-
app, Agenda, YouTube, DigiD, 
NOS en andere nieuwsapps, de 
routeplanner Google Maps, Luis-
terbieb en nog veel meer. Voor 
informatie en aanmelden www.
ideacultuur.nl/appcafe of neem 
contact op met uw bibliotheek via 
085 822 2777.

In Between Café 

In Between Cafe De Bilt organi-
seert activiteiten voor werkzoe-
kenden. Sprekers geven tips en 
adviezen aan deelnemers om hun 
zoektocht succesvol te maken. 
Deelname is gratis. Na de lezing is 
er mogelijkheid tot netwerken met 
andere deelnemers. De volgende 
bijeenkomst is maandag 6 januari 
van 08.45 tot 11.15 uur in wijkres-
taurant Bij De Tijd, Kamerlingh 
Onnesweg 14 in De Bilt.

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Parkin-
son, partners en andere belang-
stellenden zijn welkom op maan-
dag 6 januari in het Parkinson 
Café Bilthoven in de Koperzaal 
van zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 

Caroline van der Leest, diëtiste 
bij De Bilthuysen bespreekt de 
invloed van voeding bij Parkin-
son. De bijeenkomst is van 14.30 
tot 16.00 uur. De toegang is vrij. 
Inlichtingen bij Harm Scholten, 
Tel. 030-6564406, harm@schol-
ten.nu en op www.parkinsoncafe-
bilthoven.nl

Buggy Walking

6 januari is er een interactief 
beweegprogramma voor moe-
ders en vaders met kinderen in 
een buggy/draagdoek. Samen 
Opgroeien en mama Lokaal gaan 
met een buurtsportcoach samen 
bewegen. Elke maandag in de 
even weken van 10 - 11.30 uur. 
Start Schaapskooi, Melkweg 5B, 
Bilthoven Meer informatie en 
aanmelden: debilt.ouderslokaal.nl  
en www.mensdebilt.nl 

Massagetherapeut  
bij Mama Lokaal 

8 januari komt Renate Wolthuis 
vertellen over wat massagethera-
pie voor je kan betekenen. aan-
vang 10.00 uur met voorlezen 
voor de kinderen van 2 - 4 jaar. 
Locatie: Bibliotheek Idea, het 
Lichtruim, Planetenplein 2, Bilt-
hoven. Zie ook debilt.ouderslo-
kaal.nl

Praat Lokaal Autisme 

Het Praat Lokaal Autisme is een 
plek voor vaders en moeders van 
kinderen met (vermoeden van) 
autisme om met elkaar ervarin-
gen uit te wisselen, gebruik te 
maken van elkaars deskundigheid 
en steun te bieden. Locatie: Het 
Lichtruim, 2e verdieping,, Pla-
netenplein 2, Bilthoven. Inloop 
vanaf 19.30 uur  tot ong. 21.30 
uur op 9 januari. Zie ook debilt.
ouderslokaal.nl

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 3 januari wordt er in 
de in de zaal naast de (nieuwe) 
ontmoetingsruimte van Dijck-
state weer een ontmoetingsdienst 

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis 
met aandacht voor persoonlijke 
wensen en een eerlijk tarief

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?

Ga naar      www.kvanasselt.nl/de-bruijn
of neem telefonisch contact op via 06 - 15 45 11 30.

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Dat wil ik 
‘effe’ kwijt….

Hartelijk dank voor het filmpje over de BUZZ bende bij het 
station op uw site www.vierklank.nl. Een schot in de roos!

Maar ook in de Jan van Eycklaan/Jan Steenlaan zijn er problemen met 
de nieuwe dienstregeling van U-OV: Lijn 77 rijdt sinds 15 december 
met harmonicabussen tot 18 meter lang met een frequentie van 10 per 
uur. Deze enorme bussen wurmen zich door de Jan Steenlaan, een laan 
die afgelopen zomer is versmald en heringericht met brede fietsstroken. 
De kwetsbare fietsers (vooral veel schooljeugd en sporters) moeten nu 
met deze kolossen de laan delen. Dit kwam voor velen (ook gemeente-
raadsleden) als een verrassing.

Veel aanwonenden, ouders van schoolgaande kinderen, scholen en 
sportverenigingen hebben hier natuurlijk afgelopen week al over ge-
klaagd bij U-OV. De reactie van U-OV hieronder aan één van de vele 
klagers spreekt voor zich (letterlijk citaat en vele malen herhaald in 
soortgelijke reacties).

‘Hartelijk dank dat u ons op de hoogte stelt van de levensgevaarlijke 
situatie in de Jan steenlaan in Bilthoven. Ik snap dat u ernstig bezwaar 
maakt tegen de beslissing de route via de Jan Steenlaan te laten lopen, 
mede vanwege de veiligheid van de fietsers in het verkeer, en de reden 
dat deze straat verbouwd is om de veiligheid van het fietsverkeer te 
verbeteren.
De route is vroegtijdig door U-OV vastgesteld, daarna heeft de gemeen-
te de weg heringericht. Onze afdeling Vervoerkunde en de coördinator 
infrastructuur zijn over deze verkeerssituatie in overleg. U kunt erop 
vertrouwen dat wij de ernst van de verkeerssituatie inzien en druk bezig 
zijn met een oplossing. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïn-
formeerd. Fijn weekend’.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Zwieteren - Bilthoven

Prestatieafspraken 
Wonen

Woonstichting SSW, gemeente De Bilt en huurdersvereniging 
Woonspraak ondertekenden 19 december 2019 de Prestatieafspra-
ken 2020-2021. Deze gezamenlijke ambities op het gebied van ‘wo-
nen in de gemeente De Bilt’ wil men met elkaar de komende jaren 
realiseren binnen ieders verantwoordelijkheid, financiële moge-
lijkheden en de geldende wet- en regelgeving. 

De belangrijkste prestatieafspraken voor 2020 - 2021 gaan over be-
vorderen doorstroming, aanpakken scheefhuren door middel van inko-
mensafhankelijke huurverhoging, verdichten woningbouw op locaties 
van SSW, verduurzamen woningbezit, aandacht voor vergrijzing en 
voor levensloopbestendigheid van de sociale woningvoorraad. 

Achtergrond
In de woningwet 2015 is vastgelegd dat gemeenten, huurdersvereni-
gingen en woningcorporaties in prestatieafspraken kunnen vastleggen 
wat de bijdrage van de woningcorporatie is aan de woonvisie van de 
gemeente. Zij spelen als samenwerkingspartners vanuit hun eigen ver-
antwoordelijkheid een belangrijke rol in het publieke belang van wo-
nen in de gemeente. Elk jaar doet SSW, na overleg met Woonspraak, in 
het Bod een aanbieding voor deze bijdrage. Dit Bod en de zienswijzen 
hierop van de gemeente De Bilt en Woonspraak vormen het vertrek-
punt voor het overleg over de Prestatieafspraken. 

gehouden waarbij de ontmoeting 
met God en met elkaar centraal 
staat. Na afloop is er nog gelegen-
heid om met elkaar koffie te drin-
ken. De dienst begint om 19.30 
uur. Vanaf 19.15 uur bent u van 

harte welkom. Wilt u deze dienst 
bijwonen en wilt u opgehaald of 
thuisgebracht worden, neemt u 
dan contact op met Jan Groot-
endorst, telefonisch te bereiken 
onder nr. 0346-212904.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Christelijke Begrafenisverzorging 
De Bruijn over in andere handen

door Walter Eijndhoven

Iedereen in Westbroek en omstreken kent hem, begrafenisondernemer Steven de Bruijn. Hij is een 
begrip, maar na veertig jaar werkzaam te zijn geweest, vindt hij het genoeg. Er is nog een 

leven nà al die vele begrafenissen, die hij heeft geleid. Gelukkig vond De Bruijn 
tijdig een opvolger; Kees van Asselt neemt de zaak over. 

Veertig jaar geleden begon De 
Bruijn zijn carrière in het mortu-
arium in het ziekenhuis, onder de 
bezielende leiding van de bekende 
patholoog-anatoom Jan Selden-
rust. ‘In die beginjaren heb ik heel 
veel geleerd’, begint De Bruijn zijn 
verhaal. Die man had een enorme 
kennis. Gedurende die tijd leerde 
je ook omgaan met overledenen, 
families van overledenen en alle 
andere werkzaamheden in het vak’. 

Opdracht
Tijdens zijn werk in het ziekenhuis 
kreeg De Bruijn de vraag of begra-
fenisondernemer niet iets was voor 
hem. Nou, dat leek hem wel iets. In 
die tijd was het heel bijzonder als 
een 25-jarige begrafenisonderne-
mer werd. Ondertussen kreeg De 
Bruijn ook een baan bij Van Wins-
sen, de smid in Westbroek. Hier 
maakte hij onder andere kachels 
schoon. De Bruijn was maar net of-
ficieel begrafenisondernemer, toen 
hij zijn eerste opdracht kreeg. ‘De 
eerste opdracht voor een begrafenis 
kreeg ik al na 3 weken. Ik weet het 
nog goed, de begrafenis was op 30 
januari 1980’.

Afscheid
Inmiddels, na vele begrafenissen, 
met hoogtepunten en dieptepunten, 
komt een einde aan zijn werk als 
begrafenisondernemer. De Bruijn: 
‘Ik heb dit werk altijd met veel 
plezier gedaan, maar formeel stop 
ik op 1 januari 2020. Ik ben niet 
moe van het vak, maar het altijd be-
reikbaar zijn kost mij steeds meer 
moeite. Gelukkig heb ik een goede 

opvolger kunnen vinden, namelijk 
Kees van Asselt. Wel blijf ik Kees 
voorlopig ondersteunen tijdens de 
begrafenissen. De mensen zijn nog 
niet helemaal van mij af. Eind ja-
nuari hebben we nog een gezellige 
avond met onze medewerkers, oud-
medewerkers en mensen die iets 
voor ons bedrijf betekend hebben. 

Kans
Opvolger Kees van Asselt (te 
bereiken onder nummer 0346-
281711) is blij met alle hulp die hij 
nog krijgt van De Bruijn. En na-
tuurlijk zijn enorme ervaring van 
veertig jaar. Op 18-jarige leeftijd 
begonnen als drager, rolde hij zo 
het vak in. ‘Twintig jaar geleden 
begon ik als drager, maar al snel 
raakte ik ook geïnteresseerd in de 
verzorging van overledenen. Sinds 
zes jaar werk ik nu voor mijzelf. 
Dat ik nu het bedrijf van De Bruijn 
kan overnemen, is voor mij een ge-
weldige kans’. Vorig jaar kwam al 

ter sprake of Van Asselt het bedrijf 
van De Bruijn niet wilde overne-
men. Gedurende de vele gesprek-
ken kwam steeds dezelfde filosofie 
naar voren: er altijd zijn voor de 
mensen. Altijd!

Steef de Bruijn geeft het stokje over aan Kees van Asselt (l)..

Kees van Asselt volgt Steef de 
Bruijn op.

Vragenhalfuur uit de raad 
van 19 december

door Guus Geebel

Forza De Bilt vraagt opheldering 
over een krantenbericht waarin 
staat dat de burgemeester van De 
Bilt militairen wil inzetten voor 
politietaken. Burgemeester Pot-
ters antwoordt dat er bij het ka-
binet is aangedrongen op struc-

tureel meer geld en politie om de 
veiligheid te kunnen waarborgen. 
In een aangenomen VNG-motie 
staat dat wellicht een aantal taken 
door militairen kan worden waar-
genomen, zoals bewaken en be-
veiligen. Die inzet is hier al onder 

leiding van de politie toegepast bij 
het boerenprotest rond het RIVM. 

Vragen van Forza De Bilt over on-
veilige situaties voor fietsers op een 
aantal kruispunten en rotondes, en 
van Beter De Bilt, D66 en Fractie 
Brouwer over buslijn 77 door de 
Jan Steenlaan na het ingaan van de 
nieuwe dienstregeling, worden be-
antwoord door wethouder André 
Landwehr. ‘De nieuwe dienstrege-
ling is 15 december geïntroduceerd 
en op enkele lijnen rijden nu meer 
en langere bussen, zo ook op lijn 77. 
Hierover zijn we door U-OV  bijge-
praat. De oude route van voor de in-
richting van de Jan Steenlaan en de 
aanleg van de tunnel in de Leijense-
weg is mede op verzoek van belan-
genpartijen hersteld, zodat bewoners 
van Huize Het Oosten en De Brem-
horst de bus dicht bij huis hebben.’ 
Landwehr vindt het te vroeg om te 
zeggen dat de fietsveiligheid onder 
druk staat. ‘De belangen moeten 
goed worden afgewogen. We hou-
den eerst een gewenningsperiode en 
kijken dan wat aanvullend nodig is.’Buslijn 77 met een lange bus bij station Bilthoven.  

Wethouders-
spreekuren 2020

Iedere maand is het mogelijk om zonder afspraak naar een 
spreekuur van de wethouder van een kern te gaan; een manier 
om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. 

De spreekuren voor 2020 zijn weer ingepland. Wethouder Brom-
mersma (Burgerparticipatie) hecht veel waarde aan de contacten 
tijdens de spreekuren. ‘Het is erg fijn om met inwoners in gesprek 
te zijn over wat hen bezighoudt in hun leefomgeving. Of het nu 
gaat om zorgen of om verfrissende ideeën: het levert me altijd weer 
nieuwe inzichten op. Dat geldt ook voor de gebiedsmakelaar die mij 
vergezelt tijdens het spreekuur. Zo waren er dit jaar drie inwoners 
die graag duurzaam bouwen en hiervoor een plek zoeken in De Bilt. 
Als wethouder Duurzaamheid word ik blij van zulke initiatieven. 
En soms heeft iemand gewoon een praktische vraag waarop we ant-
woord kunnen geven’. 

Bilthoven
wethouder  André Landwehr
locatie Informatiecentrum Bilthoven Bouwt, 
 Julianalaan 1, Bilthoven
data 2020 Donderdag 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 
 7 mei, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november, 
 3 december
tijdstip 17.00 - 18.00 uur

De Bilt
wethouder Anne Brommersma
locatie Wijkrestaurant Bij de Tijd, 
 Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1, De Bilt
data 2020 Donderdag 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 
 7 mei, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november, 
 3  december
tijdstip 17.00 - 18.00 uur

Groenekan
wethouder Dolf Smolenaers
locatie Dorpshuis Groene Daan, Grothelaan 3, Groenekan
data 2020 donderdag 9 januari, 5 maart, 7 mei, 3 september, 
 5 november
tijdstip 17.00 - 18.00 uur
opmerking Wethouder Dolf Smolenaers is ook te spreken op 
 de spreekuren in Hollandsche Rading.

Hollandsche Rading
wethouder Dolf Smolenaers
locatie Dorpshuis, Dennenlaan 57, Hollandsche Rading
data 2020 Donderdag 6 februari, 2 april, 4 juni, 1 oktober, 
 3 december
tijdstip 17.00 - 18.00 uur
opmerking Wethouder Dolf Smolenaers is ook te spreken op 
 de spreekuren in Groenekan.

Maartensdijk
wethouder Madeleine Bakker-Smit
locatie Dijckstate, Maertensplein 96, Maartensdijk
data 2020 Donderdag 23 januari, 20 februari, 19 maart, 23 april, 
 21 mei, 25 juni, 17 september, 29 oktober, 
 19 november, 17 december
tijdstip 15.30 - 16.30 uur

Westbroek
wethouder Madeleine Bakker-Smit
locatie Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2, Westbroek
data Donderdag 23 januari, 19 maart, 21 mei, 
 17 september, 19 november
tijdstip 17.00 - 18.00 uur
opmerking Wethouder Madeleine Bakker-Smit is ook te spreken 
 op de spreekuren in Maartensdijk.

Menno Boer (SP) vraagt hoe het 
staat met het toezicht op gevaarlijke 
stoffen bij RIVM/Msd door dezelf-
de instantie die dat bij Tata Steel 
niet had opgemerkt en wat voor 
een gedeputeerde in Noord-Holland 

aanleiding was op te stappen. Bur-
gemeester Potters antwoordt dat er 
geen enkele reden is te veronderstel-
len dat het toezicht hier niet goed 
georganiseerd is. 
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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 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 2 januari
t/m woensdag 8 januari

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Gegrilde kipfilet

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Pulled pork salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98

SHOARMA

Extra weekend voordeel

HUISMIX
250

GRAM 4.98

3 biefstukjes, 4 schnitzels of 
6 tartaartjes 6.50

SAMEN
VOOR 8.-

GRILLWORST + 
LEVERWORST

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.98

BOEREN 
KRUIDENKAAS

500
GRAM 8.98

met een beetje truffel!

Magere runderlapjes

Procureurlapjes
naturel of gemarineerd

Gehaktstaven
naturel of bourgondisch

Katenhaasjes

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.98

100
GRAM 1.99Gemarineerde 

runderschnitzels

500
GRAM 6.98

4 + 1
GRATIS

www

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

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 januari.

Wij wensen u een 
gezond en 

voorspoedig 2020

En staan ook dit 
jaar weer  graag 

voor u klaar.

Met vriendelijke groet
Team Landwaart 

Culinair.
Chipolata-taart 
Nu € 15,95
Onze bekende

Stroopkoeken  
Per doosje € 3,99

Alle Lasagnes 
3 soorten 

€ 1,25
100 gram

Vers gesneden
Andijvie Fijn of grof

€ 1,49
400 gram

Alle Hollandse Tomaten
Onbespoten (30 soorten)

€ 1,98
500 gram

Koolhydraat-
arm brood  

Nu € 1,99

Witlofschotel  
met ham en kaas

€ 1,25
100 gram

Lekker light…..
Japanse Kip of
Japanse beef
In combinatie met 
noodles, rijst of groente

€ 1,49
100 gram

Vitamine 
bommetjes…

Blauwe bessen

Mega bak 
300 gram € 2,49

Lekker light…..
Roerbakgroente 
superieur
400 gram € 2,99
Nieuw…
Slank-salade 
100 gram € 1,25

6
01

7
01

8
01

Alle 
rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

Vers van de traiteur

Van onze patissier Van onze bakker
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advertentie

Uit de gemeenteraad 
van 19 december

door Guus Geebel

In de raadsvergadering van 28 no-
vember werd een motie ingediend 
die door Menno Boer (SP) was op-
gesteld. Boer was die dag ziek en 
daarom dienden de raadsleden Theo 
Aalbers (CU), Krischan Hagedoorn 
(PvdA)  en Connie Brouwer (Frac-
tie Brouwer) de motie in. Na hoof-
delijke stemming was de uitslag 13 

stemmen voor en 13 tegen. Daarom 
kwam de motie op 19 december 
opnieuw op de agenda. De motie 
vraagt het college de huidige plan-
nen voor de Schapenweide inclu-
sief de locatie begraafplaats Bran-
denburg opnieuw te bekijken en 
te onderzoeken of het mogelijk en 
wenselijk is om daar meer woning-
bouw te faciliteren, waarbij nieuwe 
wijkconcepten zoals bijvoorbeeld 
een fietswijk, meegenomen wor-
den. In een stemverklaring zegt Jo-
han Slootweg (SGP): ‘De avond dat 
deze motie voor het eerst in stem-
ming kwam lag er een andere motie 
waarbij gevraagd werd de locatie 
begraafplaats te betrekken bij de 
ontwikkeling van de Schapenwei-
de. Die motie hebben wij gesteund 
en wij waren in de veronderstelling 

dat deze motie hetzelfde zou be-
tekenen. Er staat nu dat gevraagd 
wordt opnieuw te bekijken en te on-
derzoeken of er meer woningbouw 
te faciliteren zou zijn. Wij hebben 
bij de vorige raadsvergadering een 
betoog gehouden dat het niet juist is 
om naar de provincie een signaal af 
te geven dat we een besluit hebben 

genomen, om daar een paar maan-
den later op terug te komen en weer 
een ander besluit te nemen. Bij na-
dere bestudering zou het steunen 
van deze motie in strijd zijn met het 
betoog dat ik eerder heb gehouden. 
Dat betekent dat wij tegen de mo-
tie zullen stemmen.’ Daarmee zou 
de motie nu worden verworpen. Na 
een schorsing waarin alom verwar-
ring ontstond besloot Menno Boer 
de motie nu in te trekken. 
  
Ruimtelijk Economisch Pro-
gramma U10
De raad stelt de kaders vast voor 
de uitwerking van het Ruimtelijk 
Economisch Programma U10. Een 
amendement ingediend door Erik 
den Hertog (Bilts Belang) en Johan 
Slootweg (SGP) wordt aangeno-

men. Hierdoor wordt de notitie niet 
als uitgangspunt gehanteerd, maar 
ter kennisname. De raad stemt una-
niem voor een motie ingediend door 
Henk Zandvliet (GroenLinks) om 
aan te dringen op begrijpelijke taal 
in vervolgdocumenten en momen-
ten in te lassen waarop inwoners 
het eindproduct kunnen beïnvloe-
den. Ook de door Zandvliet inge-
diende motie om aan te dringen op 
het volwaardig meenemen van de 
pijler Groen en Landschap en daar-
aan drie punten toe te voegen wordt 
aangenomen. Verder wordt de mo-
tie van Werner de Groot (CDA) 
aangenomen waarin het college ge-
vraagd wordt te bewerkstelligen dat 
aan het concept beoordelingskader 
MIRT wordt toegevoegd: ‘De vita-
liteit van kleine kernen behouden 
en versterken‘. De motie van Forza 
De Bilt om pas op de plaats te ma-
ken voor de U10 tot burgerpartici-
patie is geregeld wordt verworpen. 

Sociale- en middenhuurwoningen
De raad stelt unaniem de Verorde-
ning doelgroepen sociale en mid-
denhuurwoningen De Bilt 2019 vast 
en stemt in met het voorstel om voor 
het jaar 2020 de bevoegdheid over 

Johan Slootweg zorgde voor verwarring door zijn eerdere steun aan een 
motie in te trekken. 

Volop overleg tijdens de schorsingen.

Wethouder Madeleine Bakker in de 
laatste raadsvergadering van 2019.

Einde wateroverlast 
Versteeglaan in zicht 

Het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt heeft voor de openbare ruimte van 
de Versteeglaan in Groenekan een herinrichtingsplan vastgesteld. De directe aanleiding

 voor het plan is de tekortschietende capaciteit van het rioolstelsel. 

Om in de toekomst wateroverlast te 
voorkomen wordt het hemelwater 
van de openbare ruimte afgekop-
peld. Dit houdt in dat het hemel-
water via het maaiveld van het 
openbaar gebied afstroomt naar een 
‘wadi’ in het midden van het gebied 
zodat het op een natuurlijke wijze 
infiltreert in de bodem. Naast de 
duurzame afvoer van het hemel-
water biedt de herinrichting de mo-
gelijkheid om de openbare ruimte 
op een efficiënte wijze opnieuw in 
te richten. Het herinrichtingsplan 
voorziet meer openbare verlichting 
en een verbeterde verkeersveilig-
heid. 

Het College heeft het plan met een 
integrale gebiedsgerichte aanpak 
tot stand gebracht. Via informa-
tieavonden en werkgroep-overleg 
konden bewoners en belangheb-
benden, waar onder de Nijepoort-

basisschool, meedenken en mee-
beslissen over de inrichting van de 
laan. Volgens planning starten de 
herinrichtingswerkzaamheden in 
het voorjaar 2020. Alle bewoners 

en belanghebbenden worden tijdig 
over de werkzaamheden geïnfor-
meerd. Het College voorziet de op-
levering van het herinrichtingswerk 
voor het eind 2020.   [HvdB]

Het hemelwater stroomt via het 
maaiveld van het openbaar gebied 
naar een ‘wadi’ in het midden 
van het gebied zodat het op een 
natuurlijke wijze infiltreert in de 
bodem.

Springdieren in de 
Kwinkelier

Waren het nou Dasher, Dancer, 
Prancer, Vixen, Comet, Cupid, 
Donder, Blitzen en/of Rudolph 
die op hun springstelten zich in 
de aanloop naar kerstmis door 
het centrum van Bilthoven en 
winkelcentrum de Kwinkelier 
bewogen? Zeker was dat ze opzien 
baarden en veel complimenten 
kregen en dat ze met deze ludieke 
straat-theater-act het winkelend 
publiek zichtbaar wist te plezieren 
tijdens hun kerstinkopen. (foto 
Anea Maria Koning)

de besteding van middelen uit het 
vereveningsfonds sociale woning-
bouw voor maximaal 35 woningen 
over te dragen aan het college. Een 
wijzigingsvoorstel ingediend door 
Krischan Hagedoorn (PvdA) wordt 
aangenomen. De tekst onder ‘Dif-
ferentiatie woningbouw’ wordt nu: 
Bij ontwikkelingen van projecten 
met een minimum van 20 wonin-
gen dient minimaal 30 procent te 
bestaan uit sociale huurwoningen 
en 10 procent uit middenhuurwo-
ningen, waarbij gestreefd wordt 
naar minimaal 20 procent midden-
huurwoningen. ‘Dus een hogere 
ambitie maar een heilig streven’, 
aldus Hagedoorn die het amende-
ment enigszins had aangepast om 
een meerderheid te krijgen. Anne 
Marie ‘t Hart (GroenLinks) roept 
in een motie het college op de raad 
een notitie voor te leggen waarin 
een aantal uitgangspunten over 
antispeculatiebeding en zelfbewo-
ningspicht worden verwerkt. De 
motie is aangenomen. Alle andere 

ingediende amendementen en mo-
ties worden verworpen of ingetrok-
ken.

Wethouder Dolf Smolenaers zegt 
na de behandeling door de raad in 
eerste termijn dat het doel van de 
verordening is het reserveren van 
sociale middelen voor doelgroe-
pen en de prijs- kwaliteitsverhou-
ding te borgen. Dat is nodig omdat 
wij in het onderzoek hebben ge-
zien dat er bijzonder veel koop-
woningen komen en weinig soci-
ale- en middenhuurwoningen. Hij 
zegt te willen waken voor grote 
torenhoge ambities en onrealisti-
sche verwachtingen. ’We moeten 
laveren op het touw met aan de 
ene kant de ambities waar maken 
en aan de andere kant projectont-
wikkelaars niet wegjagen.’ Smole-
naers had verwacht dat er minder 
amendementen en moties zouden 
komen omdat het gaat over wat 
eerder is afgesproken.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Ook adverteren in 

De Vierklank?

Dat kan! 

Mail naar:

info@vierklank.nl 

of bel 

0346211992

Naschoolse  
opvang 

in school 

ONZE SCHOOL IN ‘T KORT
*  Naast reguliere vakken, ook  

onderwijs met thema’s (IPC)  
*  ICT- onderwijs
*  5 Dagen in de week continurooster
*  Engels vanaf groep 1 t/m groep 8
*  5 Flexibele vakantiedagen per jaar
*  Natuurochtenden

PEUTERSPEELZAAL 
Het Kabouterbos 
Spelend leren met leeftijds
genootjes in een groene  
omgeving.

ONZE PEUTERSPEELZAAL IN ’T KORT
*  Peuters al vanaf 2 jaar welkom
*   Een aantal ochtenden per week met 

leeftijdsgenootjes samen knutselen, 
klauteren, bouwen en buiten ravotten 
op het peuterplein 

*  Op een speelse manier kennis maken 
met de basisschool 

Dennenlaan 59-61 Hollandsche Rading | 035 5771660
directie.bosberg@proceon.nl | www.debosbergschool.nl

DE BOSBERGSCHOOL 
Een kleine, vernieuwende 
school in het groene 
Hollandsche Rading.

Kennis maken?
Vul dan het formulier in via
www.kabouterbos.debosbergschool.nl. 

Adv_Bosberg_3 koloms_112x190mm_01.indd   2 22-02-19   09:59

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)

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Al meer dan 100 jaar leveren we als hovenier in De 
Bilt een bijdrage aan een groenere wereld in De Bilt 
en omstreken. Met de aandacht en passie uit groot-
vaders tijd en de technieken van nu... [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Vink Witgoed BV
Midden in Westbroek is de grootste 
witgoedleverancier van de gemeente 
De Bilt gevestigd. Ouderwetse 
service en betrokken medewerkers 
maken Vink Witgoed...   [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Slagerij Van Loo
U kunt bij ons terecht voor vlees, 
vleeswaren, specialiteiten en onze 
uitgebreide traiteurafdeling. en 
natuurlijk voor catering tot in de 
puntjes verzorgd op...  [lees meer]

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Ook voor 
een nieuwe 

website 
of restyle!

Kom eens langs.0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

Openingstijden    di t/m za van 10.00-17.30 uur

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
van 2,90    NU € 2,25

Wij hebben weer onze befaamde 
WINTERKOEK!!!

Rustiek POMPOENBROOD

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Ontwikkellocatie Werkschuit 
aangeboden aan SSW

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt bezit verschillende locaties en gebouwen die op dit moment leeg staan, of 
op korte termijn leeg komen te staan. Het betreft terreinen met accommodaties die 

hun oorspronkelijke functie verloren hebben, bijvoorbeeld omdat de 
oorspronkelijke gebruikers zijn vertrokken naar een nieuw pand. 

De vrijkomende locaties zijn pan-
den met een maatschappelijke func-
tie als oude scholen, peuterspeelza-
len, sport/gymzalen en buurtcentra, 
etc. Een van deze locaties betreft 
de locatie De Werkschuit aan de 
Beatrixlaan 1 in Bilthoven. Deze 
locatie komt in aanmerking voor 
afstoting en herontwikkeling. 

Kunst
De Werkschuit is gelegen aan de 
Beatrixlaan 1 te Bilthoven en is 
rond 1960 gebouwd. Het maakte 
onderdeel uit van de Stichting het 
Kunstenhuis De Bilt. In de Werk-
schuit werden kunstgerichte lessen 
gegeven op het gebied van beelden-
de kunst, dans, theater, schrijven en 
digitale werkvormen. Zo’n 1500 
cursisten hebben nieuw onderdak 
gevonden in het nieuwe Cultureel 

en Educatief Centrum (CEC) aan 
de Melkweg. Inmiddels staat het 
gebouw leeg. De directe omgeving 
van het plangebied bestaat hoofd-
zakelijk uit woningen met bijbe-
horende tuinen en openbaar groen, 
doorgaande verharde wegen, een 
begraafplaats en een kerk.

Appartementen
De uitgangspunten voor de ontwik-
keling van de locatie Beatrixlaan 1 
zijn bepaald in het bestemmings-
plan ‘De Werkschuit’ dat is vast-
gesteld in mei 2017. Op de locatie 
kan een appartementencomplex 
met drie à vier bouwlagen worden 
gerealiseerd voor 12 middel-dure 
huur- en 16 sociale appartementen. 
Mede door inzet van het College 
is de landelijke wetgeving voor 
midden-huur aangepast en is het nu 

mogelijk om een percentage mid-
den-huur-woningen in een exploi-
tatieplan bij een bestemmingsplan 
vast te leggen. 

Haalbaarheid
De Woonstichting SSW is de pri-
maire partner bij sociale woning-
bouwontwikkelingen. In haar ‘Bod 
2020’ geeft SSW aan dat zij op de 
locatie De Werkschuit graag ge-
bruik maakt van de mogelijkheden 
om sociale en midden-huur wo-
ningen te realiseren. Het College 
heeft SSW gevraagd om binnen 
een termijn van zes maanden een 
haalbaarheidsonderzoek en een bod 
voor deze locatie uit te brengen. 
Daarnaast gebruikt het College 
deze tijd om de sloop van de hui-
dige bebouwing voor te bereiden. 

Nieuwe plannen voor het verlaten pand van De Werkschuit.

Kerst in 
aantocht

Op de Waterweg in De Bilt was 
zaterdag 21 december een partytent 
geplaatst om gezamenlijk de tijd 
voor Kerstmis in te luiden. De sfeer 
was opperbest. Ook de kinderen 
vermaakten zich prima.  

(Frans Poot)

Bouw kleine kernen
Kleine kernen mogen van de Provincie Utrecht onder voorwaar-
den huizen bouwen aansluitend aan de bestaande kern. Dit om 
de leefbaarheid en lokale vitaliteit van kleine kernen in stand te 
houden. De Provincie komt hiermee tegemoet aan verzoeken voor 
meer uitbreidingsmogelijkheden van zowel gemeenten als van 
Provinciale Staten.  

De Provincie Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Er 
zullen veel huizen gebouwd worden om tegemoet te komen aan de 
woningbehoefte. In het coalitieakkoord van de Provincie staat dat dit 
bouwen zo duurzaam mogelijk moet gebeuren. Daarom zet Gedepu-
teerde Staten in op bouwen binnen de bebouwde kom en rond Openbaar 
Vervoerknooppunten zodat bewoners van de nieuwbouwlocaties zich 
gemakkelijk met openbaar vervoer kunnen verplaatsen. De provincie 
wil vanaf volgend jaar samen met de gemeenten afspraken maken op 
welke locaties gebouwd gaat worden.
 
Maatwerk kleine kernen
Gedeputeerde Huib van Essen, verantwoordelijk voor Omgevingsvisie: 
‘De provincie Utrecht telt ruim 60 kleine kernen, variërend van Tien-
hoven met zo’n 150 inwoners tot Montfoort met zo’n 8000 inwoners. 
Omdat zij veelal niet bij OV-knooppunten liggen zouden zij volgens 
de uitgangspunten van het coalitieakkoord niet of nauwelijks kunnen 
bouwen. Met het oog op de leefbaarheid van die dorpen zou dat onwen-
selijk zijn. We willen daarom maatwerk voor kleine kernen’.   

Kleinschalig
GS is voornemens om aan kleine kernen ruimte te bieden voor klein-
schalige uitbreiding. De grootte van de uitbreiding moet passen bij de 
aard en omvang van de kern. Een gemeente mag daartoe een voorstel 
indienen. Zij moet de noodzaak voor de woningbouw aantonen. Dat is 
nieuw, want in het huidige provinciale ruimtelijke beleid zijn er weinig 
mogelijkheden voor kleine kernen.

Gedeputeerde Huib van Essen: ‘Gemeenten weten het best welke behoef-
te er lokaal is en wat de beste locatie voor kleinschalige woningbouw 
is. Wel vragen we van gemeenten om hun plannen af te stemmen met 
omliggende gemeenten. Ontwikkelingen in de ene gemeente hebben nu 
eenmaal invloed op omliggende gemeenten. Samen moeten ze ook oog 
houden voor bijvoorbeeld het groen, energievoorziening en mobiliteit’. 
Het voorstel van GS maakt deel uit van de later vast te stellen Omge-
vingsvisie en Omgevingsverordening die op 1 januari 2021 ingaat. Naar 
verwachting debatteert Provinciale Staten op 29 januari over het voorstel.

Aanvragen woonurgentie nog gratis
Woningzoekenden kunnen op 
basis van de huisvestingsveror-
dening woonurgentie aanvragen. 
Woonstichting SSW voert voor 
het College het proces van af-
wikkeling van deze aanvragen, 
uitgezonderd de bezwaarfase, in 
mandaat uit. SSW is daartoe niet 
langer bereid en de taakover-
dracht naar de gemeente zou per 
1 januari 2020 plaatsvinden. 

Met het vaststellen van de Leges-
verordening 2020 heeft de gemeen-

teraad besloten om per 1 januari 
2020 leges te gaan heffen voor de 
behandeling van aanvragen om 
woonurgentie. Het College heeft 
besloten om de taak in de ambte-
lijke organisatie te beleggen en op 
inhoud samen te werken met de 
gemeente Zeist. Een deugdelijke 
taakoverdracht per 1 januari 2020 
blijkt intussen niet haalbaar. Voor 
het uitvoeren van de taak moet on-
der andere nieuw personeel worden 
geworven. Het uitstel van de taak-
overdracht zou praktisch betekenen 

dat SSW per 1 januari 2020 gedu-
rende enkele maanden leges moet 
gaan heffen voor de behandeling 
van de woonurgentie-aanvragen. 
Vanwege het technisch complexe 
karakter van een dergelijke tijde-
lijke overdracht van de legesheffing 
en de foutgevoeligheid die daarbij 
komt kijken is besloten om de le-
gesheffing op te schorten tot het 
moment van de feitelijke taakover-
name door onze ambtelijke organi-
satie, naar verwachting uiterlijk per 
1 mei 2020.    [HvdB]

Eindejaarsborrel in Groenekan

De in 2019 opgerichte Vereniging 
Groenekan had de bewoners 
van Groenekan uitgenodigd 
voor een Eindejaarsborrel op 
het speelplein en (in) de hal 
van de Nijepoortschool. Het 
was een gezellig samenzijn 
met hapjes en drankjes. Ook 
konden de bewoners een enquête 
invullen met de vraag welke 
basisvoorzieningen zij in hun 
dorp belangrijk achten.  

(foto Frans Poot)

We gaan nu de twintiger jaren
vol verwachting ervaren
later blikken we terug
en denken wat ging het vlug
maar wat je meemaakte blijf je bewaren

Guus Geebel Limerick

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
info@oppenmeertuinen.nl  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie
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Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 1 t/m dinsdag 7 januari 2020. 
Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 en 2+2 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Bij 2+3 gratis krijg je 66,67% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 1+1
GRATIS 

 STUNT

Zonnatura 1-kops thee of repen, 
alle  Weight Care, Davitamon, Leev of Atkins 
Alle soorten
2 stuks 
 Van /2.78 - /41.04
 Voor 1.39 - 20.52 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 Hoogvliet vers sap
 2 fl essen van 0.5 liter 
Van /4.06 - /4.46
 Voor 2.03 - 2.23 

Ariel 3 in 1 + pods, 
 Lenor geurparels of pods
5 pakken met 11 - 14 pods of 
fl essen van 140 gram  
 Van /27.95 - /37.95
Voor 11.18 - 15.18

NU

 2+3
GRATIS 

HET 

HELE JAAR 

PICK & MIX 

3 VOOR 5.-

3 SCHALEN 

 5.-
Pick & Mix 
vers gesneden fruit
3 schalen van 100 - 235 gram

 2+2
GRATIS 

 STUNT

 G’woon snelfi lterkoffi e 
of koffi epads
4 zakken met 36 pads of 
pakken van 250 gram 
 Van /9.52 - /11.60 
 Voor 4.76 - 5.80 
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www.aeresmavo-bilthoven.nl

Kom je dit jaar kennismaken?

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

Open dag  
29 jan. 16 – 20 uur 
Open lesmiddag  
12 feb. 14 – 16 uur

en alle medewerkers
wensen u een 

voorspoedig 2020!

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35
Maertensplein / 0346 - 21 14 56

De fractie wenst 
u alle goeds  

voor 2020
 

www.cdadebilt.nl
 CDADeBilt  @cdadebilt

nieuwjaarsadvertentie II 2020 50x80mm FO CMYK.indd   105-12-19   10:21

Merellaan 2
3738 EE  Maartensdijk

06-31786731
www.copierhovenier.nl

wenst u een
v� rspoedig en een goed 

2020

Hoofdlocatie: Tolakkerweg 157 | 3738 JL Maartensdijk
0346 725 998 | info@dkmidden.nl | www.dkmidden.nl

De beste wensen
voor u en uw dieren

in 2020! Wenst u een 
heel gezond 2020

Een van de berichten betreft de 
brand van Persijn, in Oostveen 
(Maartensdijk). Het landgoed Per-
sijn in Maartensdijk is een landgoed 
met een wit landhuis net ten westen 
van de A27. Landgoed Persijn is 
vernoemd naar de stichter, Adriaan 
van Persijn (1610-1655). Hij koos 
voor zijn landgoed een zandrug op 
de overgang van de Heuvelrug naar 
het veenweidegebied met uitzicht 
op de Utrechtse Dom. 

Hengstebos
In 1668 wordt de grond verkocht 
aan zijn weduwe Sophia van Ver-
meer. In 1721 verkrijgt de fami-
lie Van Hengst via een erfenis het 
landgoed. Deze Van Hengst laat 
de hofstede Persijn tot een riante 
buitenplaats verbouwen. De lande-
rijen strekten zich uit tot het Gooi 
in noordelijke richting. Het park-
bos kreeg de bijnaam Hengstebos. 
De familie had het landgoed tot 

1919 in zijn bezit. Daarna kochten 
houthandelaren het landgoed die 

een groot deel van het bos kapten. 
In 1946 trok de Stichting Opbouw 
in het pand en van 1982 tot 2016 
werd het huis gebruikt door het 
Orthopedagogisch Project Leef-
eenheden, tegenwoordig Lijn5 
genaamd. In mei 2017 kwam het 
landgoed in handen van Landgoed 
Persijn B.V.
Het landgoed is oorspronkelijk 
ontworpen in de vroege Engelse 
landschapsstijl. In de 19e eeuw 
werd het vernieuwd in de late 
landschapsstijl met twee bomenla-
nen en het gebruik van uitheemse 
beplanting. Het hoofdhuis en de 
tuinmanswoning zijn rijksmonu-
menten evenals de historische par-
kaanleg.

Belangrijke, maar vergeten rampen
door Henk van de Bunt

De publicatie van ontelbaar veel historische kranten op de site delpher.nl helpt iedereen die actief met het verleden en de daarbij 
behorende geschiedenis bezig is ook belangrijke maar vergeten rampen uit het plaatselijke verleden te vinden. Anne Doedens 

ontdekte bij zijn werkzaamheden voor Het Online Museum De Bilt twee aan De Bilt gerelateerde 
nieuwsfeiten van wel meer dan tweehonderd jaar terug: 

Een foto (1976) van Persijn uit de digitale verzameling van Rienk 
Miedema. 

Een bericht over de brand van Persijn stamt uit de Haagsche Courant van 
15 augustus 1810.

Dit bericht stamt uit de Javasche Courant van 24 juli 1828, vier maanden nadat de overigens onbekende 
kostschool voor jongelieden in Westbroek in vlammen was opgegaan.

Westbroek en 
z’n oorsprong

Wandelend in de omgeving van 
Westbroek, vraagt men zich mis-
schien ook wel eens af hoe het er 
1000 jaar geleden uit zag? Hoe 
bewoners in die tijd aan de kost 
kwamen, samenleefden, welke 
regels zij kenden? 

Zowel het Regionaal Archief Vecht 
en Venen als het Utrechts Archief 
bewaren oude documenten waar-
uit veel valt te leren. Menigeen 
verzamelde hieruit informatie ter 
publicatie in tijdschriften en boe-
ken. Onder andere de Historische 

Vereniging Maartensdijk en Histo-
rische Kring D’Oude School open-
den zo de blik op het verleden. 

Publiek
Een aantal mensen bedacht een 
manier om al die kennis eenvou-
dig toegankelijk te maken voor een 
breed publiek. Zij ontwierpen een 
museum over de gemeente De Bilt 
op internet, het ‘Online Museum 
De Bilt. Eén van die initiatiefne-
mers is historicus Anne Doedens. 
Voor Westbroek Ontmoet gaat hij 
een wervelende presentatie geven 

met boeiende verhalen en prachtige 
illustraties. Daarnaast informeert 
hij graag hoe men het museum kan 
bezoeken, maar ook hoe men zelf 
een bijdrage kan leveren om de 
verzameling aan te vullen, want 
iedere eigen familiegeschiedenis is 
mogelijk verbonden (geweest) met 
gemeente De Bilt.

Schaapherder
Wie kent schrijver Jan Frederik 
Oltmans (1806-1854)? Hij schreef: 
De Schaapherder, Een verhaal uit 
den Utrechtschen oorlog, 1481-
1488. Ook de slag om Westbroek 
wordt hierin beschreven: ‘Het plun-
deren en in brand steken van het 
dorp Westbroek en de kerk was het 
voorspel; het uit hunne hinderlaag 

te voorschijn springende krijgsvolk 
was de verrassing, en de ontknoo-
ping bestond in den aanval van alle 
zijden op de onvoorzichtigen, die 
zich roekeloos gewaagd hadden…

Ontmoet
Om te horen hoe dit verhaal verder 
gaat is men van harte welkom op 
dinsdag 7 januari van 14.30u tot 
16.30u. in Het Dorpshuis van West-
broek, Prinses Christinastraat 2 bij 
Westbroek Ontmoet. De kosten be-
dragen 3,50 euro, inclusief koffie of 
thee. Wanneer men wél wil komen, 
maar niet weet hoe, kan vervoer 
worden geregeld via de familie 
Kalisvaart (tel: 0346 281181). Ook 
wanneer men niet in Westbroek 
woont, is men van harte welkom.

Prent in Oltmans’ boek ‘De schaapherder’; getoond wordt de troep die 
Westbroek aanviel onder de muren van Utrecht.
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Weltevreden Wintersale
6 kunstenaars exposeren hun werk

Dirk Koopman
Schilderijen

www.dirkkoopman.com

Frederike Doeleman
monotypes

www.frederikedoeleman.com

Peter Petersen
beelden in brons
www.peterpetersen.nl

Desiré Haverkamp
keramische objecten
www.desirehaverkamp.nl

Ria van Rooijen
glasobjecten

www.glasinzicht.nl

Marijke Oosterbaan
sieraden

www.sieraden-objecten.nl

Zaterdag 14 december 2019 - zondag 5 januari 2020
Locae: Weltevreden 4, De Bilt

Locae: Weltevreden 4, De Bilt

Zaterdag 14 december 2019 - zondag 5 januari 2020
Op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00; ook open op 2ᵉ Kerstdag

en op afspraak met Hans Saurens, tel. 0653410785 of met een van de kunstenaars.

Een deel van de opbrengst gaat naar de Stichting Because We Carry,
die zich inzet voor vluchtelingen op Lesbos - www.becausewecarry.org.

JIJ WORDT
GEZOCHT! M/V

Gék op koken met de mooiste producten in een gezellig keukenteam of help je graag vol 
enthousiasme klanten in onze winkel? Dan is Landwaart Culinair jouw plek!

Wij zijn op zoek naar een kok en een keukenmedewerker (warme kant) om de lekkerste 
gerechten te creëren. Part time of full time. Voor onze winkel zoeken wij een zaterdaghulp die 
onze klanten tevreden weer naar huis laat gaan met een tas vol mooie producten. Iets voor jou? 
Mail dan naar info@agf-landwaart.nl of bel naar 0346-211 330 en vraag naar Eelco Landwaart.

EEN INBOUWKAST OP MAAT
Hubo doet het voor je

Een inbouwkast helemaal naar jouw persoonlijke wens ontworpen en gemaakt, 
kun je bij ons eenvoudig zelf samenstellen. Kom langs in onze winkel.

Hubo en Decorette Bilthoven
Koperwieklaan 1 - 3722 CA Bilthoven
(030) 662 84 80 - bilthoven@hubo.nl

Provincie geeft subsidie 
voor Aardwarmte 

De Provincie Utrecht maakt de oprichting mogelijk van een 
onafhankelijk informatieplatform dat het opsporen en winnen van 

aardwarmte kritisch gaat volgen. Het Informatie & Consultatie 
Orgaan Aardwarmte (ICO Aardwarmte) zal belanghebbenden 

van objectieve kennis en informatie voorzien, onafhankelijk 
tussen de partijen staan, gevraagd en ongevraagd advies geven, 

maatschappelijke signalen oppikken en partijen verbinden. 

Voormalig rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Bert van der 
Zwaan, is beoogd voorzitter van het ICO Aardwarmte. Gedeputeerde Huib 
van Essen, verantwoordelijk voor de energietransitie: ‘Aardwarmte als 
warmtebron kan enorm bijdragen aan de transitie naar schone duurzame 
energie. We verwachten er veel van maar de techniek staat nog in de kin-
derschoenen. De opsporing en uiteindelijke winning van aardwarmte moet 
natuurlijk veilig en verantwoord gebeuren’. 

Onafhankelijk
Volgens Van Essen kan het ICO Aardwarmte daarbij een belangrijke rol spe-
len. ‘Het moet een onafhankelijk orgaan zijn. Alleen zo zorg je dat iedereen 
straks weet dat de informatie die het ICO Aardwarmte geeft, betrouwbaar is 
en inzicht geeft in de onzekerheden en risico’s van boren naar aardwarmte. 
Het is ook de bedoeling dat het ICO Aardwarmte een signalerende functie 
heeft en dat ook omwonenden melding kunnen maken van mogelijke proble-
men’. 

Jonge sector
De Aardwarmtesector in Nederland is relatief jong. Op dit moment zijn ruim 
20 aardwarmteputten in Nederland actief, met name in de glastuinbouw. De 
afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar waar potentieel geschikte aardwarm-
telocaties zijn. Onlangs maakte Warmtebron Utrecht bekend dat zij in Nieu-
wegein een kansrijke locatie zien voor een proefboring.

Pomp
Om gebruik te maken van aardwarmte wordt het warme water opgepompt 
dat zich in Nederland doorgaans in zand- of gesteentelagen op een diepte 
van 500 meter tot 3 kilometer bevindt. Nadat de warmte uit het water is 
gehaald, wordt het afgekoelde water teruggepompt naar dezelfde aardlaag, 
ongeveer 1,5 km verder van waar het oorspronkelijk is gewonnen. Daar 
warmt het weer op en kan verderop weer opgepompt worden.

Subsidie
Het Utrecht Sustainability Institute (USI) heeft de Provincie om een subsidie 
gevraagd van 365 duizend euro voor een periode van twee jaar voor de op-
richting en uitvoering van het ICO Aardwarmte. In de door Provinciale Staten 
vastgestelde begroting is jaarlijks een bedrag van 500 duizend euro opgeno-
men voor onderzoek naar aardwarmtelocaties en informatieplatforms. Gede-
puteerde Staten is voornemens de subsidie onder die noemer toe te kennen.

Het ICO Aardwarmte bestaat uit acht ICO-leden en een voorzitter. Oud-rector 
magnificus van de Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan, is beoogd voor-
zitter. De leden nemen op persoonlijke titel zitting in het ICO Aardwarmte, 
zijn onafhankelijk en hebben geen banden met marktpartijen die betrokken 
zijn bij het exploreren en exploiteren van aardwarmte in de provincie Utrecht. 
De ICO-leden vullen elkaar qua achtergrond aan en zijn werkzaam van over-
heid tot bedrijfsleven. Het USI stelt de leden aan. Vanaf 1 januari 2020 gaat 
de ICO Aardwarmte aan de slag.  

 

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Ook in 2020 
helpen wij 

u graag aan 
drukwerk en 
aanverwante 

zaken!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Lieve mensen,

Dank u wel voor uw vertrouwen en uw bezoek 
aan onze salon! Fijn dat u er was!

Wij wensen iedereen een 
gezond en liefdevol 2020 toe! 

Christa, Miranda, 
Kimberley, Esmee 
& Michele

Team Hairdesque

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
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www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Kom je dit jaar kennismaken?
Open dagen 24 jan. 18.30 – 21.00 uur  
 25 jan. 10.00 – 13.00 uur
Kijk voor de Open lesmiddag op onze site

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

Bridgeopleiding
wenst iedereen
een voorspoedig Nieuwjaar.

Eind februari start een 
Bridgecursus voor beginners.

Informatie via
bridgeopleiding@ziggo.nl
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Dorpsweg 126
3738 CJ Maartensdijk

T: 0346 - 211285
E: eetbijpeet@gmail.com

Wenst u een 
Goed 2020

Wenst u een
gelukkig nieuwjaar

Industrieweg 5  
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Wij wensen u een
   Gelukkig Nieuwjaar

Gruttolaan 32
Maartensdijk
T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl Voor al uw reizen:

Personal Touch Travel
Prinsenlaan 31, Maartensdijk
Tel. 06 52633573
helen.brinkhuis@
personaltouchtravel.nl

Een reislustig 2020!

‘Volledig verzorgd genieten, daar 
gaat het om bij het Uitburo’, vertelt 
Arjan Walraven, eigenaar van dit 
nieuwe bedrijf. ‘Onze klantenkring 
bestond voornamelijk uit kwetsba-
re ouderen, mensen uit de verzor-
gingshuizen, maar de maatschap-
pij verandert snel en de vergrijzing 
slaat toe in Nederland. Steeds meer 
ouderen zijn nog vitaal en wonen 
tot op hogere leeftijd zelfstandig. Ik 
zie een duidelijke verschuiving bin-
nen onze doelgroep’.

Behoefte
Ondanks de grote mate van zelf-
standigheid binnen deze steeds 
groter wordende groep ouderen, 
bestaat toch een behoefte elkaar te 
ontmoeten tijdens leuke uitjes en 
andere arrangementen. Walraven: 
‘Op deze behoefte probeer ik in te 
springen met mijn nieuwe bedrijf. 
In december ben ik daarom naar 
de Kamer van Koophandel gegaan 
om mijn nieuwe bedrijf in te schrij-
ven. Best spannend, want ik werk 
al sinds 2007 onder de vleugels van 
De Bilthuysen. Nu is dan de tijd ge-
komen om uit te vliegen en op ei-
gen benen te staan. Gelukkig steunt 
De Bilthuysen deze beslissing’. 

Maatwerk
Door maatwerk te leveren voor 
haar klanten, onderscheidt Het 
Uitburo zich van andere spelers 

op deze concurrerende markt. ‘Be-
paalde situaties zijn persoonlijk en 
vragen om maatwerk. Als dit tele-
fonisch of per e-mail niet lukt, dan 
kan Het Uitburo in overleg met de 
klant thuis langskomen’, legt Wal-
raven uit. 
Wie kan er mee met Het Uitburo? 
Eigenlijk iedereen. Het Uitburo 
hanteert geen leeftijdsgrens, maar 
gaat uit van het energieniveau van 
haar gasten, zodat iedereen kan 
meedoen. Vervoer geschiedt van 
deur tot deur met (taxi-)busjes en 
zij biedt arrangementen binnen en 
buiten de regio aan. Voor iedereen 
is dus wel iets leuks te vinden. 
Het team van het Uitburo bestaat 
uit vertrouwde gastvrouwen en 
-heren. 

Programma
Het programma van Het Uitburo 
is zeer divers en begint direct al 
op zondag 5 januari 2020, met een 
bezoek aan de Stadsschouwburg in 
Utrecht (uitvoering van Het Zwa-
nenmeer). Daarnaast is inschrijving 
mogelijk voor een optreden van 
Paul Haenen, Herman van Veen 
of Tineke Schouten, een excursie 
naar het Noord-Veluws Museum in 
Nunspeet, een swingend vaarfeest 
in de haven van Rotterdam of een 
vaartocht door Leiden met lunch. 
Voor meer informatie over Het Uit-
buro: www.hetuitburo.nl

Uitbureau voor Ouderen heet 
voortaan Het Uitburo

door Walter Eijndhoven

Vanaf 1 januari 2020 gaat het Uitbureau voor Ouderen door onder een andere naam: Het Uitburo. Samen met haar team vrijwilligers 
heeft Het Uitburo een bijzondere doelstelling: het ontmoeten van gelijkgestemden en geïnteresseerden en het samen beleven 

van volledig verzorgde arrangementen. In 2020 heeft zij een nieuw en gevarieerd programma. 

Arjan Walraven gaat vanuit De Bilthuysen zelfstandig verder met Het 
Uitburo. 

Kunst uit Eigen 
Provincie bij WVT

Woensdag 18 december opende wethouder Dolf Smolenaers de 46ste 
editie van de Kunst uit Eigen Provincie. Ook nu weer trok dit evenement 
een volle zaal. De kunstwerken zijn t/m 2 januari te bezichtigen. 
(Frans Poot)

Meer werk voor  
LMB van Ginkel 

Per 1 januari 2020 is ‘Cees van Weelden Tuin-Parkmachines’ ge-
stopt met de verkoop, onderhoud en reparatie van tuinmachines. 
Deze service wordt overgenomen door Landbouwmechanisatiebe-
drijf Van Ginkel B.V., Dorpsweg 47b, in Maartensdijk. 
De organisatie Cees van Weelden gaat zich specifieker richten op 
de verkoop, het onderhoud en/of reparatie van (elektrische) twee-
wielers. Kijk op www.lmbvanginkel.nl voor meer informatie of bel 
0346-212602.

Gemeente onderzoekt 
uitbesteding taken

Het College van de gemeente De Bilt doet onderzoek naar de moge-
lijkheden van uitbesteding van de exploitatie van de Milieustraat; 
een uitbesteding, die vooral bedoeld is om de kwaliteit en de conti-
nuïteit van dienstverlening te kunnen borgen. 

In dit verband werd aan de Raadscommissie voor Openbare Ruimte 
toegezegd om ook een verruiming van openingstijden in het onderzoek 
te betrekken. In afzonderlijke trajecten analyseert het College tevens 
de mogelijkheden tot verzelfstandiging van de begraafplaatsen en de 
mogelijkheden van verzelfstandiging van de wijkserviceteams. 

Bundeling
Om versnippering te voorkomen, eventuele transitiekosten laag te hou-
den en zorgvuldige aandacht voor alle belangen te hebben, brengt het 
College de diverse onderzoekstrajecten bijeen tot één onderzoek en 
verwacht zij aan de gemeenteraad in het tweede halfjaar van 2020 de 
uitkomsten van het onderzoek en de te nemen vervolgstappen te kunnen 
presenteren.       [HvdB]



12

BEKENDMAKINGEN
week 1 ¾  2 januari 2020

Kennisgeving intrekking voorkeursrecht, gemeente De Bilt
Het college van burgemeester en wethou-
ders van De Bilt maakt op grond van arti-
kel 7 eerste lid van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 17 
december 2019 op grond van het bepaalde 
in artikel 8 lid 1 Wvg besloten hebben om 
het gevestigde voorkeursrecht in te trek-
ken. De intrekking heeft betrekking op de 
“17 garageboxen nabij H.F. Wittecentrum” 
te De Bilt. Het betreffen de gronden, ka-
dastraal bekend gemeente De Bilt, sectie 
D nummers 8356 tot en met 8359 en num-
mers 8053 tot en met 8065, groot (in to-
taal) 312 a, plaatselijk bekend als het 
Henri Dunantplein 4, GB 1 tot en met GB 
17, (3731 CL) te De Bilt.

Het overleg met de omwonenden heeft 
geleid tot modellen waarbij de noodzaak 
van het leggen van een open groene ver-
binding tussen Nobelkwartier en de zone 
naast de Biltse Rading minder urgent is. 
Daarmee is de harde noodzaak tot het 
aankopen c.q. verplaatsen van de huidige 
garageboxen komen te vervallen.

Ter inzage 
Het besluit tot intrekking van het voor-
keursrecht ligt met de bijbehorende ka-
dastrale tekening en overige stukken met 
ingang van 20 december 2019 ter inzage 
bij de informatiebalie in het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg-Zuid 173, 3721 AB Biltho-

ven, tijdens de openingstijden: maandag, 
woensdag en donderdag van 8:30-17:00, 
dinsdag van 8:30-19:00 uur en vrijdag van 
8:30 tot 16:00 uur. Let op: in verband met 
de feestdagen is het gemeentehuis enkele 
dagen gesloten, zie hiervoor de informatie 
op de gemeentelijke website. 

Het besluit van burgemeester en wethou-
ders omvat: 
-  een ruimtelijke variant van het Nobel-

kwartier die inzichtelijk maakt dat de 
noodzaak tot het handhaven van het 
voorkeursrecht op de garageboxen is ko-
men te vervallen; 

-  een kadastrale tekening met kadastrale 
nummers met daarop aangegeven de 
onroerende zaken waarvoor het voor-
keursrecht wordt ingetrokken; deze teke-
ning geeft een overzicht van de ligging 
van het voorkeursrechtgebied. 

Inwerkingtreding 
Het besluit van het college van burge-
meester en wethouders treedt in werking 
één dag na publicatie van deze bekendma-
king in de Staatscourant. 

Gevolgen intrekking voorkeursrecht 
Na de intrekking is het voorkeursrecht niet 
langer van toepassing op de betrokken 
gronden en zijn de eigenaren en/of be-
perkt gerechtigden, wanneer zij tot ver-

koop van (hun rechten op) hun gronden 
willen overgaan, niet langer verplicht zijn 
om (de rechten op) de percelen eerst aan 
de gemeente te koop aan te bieden alvo-
rens verkoop aan een ander mogelijk is 
(de aanbiedingsplicht).

Het intrekkingsbesluit wordt verwerkt in 
het gemeentelijke beperkingenregister en 
in de openbare registers bij het kadaster. 
Dit betekent dat de aantekening “voor-
keursrecht gemeenten” in deze registra-
ties wordt doorgehaald/verwijderd.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen het besluit van het college staat be-
zwaar open. Belanghebbenden kunnen ge-
durende 6 weken ingaande op de dag na 
publicatie in de Staatscourant (ofwel in-
gaande op 20 december 2019 tot en met 
31 januari 2020) een bezwaarschrift indie-
nen bij burgemeester en wethouders van 
De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
In het ondertekende bezwaarschrift moet 
worden opgenomen: de naam en het 
adres van de belanghebbende, de datum, 
een omschrijving van het voorstel waarte-
gen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar (motivering). Belangheb-
benden die een bezwaarschrift hebben in-
gediend kunnen tevens een verzoek om 
een voorlopige voorziening indienen bij 
Rechtbank Midden-Nederland, locatie 

Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.
 
Tot slot
Eigenaren en rechthebbenden worden per 
brief op de hoogte gebracht van het be-
sluit tot intrekking. Voor vragen of opmer-
kingen kan contact worden opgenomen 
met mevrouw J. Noteborn via telefoon-
nummer 030-2289508.

Ook alle andere medewerkers van De Vierklank wensen u fi jne feestdagen en een gelukkig 2020.
Saskia, Cor, Henk, Denise, Annelieke, Terry, Lucy, Mark, Wim, Cor, Job, Guus, Walter, Kees, Rob, Reyn en vele anderen.

Adore
Anne
Bas
Bert
Daniel
David
Delenn
Dylan
Elbert
Elise
Evert

Fam. Bos
Fam. Daniel
Fam. Dekkers
Fam. Eits
Fam. Hagoort
Fam. Oechies
Fam. Sprundel
Fam. Van Aller
Fam. van Essen
Fam. Visscher
Fam. Voskuil

Fam. Wilmink
Felix
Fije
Floor
Gertjan
Gwenda
Henk
Henk Jan
Herman
Ids
Imke

Inte
Isa
Ischa
Jaco
Jan Willem
Jens
Jesse
Joanne
Jochem
Joep
Joris

Jurgen
Klaas
Lara
Leendert
Lennard
Levi
Lia
Madelief
Maeike
Marc
Marian

Marinke
Marinke
Marita
Matthias
Max
Mevr. Tettero
Mieke
Milad
Nanne
Peter
Quinten

Reinaerde
Rianne
Richard
Rick
Robin
Rosa Maria
Rosaline&Jurian
Rosanne
Sam
Samuel
Sarah

Stefan
Teunis
Thea
Thijs
Thom
Tijk
Tos
Vera
Wim
Wim
Yannick

De bezorgers van De Vierklank wensen u een heel fi jn 2020
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GELUKKIG 2020!

P.C. Staalweg 70, 3721 TJ Bilthoven
030-6338672, info@gildepersoneel.nl

www.gildepersoneel.nl

Veel
woonplezier 

in 2020
0346 - 281444 / 06 - 36142989

 info@kvdwmakelaardij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

AUTORIJSCHOOL/

THEORIECENTRUM 

DOORNENBAL
Lid BOVAG; RIS-gecertificeerd

Faalangst instructeur

wenst alle leerlingen,
oud-leerlingen,

vrienden en bekenden
een gezond en veilig

2020 toe.

WWW.AUTORIJSCHOOLDOORNENBAL.NL

Een klasse beter!
sinds 1963

www.debilt.groenlinks.nl

DE BILT

wenst u
een groen en 
sociaal 2020!

Universiteitsweg 1   |   3732 HX  De Bilt
030 - 2317877   |   www.dehooierij.nl

Tot ziens
op de

boerderij
in 2020

Podotherapie Maartensdijk “staat aan de voet 
van 2020”. Ook dan staan wij weer klaar voor u. 
Wij wensen u een goed lopend jaar !!

085-4894379
www.podotherapiemaartensdijk.nl

Tolakkerweg 217  |  3738 JM  Maartensdijk

Wouter Iseger (1978) startte zijn 
muzikale carrière als zevenjarig 
jongetje bij de drumband van de Ko-
ninklijke Biltse Harmonie. Op zijn 
twaalfde begon hij met trombone-
lessen aan de Biltse Muziekschool. 
Later volgde hij aan het Amsterdams 
Conservatorium de opleiding tot di-
rigent voor harmonie- en fanfareor-
kesten, en daarnaast aan het Rotter-
dams Conservatorium de opleiding 
tot bas- en contrabastrombonist.

Vlaams
Daarna werkte hij als bastrombo-
nist zes jaar bij de Vlaamse Opera 
in Antwerpen en Gent en vervol-
gens acht jaar bij het Balletorkest 
in Amsterdam. Sinds drie jaar is hij 
bas- en contrabastrombonist bij het 
Nederlands Philharmonisch Orkest 
en het Nederlands Kamerorkest. ‘’Ik 
val als bastrombonist tevens regel-
matig in bij andere orkesten, waar-
onder het Metropole Orkest, waar 
componist en producer Eddy Koop-
man als percussionist werkzaam is. 
Ik wist dat hij veel filmmuziek had 
geschreven, onder andere voor de 
televisieserie Rail Away. Ik heb hem 
gevraagd of hij iets voor mij wilde 
componeren. We maakten een af-
spraak in zijn studio in Huizen en er 
ontstond al direct een muzikale en 
persoonlijke klik. Hij heeft vervol-
gens een stuk voor mij geschreven 
waarop we zoveel positieve reacties 
kregen, dat we besloten er een ver-
volg aan te geven. Het resultaat is 
een album met zeven nieuwe, totaal 
verschillende werken voor bastrom-

bone. Sommige bevatten invloeden 
vanuit de klassieke muziek, andere 
vanuit de jazz- en popmuziek. Maar 
er zijn ook werken die geïnspireerd 
zijn op Afrikaanse en Indonesische 
muziek. Kortom, er is voor iedereen 
wel iets bij’. 

Bezetting
Diverse stukken zijn opgenomen in 
de studio van Koopman, maar voor 
werken waarbij een grotere bezet-
ting nodig was - zoals strijkkwartet, 
contrabas, piano en drums - vonden 
de opnames plaats in de studio van 
het Metropole Orkest. ‘Koopman 
heeft ook zelf als percussionist mee-
gewerkt, onder andere op de ‘hang’, 
een relatief nieuw slaginstrument 
dat rond 2000 in Zwitserland is ont-
wikkeld. Ik heb Eddy bewust ge-
vraagd zich van tevoren niet te veel 
te verdiepen in de bastrombone, 
zodat hij tijdens het componeren 
geen rekening zou houden met de 
beperkingen van dit instrument. Zo 
ontstond een aantal virtuoze werken, 
die ik vervolgens enigszins heb aan-
gepast. Door onze samenwerking 
zijn mooie, nieuwe dingen ontstaan, 
waarbij de grens tussen klassieke en 
lichte muziek is weggevallen. Het is 
een behoorlijk arbeidsintensief pro-
ces geweest, dat ongeveer drie jaar 
heeft geduurd, maar het resultaat is 
supermooi!’ 

Foto’s
Ook ‘supermooi’ zijn de foto’s op 
het album: de wereldberoemde fo-
tograaf Govert de Roos, die vele 

Verrassende CD  
Groenekanse bastrombonist 

Unieke samenwerking met componist Eddy Koopman
‘Het solorepertoire voor bastrombone is beperkt. Daarom ben ik altijd op zoek naar componisten die voor mijn instrument willen 

schrijven en in Eddy Koopman heb ik een bijzonder veelzijdig componist gevonden’. Aan het woord is 
Wouter Iseger uit Groenekan. Deze week is er een unieke en verrassende solo-cd van 

hem uitgekomen, getiteld ‘Bass trombone on Air’. 

(de foto die op de cd staat, Wouter Iseger en Eddy Koopman): ‘Ik wilde 
met deze cd een zo breed mogelijk publiek bereiken.’ (foto: Govert de 
Roos; artwork: Eric Daams).

beroemdheden op de foto heeft 
vastgelegd (onder wie John Len-
non, David Bowie en The Jackson 
Five), was bereid gevonden deze 
te maken. ‘’Hij is vooral beroemd 
geworden door zijn platenhoezen 
en in overleg met hem is er beslo-
ten ook een kleine oplage LP’s uit te 
brengen. Ik wilde met deze cd een 

zo breed mogelijk publiek bereiken 
en graag laten horen wat er allemaal 
mogelijk is met dit instrument. Ik 
doceer regelmatig op de conserva-
toria in Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag en weet dat ik niet de eni-
ge bastrombonist ben die op zoek 
is naar nieuw repertoire. Ook is er 
al interesse vanuit Japan en de VS 
getoond. Ik ben heel blij dat dit pro-
ject gelukt is. Je kunt zoals ik nog 
zoveel concerten geven, maar op 
het moment waarop de laatste toon 
klinkt, is het voorbij. Met dit album 
heb ik iets wat blijvend is’. De cd 
‘Bass trombone on Air’ is te bestel-
len via de website www.wouterise-
ger.nl of via info@wouteriseger.nl 
(Anna van der Meulen)

Artist Pianoduo in 
Schutsmantel

Op zondag 5 januari geeft het Ar-
tist Pianoduo een Nieuwjaarscon-
cert in zorgcentrum Schutsmantel 
Gregoriuslaan 35 (Bilthoven). 
Het concert begint om 15.00 uur. 
Toegang is gratis. Het programma 
duurt één uur, zonder pauze. 

Het ensemble Artist Pianoduo, 
bestaande uit Inés Costales - pi-
ano, Martje van Damme - piano, 
brengt een gevarieerd programma 
met werken van Ravel, Debussy, 
Chabrier en Poulenc. 

Zang Veredelt zingt  
in Bremhorst

Woensdag 18 december verzorgde Zang Veredelt een kerstconcert in 
woon-zorgcentrum De Bremhorst. Het koor had veel nieuwe liederen, 
waaronder een Fins kerstlied, op haar repertoire. Ter afwisseling 
werden er 2 kerstgedichten voor gedragen. (Henriëtte Duijster)

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank 
is een aantal exemplaren ter be-
schikking gesteld. Om hiervoor 
in aanmerking te komen stuurt 
u een mail naar info@vierkank.
nl met in het onderwerp Wouter 
Iseger. De CD’s worden onder de 

inzenders verloot.
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Een gezond
en succesvol 2020!

Wij wensen u een voorspoedig 2020
en zijn u ook dit jaar weer

graag van dienst

Blijf het licht zien, 
ook tussen Nieuwjaar 
en Kerst

& Geersing

Koop Geersing | uitvaartzorg

Bedankt voor een 
mooi 2019!

We wensen u een gezond 
en gelukkig 2020 toe.

Ons team staat in het nieuwe jaar 
weer voor uw klaar.

Vanaf 1 januari wijzigt 
Cor van Vliet Hoveniersbedrijf in 

Gebr. van Vliet 
Tuin- & Boomspecialisten.

Bedankt voor een mooi 2019!
 

We wensen u hele gezellige feestdagen
en een gezond en gelukkig 2020 toe.

 
Ons team staat in het nieuwe jaar weer voor uw klaar.

 
Vanaf 1 januari wijzigt Cor van Vliet Hoveniersbedrijf

in Gebr. van Vliet Tuin- & Boomspecialisten.

2019 2020

Lezersactie 
Motorbeurs 

Van 20 tot en met 23 februari vindt de Motorbeurs in de Jaar-
beurs plaats. Met 65.000m2 aan motoren, shows en nieuws is dit 
het grootste motorevent van Nederland en tevens ook de start van 
het motorseizoen van 2020.

Op deze dagen komt alles op het gebied van motorrijden samen. Van 
accessoires tot verzekeringen maar 
ook onderdelen en motorkleding. 
Bezoekers kunnen zowel de nieuw-
ste modellen bekijken en er is ook 
de mogelijkheid tweedehands aan 
te schaffen; proefrit mogelijk. Ook 
is er een groot aantal medewerkers 
aanwezig die u kunnen helpen met 
het plannen van rondreizen op de 
motor. Verder zijn er ook diverse ac-
tiviteiten zoals stuntshows, demon-
straties, gratis motorrijlessen, live 
motorbuilds en ook motorsport.

Samen zingen 

De kerstzangavond van 17 december in de Nijepoortschool in Groenekan 
was een klinkend succes (ook) door de samenzang uit plm. 180 enthousi-
aste kelen. De collecte, bestemd voor het Leger des Heils voor een project 
in Utrecht voor daklozen, bracht € 355 op. Er was warme chocolademelk 
aan het eind van de samenkomst.                           (Cor van Doesburg)

Kunst aan Weltevreden
De afgelopen drie weekenden was er op een ongewone plek in onze gemeente een ongewone tentoonstelling te zien: in een 

voormalig kantoorpand aan Weltevreden 4 lieten zes kunstenaars uit de regio een proeve van bekwaamheid zien 
die vele terreinen van de beeldende kunst bestreken. 

Dirk Koopman (schilderijen), Fre-
derike Doeleman, (‘monotypes’ 
op papier), Ria van Rooijen (glas-
objecten), Peter Petersen (bron-
zen beelden), Marijke Oosterbaan 
(sieraden) en Desiré Haverkamp 
(keramische objecten) hadden zich 
verenigd onder de titel Weltevre-
den Wintersale en exposeerden hun 
prachtige werk, waarbij de felrode 
olieverfkleuren van Dirk Koopman 
en de lange file van haast surrea-
listische keramische ‘wagens’ van 
Frederike Doeleman de blikvan-
gers waren.

Komend weekeinde is de tentoon-
stelling voor het laatst te zien, van 
12 tot 17 uur, en de opbrengst gaat 
deels naar het goede doel: de mi-
granten op Lesbos. 

(Peter Schlamilch)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…..

Tranen..
Zaterdag 21 december.

Bij Albert Heijn in de Kwinke-
lier in Bilthoven is het druk, heel 
druk. Bij het binnengaan staan 
twee jonge jongens, die beleefd 
en vriendelijk aan mij vragen of 
ik een pakje kaarten wil kopen. 
Ze leggen uit dat het voor het 
goede doel is om kinderen die het 
niet gemakkelijk hebben een dag-
je uit te bezorgen. Helaas hoor ik 
de helft maar omdat er om mij 
heen druk gesproken en met de 
karren gereden wordt maar ik 
begrijp hun verhaal en koop een 
pakje kaarten. 

Dan blijf ik nog even staan kijken 
hoe de jongens dat doen. Zo be-
leefd en vriendelijk en hoor dan 
automatisch hoe de antwoorden 
zijn van de klanten: ‘Mevrouw, 
meneer, zou ik u iets mogen vra-
gen’? En dan volgt, hoe erg is 
dat! het botte antwoord: ‘Nee’! 
En dat niet eenmaal maar achter 
elkaar. ‘Nee’.

In de krant las ik de vorige dag 
van twee vijftienjarige jongens 
die een man doodstaken bij een 
geldautomaat en de stille tocht 
die daarop volgde. Hier staan 
twee aardige beleefde jongens 
die iets voor een ander willen 
doen maar het antwoord is ‘Nee’.  
Maar de karren worden volgela-
den en Kerst zal gevierd worden 
en in een land en een dorp waar 
wij het zo goed hebben snauwen 
wij een Nee tegen jongeren….die 
anderen willen helpen. 

Hoezo Kerst, hoezo liefde? Als 
ik mij goed herinner was er een 
Kind dat Liefde bracht.

En pas in de auto schiet ik vol….

Femke Helsdingen-Noordanus

Frederike Doeleman, Desiré Haverkamp en Dirk Koopman voor enkele 
van hun werken.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vier-
klank is er een aantal kaartjes 
beschikbaar. 

Om hiervoor in aanmerking 
te komen stuurt u een mail 
naar info@vierklank.nl met 
in het onderwerp Motor-
beurs. De kaarten worden 
onder de lezers verloot. Ie-
dereen krijgt bericht.

Een van de vele nieuwe motor modellen met een motorrijder erop. Deze 
wordt gefotografeerd door de pers en bekeken door omstanders

Leer omgaan met de 
digitale overheid

Een DigiD wordt voor steeds meer overheidszaken gebruikt. Dit zijn voor-
al zaken die werken met privacygevoelige informatie. In de cursus Om-
gaan met de digitale overheid ontdekt elke deelnemer stap voor stap hoe je 
een DigiD aanvraagt, activeert en wat je er vervolgens mee kunt. U maakt 
kennis met verschillende overheidsinstanties die werken met de DigiD en 
uw berichten inbox wordt geactiveerd zodat u geen berichten meer mist. 

De cursus wordt in samenwerking met SeniorWeb georganiseerd en be-
staat uit drie dagdelen. De cursus is gratis, u betaalt alleen voor het cursus-
materiaal. U dient over basiskennis van Windows te beschikken, te kunnen 
mailen en bij voorkeur ook kunnen internetbankieren. De cursus is ook 
geschikt voor tabletgebruikers.
 
Locatie: Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2. Data: vanaf donder-
dag 9 januari, 7 lessen, van 10.00-12.00 uur. Kijk voor meer informatie en 
om u aan te melden op www.ideacultuur.nl/digisterker of vraag ernaar bij 
uw bibliotheek.
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Q-Vignes
wenst u
een heerlijk 
nieuw jaar!

Geniet van
lekkere wijn
aan de Looydijk 113!

Hessenweg 151  •  3731 JG  •  De Bilt   •   T 030 - 220 42 62
www.jorijksen.nl   •   info@jorijksen.nl

Wij wensen U
een gelukkig 2020

Samen voor een hechtere samenleving 
Ook in 2020!

www.samenvoordebilt.nl

SP De Bilt wenst iedereen
het allerbeste in 2020 toe.

Ook in 2020 zet SP De Bilt zich 
in voor betaalbaar en duurzaam 

wonen en een goede zorg. 
Hartelijk welkom om met ons 

het glas te heffen op onze 
nieuwjaarsreceptie,

zondag 12 januari 2020
vanaf 16.00 uur ’s middags 

in achterzaal café Miltenburg, 
Oude Brandenburgerweg 32

te Bilthoven.

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

De Biltse Bewonersvereniging 
Woonspraak wenst u een 
gelukkig, gezond Nieuwjaar 
en veel woongenot.

Nieuwe leden en bestuurders 
gezocht: www.woonspraak.nl

Joop en Jannie 
van Rossum

en hun 
medewerksters 
wensen u een

Gelukkig
Nieuwjaar toe!

DE DROGIST MET AANDACHT

Wenst u een gezegend 
nieuwjaar toe

Verkoop en levering van al uw
bomen en planten 

Verder voor al uw voorkomende 
werkzaamheden zoals snoeien, rooien van 

hagen en bomen, en straatwerk. 

Nieuwe Weteringseweg 34, Groenekan.
Tel. 06-54751296 www.vanvliettuinservice.nl

Aan boord van een marineschip 
trok Bosman zich in zijn kajuit te-
rug om tekeningen en schilderijen 
te maken. Bosman: ‘Men denkt 
vaak dat marinemensen keiharde 
jongens zijn. Maar als die jongens 
een jaar op zee zaten, hadden ook 
zij last van heimwee. En deze jon-
gen ging dan schilderen. Dan ver-
gat ik alles. Soms vroegen kame-
raden van wil je dit of wil je dat 
voor mij schilderen. Ook een keer 
schreef ik mijn vrouw dat ik aan 
de hand van een foto uit een be-
paald tijdschrift aan het schilderen 
was, toen wist zij precies dat ik het 
plaatje met een poes aan het schil-
deren was: 

Plankjes
De 63-jarige (1995 red.) Bosman 
leerde al vroeg met kwasten en 
verf omgaan. Maar toen ging hij er 

nog anders mee om. ‘Omdat mijn 
vader wilde dat ik een vak leerde, 
ging ik toen ik veertien was naar 
de avond-schilderschool. Overdag 
werkte ik als huisschilder. Van 
mijn baas kreeg ik potjes met rest-
jes verf en in een hoekje van onze 
schuur schilderde ik op plankjes. 
Eén penseetje had ik. Toentertijd 
leerde je op die school ook recla-
meborden schilderen, Ik heb er 
veel van opgestoken, maar voor 
mij was het belangrijker dat ik met 
het diploma naar de marine kon. 

Als klein jochie tekende en schil-
derde Job Bosman al. ‘Ik was 

enorm geïnteresseerd in schilde-
rijen. Als ik in de stad in een eta-
lage een schilderij zag, dan kon ik 
er uren naar kijken. En op school 
sprong ik er met mijn tekeningen 
uit. Mijn tekeningen kregen altijd 
een plaatsje bij de juf. Tekenen 
deed ik liever dan rekenen, dat 
vond ik het mooiste van de hele 
school.’ Bosman, een geboren en 
getogen Edenaar, kwam op 25-ja-
rige leeftijd naar Hollandsche Ra-
ding voor het marine-opleidings-
kamp. Vanaf die tijd begonnen de 
wereldreizen met de marine en kon 
hij zich aan boord af en toe terug 
trekken om te schilderen. In zijn 
huis in Maartensdijk doet hij dat 
ook. De zolder is de plaats waar de 
schilderijen van zijn hand ontstaan. 
‘Soms heb ik mijn dag, soms niet, 
dat heeft met je gemoedstoestand 
te maken Als het overdag niet wil 

lukken omdat ik bijvoorbeeld ge-
blokkeerd ben, dan gebeurt het wel 
eens dat ik ‘s nachts eruit moet om 
te schilderen. Ik heb het dan ge-
vonden en dan schilder ik de hele 
nacht door.’ 

Melkbussen 
Dorpsgenoten weten Bosman aar-
dig te vinden. Geregeld krijgt hij 
opdrachten om boerderijen of por-
tretten te schilderen. Maar ook 
krijgt Bosman oude koekenpan-
nen en melkbussen met de vraag 
deze te voorzien van Hindeloopse 
volksschilderkunst. Op dit mo-
ment (1995 red.) heeft Bosman een 

doek met de Hervormde kerk van 
Maartensdijk op de ezel staan. ‘Dit 
schilderij was geen opdracht,’ zegt 
Bosman. ‘Ik moet er nog iemand 
voor vinden. Als ik geen opdracht 
heb, vind ik altijd wel iets om te 
schilderen, ik kan niet zonder.’ 

Bosman bootst in zijn schilderijen 
de werkelijkheid zoveel mogelijk 
na. Soms uit het blote hoofd, soms 
van een foto. Bosman: ‘Het hoeft 
voor mij niet fotografisch te zijn, 
maar wel herkenbaar. Moderne 
kunst waarbij je moet lezen wat het 
voorstelt, daar heb ik moeite mee’. 
In zijn huis heeft Bosman veel van 

zijn werk hangen. Een bosland-
schap dat hij zelf verzon, een stille-
ven van een vaas met bloemen, die 
in de huiskamer stond, maar ook 
hangen aan de muur reproducties 
van enkele schilderijen van Rem-
brandt. Bosman: ‘Rembrandt is 
een schilder naar mijn hart. lk be-
wonder de licht- en donkereffecten 
in zijn werk. Ik ben ook een grote 
fan van Rienvliet. Fantastisch hoe 
hij schilderde. Her grappige is dat 
wij samen op het vliegdekschip de 
Karel Doorman zaten. Hij had toen 
het Avondmaal geschilderd voor in 
de Kapel.’ 

‘De drang om te schilderen was er gewoon’ 
Job Bosman uit Maartensdijk schildert alles wat los en vast zit. Als het maar leeft. Natuurlandschappen, dieren, mensen en 
dorpstaferelen van Maartensdijk boeien hem het meest, Een auto vastleggen op doek, daar voelt hij niets voor. Als beroeps-

militair ontwikkelde Bosman zijn talenten op zee. Zijn schilderijen hoefden niets met zijn omgeving te maken te hebben. 
‘Ik had dan een drang om te schilderen en dan kon ik geïnspireerd worden door plaatjes uit een tijdschrift.’ 

Bosman schildert niet meer, maar elke wand van het appartement is 
opgesierd met het mooie werk van zijn hand. 

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de 
eerste jaargang van De Vierklank. 

Bladerend in de eerste jaargang lezen we in de VK van 8 november 1995 
het verhaal van de Maartensdijkse ex-marineman en ‘volks’-schilder Job 
Bosman. We besluiten met hem - thans met zijn vrouw Nel wonend in 
Dijckstate - het verhaal nog eens terug te lezen: ‘Dat je dat nog hebt; 
maar ’t is nog steeds een goed en goed geschreven verhaal’ is zijn reac-
tie. ‘Het kan zo weer geplaatst worden’; en dat doen we dan ook maar.  

Henk van de Bunt

Verslag trektocht

Dinsdag 7 januari om 20.00 uur verzorgt Groei- en Bloei in De Ko-
perwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven een avond waarin Henny van der 
Wilt verslag doet van m.n. de natuur tijdens een wandeltrektocht door 
het Balkanland Montenegro. Info: info@bilt.groei.nl.
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Terugblik op het laatste jaar 
van de jaren tien

door Guus Geebel

De vijfentwintigste jaargang van De Vierklank deed in 2019 verslag van heel veel 
gebeurtenissen uit de regio op velerlei gebied. Elke woensdag zorgen trouwe bezorgers dat  
de ‘groene’ krant aan huis wordt bezorgd. Een samenvatting van die enorme hoeveelheid 

nieuwsfeiten uit eigen omgeving laat natuurlijk heel veel liggen, maar geeft wel 
een indruk van dit jubileumjaar.

Januari
De SP houdt een manifestatie voor 
woningen op de Schapenweide. 
Huisarts Jan Maarseveen neemt af-
scheid van Huisartsenpraktijk Bilt-
hoven. Steunpunt Vluchtelingen De 
Bilt viert zilveren jubileum. Steeds 
Beter valt op het Eenakterfestival in 
Baarn in de prijzen. Toneelvereni-
ging Westbroek brengt de komische 
thriller Belgische Roulette op de 
planken. Een team van Het Nieuwe 
Lyceum deed mee aan de finale van 
het NK Debatteren en eindigde in 
de middenmoot. Het Westbroekse 
DOS speelt voor het eerst in com-
petitieverband tegen het Kampense 
DOS en wint met 25-18.  

Februari
De Westbroekse Zodden worden 
uitgeroepen tot aardkundig mo-
nument. Wethouder Madeleine 
Bakker schenkt als vrijwilliger 
koffie in d’Amandelboom. Leer-
lingen van Het Nieuwe Lyceum 
interviewen André van Duin. In 
restaurant Bij de Tijd vindt de 
eerste verkoop- en ruildag van 
de Speel-o-theek De Bilt plaats. 
Pascal Frank wordt de nieuwe 
hoofdtrainer van Nova en Maar-
ten van Brenk die van de West-
broekse korfbalvereniging DOS. 
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
stapt uit de Biltse gemeenteraad. 
Gerrit Sodaar wordt gekozen tot 
Maartensdijker van het Jaar. Pop-

up restaurant Aan de Keukentafel 
in De Vierstee in Maartensdijk 
wordt geopend.  

Maart
De Dorpsraad Groenekan en het 
Groenekans Landschap openden 
een wandelroute door de Groene-
kanse natuur van 14,5 kilometer. De 
gemeenteraadsfracties van Fractie 

Brouwer, ChristenUnie, PvdA en 
SP bundelen hun krachten in het 
Lokaal Sociaal Verbond (LSV). 
Burgemeester Sjoerd Potters zet 

op Mathidedag vier vrijwilligers in 
het zonnetje. De Lentespecial in De 
Vierklank biedt veel voorjaarsinfor-
matie. Biltse gemeenteambtenaren 
nemen deel aan vrijwilligersactivi-
teiten. Algemeen Zangkoor Maar-
tensdijk viert gouden jubileum. De 
opkomst bij de verkiezingen voor 
Provinciale Staten bedroeg in de 
gemeente De Bilt 67,7 procent. 

April
Emmaus Bilthoven organiseert de 
eerste themamarkt. De groepen 7 
van de basisscholen legden het prak-
tische verkeersexamen af onder een 
strakblauwe lucht. Het debatteam 
van de Werkplaats Kindergemeen-
schap wint het International Debate 
Tournament. Het programma van 
Koningsdag 2019 wordt gepresen-
teerd. Omwonenden van de Ruigen-
hoeksedijk maken hun verontrusting 
over de verkeersoverlast op de dijk 
kenbaar met 200 handtekeningen die 

wethouder Dolf Smolenaers krijgt 
aangeboden. Repair Café Westbroek 
houdt een Lentespecial met zelfge-
kweekte plantjes, zaailingen, stekjes 
en zelf geoogste zaden. 

Mei
Drie inwoners van de gemeente 
De Bilt ontvangen een Koninklijke 
Onderscheiding. Molen Geesina in 
Groenekan was te bezichtigen tij-
dens de Nationale Molendagen. Er 
wordt aangekondigd dat Zorgrobot 
Tessa zijn intrede gaat doen bij vijf 
inwoners van De Bilt. In De Vier-
stee in Maartensdijk werd de eerste 
Ding & Doen markt gehouden, een 
gezellige rommel-, curiosa- en acti-

viteitenmarkt. Maartensdijker Kyle 
Agterberg wint de Maartensdijkse 
Acht. De wielerronde werd voor 
de 49ste keer gehouden. De kandi-
daatstelling voor kinderburgemees-
ter gaat van start. Burgemeester 

Sjoerd Potters had in zijn Nieuw-
jaarstoespraak aangekondigd daar 
werk van te zullen maken. Op de 
Hessenweg in De Bilt wordt een 
remwegdemonstratie gehouden om 
de noodzaak van 30 kilometer per 
uur aan te tonen. Bij de  Europese 
verkiezingen kreeg de PvdA in De 
Bilt de meeste stemmen. 

Juni
De Avondvierdaagse De Bilt had 
te maken met code oranje. Geluk-
kig kon er drie dagen gelopen wor-
den. Op de vierde dag werden de 
wandelroutes afgelast. Omdat van-
af 17.45 uur code oranje weer code 
geel werd kon de intocht met mu-
ziekverenigingen wel doorgaan. 
Op 10 juni werd voor de vierde 
maal de ALS Lenteloop gehouden. 
Op de geitenboerderij van Jan en 
Willianne van Woudenberg aan 
de Voordorpsedijk in Groenekan 
werd een open dag gehouden. Ook 
Boerderij Eyckenstein hield open 
dag en er werd ook nog een klas-
siek midzomer avondconcert ge-
houden. Koos Smits van Stichting 
De Oude Tweewieler vertelt over 
zijn reis naar Normandië waar hij 
de 75ste herdenking van de inva-
sie meemaakte. De KWF Samen-
loop voor Hoop De Bilt haalt bijna 
92.000 euro op.  

Het spandoek geeft aan wat de SP met de Schapenweide wil. 

Mathildedag v.l.n.r. burgemeester Sjoerd Potters, Rina Kruis, Rick van Westerop, Niels Eijsbroek en Floor 
Belders. 

Tijdens het Repair Café in Westbroek wisselen groen, zaai en stekjes van 
eigenaar.

Koos Smits met de motor waarmee hij in Normandië rondreed.Veel speelgoed in de Speel-o-theek De Bilt.

Zorgrobot Tessa gaat zijn intrede 
doen.



 De Vierklank 17 2 januari 2020

Juli
De eikenprocessierups houdt de 
gemoederen in de gemeente be-
zig. De Vierklank komt met de 
special Brugklas in Zicht waarin 
burgemeester Sjoerd Potters zich 
presenteert met de aanstaande 
kinderburgemeester Carmen 
Braak. De genomineerden voor 
het Biltse Groene Lintje worden 
gepresenteerd. Ali B bezoekt de 
Martin Luther Kingschool. De 
drie buurtsportcoaches in de ge-
meente De Bilt, Mo, Niels, Mai-
kel en teamleidster Merije vertel-
len met passie over hun werk om 
bewegen te bevorderen. Zilt & 
Zoet verdient de Gouden Pollepel. 
Aandacht is er ook voor vreemde 
beestjes in huis, de passiebloem, 
vergeten vruchten en buurtgaai 
Flip.    

Augustus
Lucy Groenen wint met haar paard 
Gyon de eventingwedstrijd in Bel-
gië. Martijn Nekkers neemt ons 
mee op een voet- of fietstocht door 
Utrecht. De Kiwanis Club Biltho-
ven organiseert de negende Gijs 
van Lennep Legend. Voormalig 
gemeenteraadslid Tiny Middle-
ton wordt benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. Het 
is veertig jaar geleden dat burge-
meester Panis van Maartensdijk 
de eerste paal sloeg voor de aan-
leg van de spoorbaan van de ver-
eniging Rading Spoor. Het 33ste 

Houthakkersfeest in De Kuil van 
Drakenstein staat in het teken van 
bos, natuur en sporten in het groen. 
Aandacht is er voor Adri Pieck die 
honderd jaar geleden naar Hol-
landsche Rading kwam. 

September
Nieuwe zwembad Brandenburg 
nadert voltooiing. De sportspe-
cial van De Vierklak geeft veel 
informatie over mogelijkheden 
op sportgebied. Jumbo Maartens-
dijk viert eerste lustrum. Biltse 
scholieren organiseren de Kle-
ding Ruilbeurs. Winkelcentrum 
Planetenbaan bestaat zestig jaar. 
De Zonnebloem viert vijftigjarig 
bestaan in het Jagershuys in Zeist. 
Johan Slootweg, nestor van de 
Biltse gemeenteraad, viert zilve-
ren jubileum. Lous de Raadt-Nolst 
Trenite overleed op 13 september 
op 87-jarige leeftijd. Zij was be-
trokken bij de oprichting van de 
D66 afdeling in Maartensdijk 
en lid van de gemeenteraad van 

Maartendijk van 1978 tot 1986 en 
van 1990 tot 1994. Ook was zij 
jarenlang bestuurslid van de His-
torische Vereniging Maartensdijk. 
Carmen Braak wordt geïnstal-
leerd als kinderburgemeester.
  
Oktober
Buurtbemiddeling De Bilt viert 
tienjarig bestaan. De Vierklank 
verschijnt met een Duurzaam-
heidsbijlage. Leo Fijen vertelt en 
leest voor tijdens de Voorleeskof-
fie in Schutsmantel. Ouderen in de 
gemeente konden op de Nationale 
Dag van de Ouderen pannenkoe-

ken eten in restaurant Bij de Tijd 
en Servicecentrum Maartensdijk. 
Wereldwinkel De Bilt verhuist 
naar de Hessenweg. De Vrijwilli-
gersbanenmarkt in Het Lichtruim 
trekt veel belangstelling. Wim van 
Os wordt onderscheiden met het 
Normandië Invasie Fluitkoord. 
Stichting Groenekans Landschap 
viert 45-jarig bestaan. Stichting 
Biltsheerlijk ontvangt het Groene 
Lintje 2019. Duizenden boeren 
demonstreerden met hun trekkers 
in de gemeente De Bilt. Maar-
tensdijk krijgt een derde AED. 
Voedselbank De Bilt gaat door als 
Voedselbankwinkel.

November
De fietstunnel onder de Utrechtse-
weg in De Bilt wordt feestelijk 
geopend. De programmabegroting 
2020 wordt in de gemeenteraad 
met krappe meerderheid aange-
nomen. De Sirecampagne ‘Waar-
deer het, Repareer het’ zorgt voor 
drukte bij Repair Café Bilthoven. 
Scholieren van het Heriburg gym-
nasium uit Coesveld en de Aeres 
Mavo uit Bilthoven gingen op ini-
tiatief van burgemeester Öhmann 
van Coesfeld drie dagen naar 
Brussel en bezochten het Europar-
lement. Op basisscholen werden 
gastlessen verzorgd ter gelegen-
heid van de Week van Respect. 
Zang Veredelt viert het 135-jarig 
bestaan met een jubileumconcert 
in de Oosterlichtkerk. Rijkswater-

Het Veldhuis aan de Planetenbaan in Maartensdijk; het laatste 
schilderstukje van Adri Pieck.

Op de Biltse Rading staan 2.500 trekkers opgesteld.

Jagtlust kleurt oranje vanwege de internationale campagne tegen geweld 
tegen vrouwen.

staat en aannemer 3Angle organi-
seerden in het Dorpshuis Holland-
sche Rading een informatiemiddag 
over het bestrijden van de Japanse 
Duizendknoop. Sinterklaas is weer 
in de gemeente. 

December
Minister Koolmees bezoekt het 
project We∞Match in de gemeente 
De Bilt. De Julianaschool verovert 
een beker bij de regiofinale van de 
First Lego League 2019-2020 in 
Amersfoort. Op Landgoed Oost-
broek wordt een lichtjeswandeling 
gehouden. Tussen 25 november 

en 10 december kleurde Jagtlust 
oranje om aandacht te geven aan 
de internationale campagne tegen 
geweld tegen vrouwen. In WVT 
vond de expositie ‘Kunst uit eigen 
provincie’ plaats. Op 21 december 
nam wethouder Anne Brommers-

ma de eerste Slimme Bandenpomp 
in de gemeente in gebruik. Aan 
de Henrica van Erpweg in De Bilt 
werd een winterfeest gehouden als 
start van een periode waarin buurt-
bewoners de samenhang in de 
buurt verder gaan versterken. De 
Julianaschool neemt feestelijk een 
voedselbosje in gebruik.

Simon Ott sportambtenaar van de gemeente De Bilt bij het nieuwe 
zwembad Brandenburg.

De fietstunnel onder de Utrechtseweg in De Bilt.
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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  .....................................................

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Salonbank, fraai meubel-
fabriek Gelderland; 2,5 zits 
met armleuningen en zitkus-
sens; geheel chic grijs leder 
bekleed; 140 x 90 cm; rug-
hoogte 80 cm, €50,-. Tel.06-
22790126

1 Ladenkastje, wit, heeft 4 
laden met zwarte greepjes; 
ook stapelbaar; lxdxh 80 
x 40 x 70 cm; €45,- Tel. 
06-22790126

1 Mooi vloerkleed  La Carte 
Tapijt Atelier; poolhoogte 5 
cm; beige- bruin met blauw; 
2,30 x 3,10 meter. €50,-. Tel. 
06-22790126

111 Munten, ongesorteerd, 
vele landen. €10,-. Tel. 
06-11225867

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

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Personeel aangeboden

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

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus Hilversum voor 

stoelen en fauteuils zowel 
meubelstof als leer. Tel.035-
6230901 of 06-53449761

Wilt u uw FRANS of Engels 
weer eens wat ophalen? Oud-
docente moderne talen met 
veel leservaring helpt u hier-
bij, veel conversatie, uitbrei-
ding vocabulaire, aan de hand 
van een mooi gedicht of chan-
son? Ik woon in de Leyen, 
tel: 0651412055. Annemarie 
Evenhuis

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

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

Masseer de kwaaltjes van 
je kindje weg in 1 minuut. 
BABYREFLEXOLOGIE 
,- Zie praktijkrosarium.
nl. Hester Visser. Tel. 
06-14373010

Fijne Vak. BUNGALOW 
WIFI. Rust ruimte ,mooie 
natuur. Goede fiets/wandel 
omg. elect.Huurfietsen aan-
wezig. www.twentehuisjes.
nl  familie.meinders@yahoo.
com
Info:Denekamp 0541-626578 
/ 0639609666

DENEKAMP/OOTMARSUM
Mooie Vak. Bungalows over-
dekt terras ,fijne tuin ,rust ,ruim-
te. Keuze uit de Bungalows  
F a z a n t , K i k k e r, V l i n d e r,   
Eekhoorn. (Wifi) Fazant luxe, 
airco, moderne haard 2-4pers 
met 2 badkamers. Goede fiets/
wandel omgeving. Electr.huur-
fietsen www.twentehuisjes.nl 
Denekamp 0541-626578
Familie.meinders@yahoo.com

dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Conversatie ENGELS, 
ik zoek mensen om b.v. 1 
avond in de week Engels te 
leren spreken in Bilthoven of 
omgeving. Tel 06-14159234
Wie wil er voor ons (op pro-
visie basis ) Foto’s maken 
en advertenties invoeren 
op Marktplaats? Tel. 035-
5771232

Masseer de kwaaltjes van 
je kindje weg in 1 minuut. 
BABYREFLEXOLOGIE 
nu €35,- Zie praktijkrosa-
rium.nl. Hester Visser. Tel. 
06-14373010

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

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

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

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

Pedicure Janet de Lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 
Ik kom ook bij u thuis. telefoon: 06-29060003

Mega opruiming in het  “3e schuurtje” bij Jopie's Wonen.
o.a tin, koper servies, glaswerk (brocante en nieuw). We 
hebben andere plannen met dit schuurtje dus alles moet 
weg. Met de winkel gaan we natuurlijk gewoon door, dus 
hier geen weggeefprijsjes, maar uiteraard wel de betaalbare 
Prijzen die u van ons gewend bent. Wij zijn elke woensdag- 
en vrijdagmiddag open van 13u-17u en nu als extra dagen 
op za 4 en 11 jan. van 10u-14u. Graag tot ziens bij Jopie’s 
Wonen Dorpsweg 91 Maartensdijk FB: Jopie’s Wonen

Cursussen/ trainingen 

Bridgeles voor Beginners 
Eerder was aangekondigd dat bij voldoende 
belangstelling een bridgecursus voor begin-
ners (boekje 1 van Berry Westra) zou worden 
gegeven. Er waren onvoldoende aanmeldingen, 
zodat op dat moment de cursus geen doorgang 
vond. Het is de bedoeling, dat - bij alsnog een 
voldoend aantal aanmeldingen - op 24 febru-
ari 2020 de cursus van 12 avonden, gegeven 
door Henk van de Bunt, op maandagavonden in 
Maartensdijk alsnog start. De overige avonden 
zijn op 2 en 9 maart, 23 en 30 maart, 20 en 27 
april, 4, 18 en 25 mei en 8 en 15 juni. Minimaal 
12 deelnemers; kosten 85 euro p.p. . Belangstel-
ling kan worden aangegeven via bridgeoplei-
ding@ziggo.nl.

Op ’t bankje
Als ik Nieuwjaarsdag na een korte ochtendwandeling op het 
bankje ga zitten zijn buurtbewoners alweer druk bezig vuur-
werkresten op te ruimen. Het is inmiddels een mooie traditie ge-
worden waar eigenlijk wel eens een beloning voor gegeven zou 
kunnen worden. Aan de andere kant zie ik dat ze het met plezier 
doen. Zelf zorgen ze dat er koffie en resterende oliebollen op een 
campingtafeltje staan. Er staan ook zelf meegebrachte mokken 
bij. Andere jaren waren dat plastic bekertjes en dan kreeg ik 
ook koffie aangeboden. De man die even een break heeft en bij 
me komt zitten zegt: ‘Als je een mok had meegenomen zou je 
ook koffie krijgen maar aan plastic spul doen we niet meer.’ Hij 
biedt me wel een oliebol aan. Aan de gevulde vuilniszakken te 
zien zijn ze al een tijdje bezig. De man vertelt dat ze in de buurt 
een hechte gemeenschap vormen en regelmatig iets organiseren. 
‘Met een burenapp houden we elkaar op de hoogte.’ De man 
gaat weer aan het werk en even later komen er ook mensen 
met honden naar buiten. Een komt er bij me zitten, zijn hond 
kruipt meteen onder de bank. ‘Toch zonde van al dat geld dat 
zomaar de lucht ingaat’, zegt de man. ‘Die mensen hier ruimen 
de restanten tenminste op maar ik kwam net door een straat 
waar het nog bezaaid ligt met vuurwerkresten.’ Af en toe klinkt 
er nog knal van een overgebleven stukje vuurwerk en zijn hond 
kruipt dan nog wat verder onder het bankje. ‘Het zijn meestal 
nog jonge kinderen die het doen en je snapt niet waar ze het geld 
vandaan halen om dat vuurwerk te kopen. Dat was in mijn tijd 
wel anders. Toen zou ik het niet in mijn hoofd gehaald hebben 
vuurwerk af te steken. Mijn vader zou woest geweest zijn. Maar 
ja, die kinderen zijn tegenwoordig zo vreselijk verwend en nog 
heel brutaal ook’, zegt de man. Op dat moment hoor ik opeens: 
‘Opa, opa…’ De hond van de man spitst zijn oren en is dan niet 
meer te houden. ‘Rustig Boris’, zegt hij en probeert de hond in 
toom te houden. Dan maakt hij hem maar los en de hond vliegt 
blij blaffend op een jongen en een meisje af. ‘Dat zijn mijn 
kleinkinderen’, zegt hij trots als de kinderen bij de bank komen. 

‘Gelukkig Nieuwjaar lieverds’, zegt hij en kust de jongen en 
het meisje. ‘Fijn dat jullie er zijn. Wacht, dan krijgen jullie wat 
voor het nieuwe jaar.’ Hij pakt zijn portemonnee en geeft de 
kinderen ieder tien euro. Ik moet glimlachen en denk aan zijn 
uitspraak dat hij niet snapt waar de kinderen het geld vandaan 
halen. ‘Ze zijn heel lief’, zegt hij dan, daarmee zijn andere stel-
ling dat kinderen zo verwend en brutaal zijn onderuithalend. De 
hond is zijn angst helemaal te boven. Met de kinderen om zich 
heen voelt hij zich veilig. ‘Wij waren al op weg naar jullie toe’, 
zegt het meisje. De opa vertelt dat het zijn enige kleinkinderen 
zijn. Stefan is tien en Lisa elf. Stefan vertelt enthousiast dat hij 
om 12 uur met zijn vader een heleboel mooi vuurwerk heeft 
afgestoken. ‘Mama en Lisa vonden het maar eng en die heb-
ben achter het raam gekeken.’ De man is 
zijn negatieve opmerkingen over 
vuurwerk helemaal vergeten, hij 
heeft het er in ieder geval niet 
meer over. Hij vertelt dat er 
thuis nog oliebollen voor ze 
zijn. De kinderen en de hond 
beginnen inmiddels onrustig 
te worden en willen verder. 
Met een vriendelijk groet en 
heel gelukkig stapt de man op 
om thuis de kinderen verder te 
verwennen.

Maerten 
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Meester Peter met pensioen
door Walter Eijndhoven

Na ruim veertig jaar voor de klas staan, vindt Peter van der Kamp het genoeg geweest. Met 
ingang van 1 januari 2020 gaat hij met pensioen. Honderden leerlingen uit Bilthoven zag 
hij in de loop der jaren langskomen in zijn klas op de Poolster en het huidige Wereldwijs. 

En hij zag zelfs oudleerlingen als ouders van huidige leerlingen.

Zijn hele leven heeft meester Peter 
in het onderwijs gewerkt. In zijn 
jonge jaren wist hij al niet beter 
dan dat hij leerkracht wilde wor-
den. Na zijn middelbare school 
kwam hij dan ook terecht op de 
pedagogische academie, het latere 
pabo ‘Altijd droomde ik al van les-
geven op een school’, vertelt Peter 
van der Kamp uit Eemnes. ‘Na de 
lagere school en de mulo in Baarn 
te hebben afgerond, kwam ik te-
recht op een havo-top in Utrecht’. 
Deze havo-top was verbonden aan 
Rehoboth, een pedagogische aca-
demie in Utrecht. Hier behaalde 
Van der Kamp in 1975 zijn diplo-
ma.

Diensttijd
Helaas kon hij niet direct starten 
in het onderwijs. Op zijn verjaar-
dag werd hij opgeroepen om zijn 
militaire dienstplicht te vervullen. 
‘Ik heb met veel plezier mijn tijd 
uitgediend’, laat Van der Kamp 
weten. ‘Op mijn verjaardag moest 
ik naar Venlo, om mij te melden. 
Tijdens mijn diensttijd behaalde 
ik het groot rijbewijs (voor chauf-
feur) en mocht ik ritjes rijden voor 
dienstplichtigen en anderen’. Drie 
maanden later werd hij rittenplan-
ner via de pelotonscommandant. 
Na zijn militaire dienst wilde Van 

der Kamp het onderwijs in. Zijn 
droom. Van der Kamp: ‘Ik heb 
vijf sollicitatiebrieven geschreven. 
Tijdens één van die gesprekken op 
de Poolster werd ik gevraagd iets 
te vertellen over bijbelse geschie-
denis. Gelukkig was ik daar toen 
al heel erg in geïnteresseerd, dus 
ik vertelde ronduit. Alles verliep 
goed en ik mocht beginnen’. 

Schoolreisjes
Op de Poolster kreeg Van der 
Kamp de leerlingen van een com-
biklas 4/5 (de huidige groepen 6/7) 
en later groep 8. Al snel werd Van 
der Kamp meester Peter genoemd. 
Jaar na jaar verstreek. Meester 
Peter had het erg naar zijn zin op 
school. ‘Vooral aan de jaarlijkse 
schoolreisjes denk ik graag terug. 
Het eerste schoolreisje was naar 
Medemblik (stoomtrein), naar 
Doornspijk bij Arnhem en daarna 
naar Austerlitz, een stukje dichter-
bij huis’, vertelt meester Peter.

Impact
Natuurlijk kent ook een loopbaan 
binnen het onderwijs haar hoog-
te- en dieptepunten. Het abso-
lute dieptepunt was de moord op 
conrector Hans van Wieren op 13 
januari 2004, op een Haagse mid-
delbare school, waarbij een leer-

ling zijn conrector doodschoot. 
Meester Peter: ‘Deze dag had een 
enorme impact op mij. Nog die-
zelfde dag hoorde ik dat ook mijn 
vader op sterven lag. Gelukkig 
overleefde hij en ging het nadien 
weer beter met hem. Het hoogte-
punt kwam in 2009. In verband 
met het 50-jarig jubileum orga-
niseerde ik de reünie van school. 
Dat was echt heel leuk’. 
Maar, aan alles komt een eind. 
Meester Peter heeft genoten van 
zijn vak als leerkracht. Het wordt 
tijd iets anders te gaan doen. Mees-
ter Peter: ‘Ik houd erg van rust en 
stilte. En deze heb ik gevonden in 
Drenthe. Eind van het jaar (2019) 
ga ik naar Valthe. Heerlijk genie-
ten van tuinieren en van alles dat 
op mijn pad komt. Vervelen zal ik 
mij in ieder geval niet’. 

Afscheid
Woensdag 18 december was het 
afscheid van meester Peter. ‘Op 
deze dag steek ik kaarsen aan in de 
Oosterlichtkerk in Bilthoven, sa-
men met leerlingen, ouders en alle 
leerkrachten. Met de brandende 
kaarsen geef ik mijn licht door. Ik 
zeg altijd: ‘Door licht te zijn voor 
een ander, kun je de vrede bewa-
ren’. Toepasselijker kan niet in 
deze tijd van het jaar. 

Na de Kerstdagen is meester Peter met pensioen gegaan.

Kerstzaalvoetbaltoernooi 
basisscholen groot succes

door Kees Diepeveen

Maar liefst 800 basisschoolleerlingen uit De Bilt hebben, verdeeld over 115 teams, in de 
kerstweek deelgenomen aan het kerstzaalvoetbaltoernooi dat dit jaar zijn 50ste editie beleefde. 
Er werd met hart en ziel gestreden in het HF Witte Centrum door de jongens en meisjes van de 

groepen 3 tot en met 8 aangemoedigd door vooral klasgenoten en ouders.

De organisatie die in handen was 
van de buurtsportcoaches van 
Mens De Bilt, FC De Bilt en de 
Biltse Sportfederatie kan met 
trots terugkijken op de jubileu-
meditie van dit kerstzaalvoetbal-

toernooi. Het toernooi werd twee 
dagen voor de kerst en twee dagen 
erna gehouden waarbij de finale-
dag voor de oudste groepen en de 
prijsuitreiking voor alle winnende 
teams op zaterdag plaatsvond. Di-

rect na afloop van de laatste fina-
lewedstrijd was er een optreden 
van de jonge Belgische freestyler 
Mehdi Amri. Deze balkunstenaar 
veroverde al op 14 jarige leeftijd 
zijn eerste wereldtitel. Hij trak-

Na afloop van de prijsuitreiking toonden de teams enthousiast en trots hun bekers.

Salvodames naar top 
klassement

De laatste wedstrijd van 2019 heeft het team van de volleybalda-
mes van Salvo de toppositie in hun klasse opgeleverd. Door een 4-0 
overwinning op de dames van het bezoekende Huizen is het team 
nu koploper.

Het bezoekende team van Huizen staat laag geklasseerd en kon geen 
bedreiging vormen. Salvo had een hele voorspoedige start waarin met 
een goede service en gedegen spel direct een grote voorsprong werd op-
gebouwd. De set werd eenvoudig gewonnen met 25-9. De 2e set bood 
de tegenstander wat meer tegenstand. Coach Peter de Wit van Salvo 
nam bij de stand 12-11 een time out om de dames weer op scherp te 
krijgen. Hierna waren servicedruk en aanvalskracht weer terug wat set-
winst opleverde met 25-16. De 3e set werd Huizen overdonderd. Vanaf 
het begin werd er druk gezet door serviceseries, goed verdedigend- en 
aanvalsspel waardoor een snelle setwinst werd geboekt met 25-10. De 
4e set gooide Huizen alle schroom van zich af en speelde voor wat 
het waard was. De set ging gelijk op tot 15-14. Na een time out van 
de tegenstander kon Salvo uitlopen en de set winnen met 25-19. Een 
prima resultaat. Het spel van Salvo geeft veel vertrouwen voor de 2e  
seizoenshelft. 

Salvo gaat het jaar 2020 in als lijstaanvoerder met 1 punt voorsprong. 
Doordat de Maartensdijks dames ook nog een wedstrijd minder gespeeld 
hebben dan de nummer 2 kan de voorsprong nog worden uitgebouwd. Op 
10 januari spelen de dames om 19.30 uur in Almere tegen Allvo.  

Zwembad 
Brandenburg populair 

In de raadsmededelingen informeert het College van Burgemeester en 
Wethouders de gemeenteraad o.a. over de bezoekersaantallen van het 
nieuwe zwembad: ‘Het oude zwembad had in de eerste helft van 2019 
gemiddeld 800 direct betalende bezoekers per week. In de eerste drie 
weken na de opening van het nieuwe zwembad was sprake van gemid-
deld 1006 direct betalende bezoekers. In de drie weken na de herfst-
vakantie is het bezoekersaantal verder gestegen naar gemiddeld 1263 
bezoekers per week’.      [HvdB]

teerde deelnemers en publiek op 
een voetbalshow waarbij hij ook 
een zestal jeugdige spelers betrok. 

Fame
Na de voetbalshow reikte wethou-
der Sport Madeleine Bakker de 
prijzen uit aan de aanvoerders en 
aanvoersters van de teams. Na de 
huldiging was er voor elk team een 
moment of fame op het ereschavot, 
waar alle ouders en begeleiders naar 
hartenlust foto’s konden maken. De 
wethouder reikte ook de prijs voor 
het mooiste aanmoedigingsspan-
doek uit: dit jaar was de Werkplaats 
uit Bilthoven de winnaar.
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Voor reserveringen kunt u 
contact opnemen via
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030 200 41 44 of 06 152 640 45
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3738MC Maartensdijk
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WENST IEDEREEN 

EEN CULINAIR
EN SFEERVOL 2020

Voorlopig geen bomen kap 
op De Ridderhof

door Henk van de Bunt

Rechtbank Midden-Nederland heeft op 11 december het verzoek om voorlopige voorziening toe 
gewezen die was aangevraagd door 8 bezwaar makende huisjeseigenaren van bungalowpark De 
Ridderhof in Lage Vuursche/Bilthoven. Er mag voorlopig op de Ridderhof niet gekapt worden. 

Alle verzoekers hebben een va-
kantiehuisje op recreatiepark Ré-
sidence de Ridderhof, Koudelaan 
25-27 in Bilthoven. De zgn. derde 
partij is eigenaar van de grond van 
dit recreatiepark en die wil het re-
creatiepark her-ontwikkelen. Van 
de bijna 100 huisjes zijn er nog 16 
bewoond; er staan nog tal van - in-
middels niet meer bewoonde - op-
stallen, die nog uitstekend bewoon-
baar zijn.

Dieren
Met het verzoek willen de eige-
narenvoorkomen dat er bomen ge-
kapt gaan worden, omdat de gevol-
gen van de kap voor de beschermde 
diersoorten groot zijn. Bovendien 
betwijfelen verzoekers of de ont-
heffi ng wel geldig is voor het kap-
pen van bomen ten behoeve van 
dunning en achterstallig onderhoud 
van het park, omdat de ontheffi ng is 

aangevraagd voor de herinrichting 
van het park. Het verzoek voor een 
Voorlopige Voorziening is bedoeld 
om te verhinderen dat Topparken 
32% van de bomen op het park gaat 
kappen. 

Herstructurering
Kim Landstra (Bilthoven) heeft 
een huisje op de Ridderhof: ‘De 
kap is de bedoelde eerste fase van 
de herstructurering van ons au-
thentieke bungalowpark de Rid-
derhof in Lage Vuursche, naar 
een luxe - door Jan des Bouvrie 
ontworpen - park met hotel/res-
taurant en bungalows van 100 m2 
voor ‘senioren met een zorgvraag 
die willen recreëren’. Topparken 
noemt dit laatste een project van 
‘groot openbaar belang’ waarvoor 
de leefomgeving van beschermde 
dieren zou morgen worden ver-
stoord. De truc die wel meer pro-

jectontwikkelaars toepassen is 
kappen onder het mom van ach-
terstallig onderhoud. Na 10 jaar 
eerst ons mooie park te hebben la-
ten verloederen en er geen enkele 
vorm van onderhoud te plegen vin-
den wij het ongeloofwaardig, dat 
het nu ineens wél om onderhoud 
zou gaan en wilden wij Topparken 
- die bezig is een groener imago op 
te bouwen - wederom oproepen te 
wachten met de bomenkap tot de 
bestemmingsplanwijziging afge-
rond is en tot duidelijk is wat het 
uiteindelijke inrichtingsplan über-
haupt wordt. Vooral ook omdat de 
voorbarige kap ongetwijfeld ook 
bedoeld is om de laatste huisjes-
eigenaren van het park te krijgen. 
Van een van overheidswege opge-
legde her-plant-plicht na de rigou-
reuze kap is daarbij geen sprake, 
terwijl er nog zoveel onduidelijk 
is over de toekomst van het park’.

Geboorte in de stal

Een heel bijzondere gebeurtenis is een keizersnee 'op stal'. Als het kalf 
niet langs de natuurlijke weg geboren kan worden, doet de dierenarts 
een keizersnee. Een routineklus, in een wonderlijk contrast van schoon 
en vuil. 

Het instrumentarium ligt steriel opgesteld op een tafel of kruiwagen, 
in een omgeving van stof en mest. De koe, deskundig verdoofd, staat 
wonderlijk rustig te herkauwen tijdens de operatie. Ze kijkt af en toe 
achterom, als om te zien of het wat opschiet. De damp stijgt op uit haar 
buik, het kalf wordt opzij geboren. In goede samenwerking van chirurg 
en assistentie is in korte tijd de wond ook weer gesloten en kan de koe 
het kalf droog likken. Een magisch moment.
(Karien Scholten)

In haiku:
Geboorte op stal
Met het mes in vreemd contrast
Een schoon samenspel

Wandelen op Beerschoten

Zondag 5 januari 
organiseert Utrechts 
Landschap een wan-
deling op Landgoed 
Beerschoten. Start 
vanuit Paviljoen 
Beerschoten (Holle 
Bilt 6 De Bilt) om 
14.00 uur. Deelna-
me is gratis; vooraf 
aanmelden op de 
website van Utrechts 
Landschap. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

V.a. 2 jan. nieuwe à la carte kaart!!

Woe.
01-01
Do.

02-01
Vr.

03-01
Za.

04-01
Zo.

05-01

Gebakken 
eendenborstfilet 

met sinaasappelsaus

Bouillabaise 
(Zuid-Franse  
visschotel)

Ragout van 
wilde paddestoelen

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
08-01
Do.

09-01
Vr.

10-01
Za.

11-01
Zo.

12-01

Saté van varkenshaas 
met frietjes en sla

Gebakken doradefilet 
met Hollandaisesaus

Gebakken camembert 
met cranberrycompôte

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Vier bewoners van het park bij vier van de veel meer bedreigde bomen. 


	VK-M_02-01-20_01fc
	VK-M_02-01-20_02fc
	VK-M_02-01-20_03fc
	VK-M_02-01-20_04fc
	VK-M_02-01-20_05fc
	VK-M_02-01-20_06fc
	VK-M_02-01-20_07fc
	VK-M_02-01-20_08fc
	VK-M_02-01-20_09fc
	VK-M_02-01-20_10fc
	VK-M_02-01-20_11fc
	VK-M_02-01-20_12fc
	VK-M_02-01-20_13fc
	VK-M_02-01-20_14fc
	VK-M_02-01-20_15fc
	VK-M_02-01-20_16fc
	VK-M_02-01-20_17fc
	VK-M_02-01-20_18fc
	VK-M_02-01-20_19fc
	VK-M_02-01-20_20fc 

