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Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Nog een duiker

Vorige week was kruising Kon. Wilhelminaweg - Ruigenhoeksedijk 

afgesloten vanwege het aanbrengen van een duiker. De afsluiting was 

noodzakelijk i.v.m. de grote hoeveelheid kabels die in de grond liggen. 

Eerder werd verderop in de vaart ook een duiker geplaatst. Zie ook pag. 16.

Afsluiting rioleringsproject
door Henk van de Bunt

In het centrumplan Bilthoven is gekozen voor duurzaam waterbeheer door het scheiden van 

regenwater en afvalwater. Dat betekent dat het regenwater dat op daken en wegen valt, 

via een apart stelsel wordt afgevoerd.

Schoon hemelwater wordt nu niet 

meer via het riool afgevoerd naar 

een waterzuivering, maar vloeit via 

een aparte leiding rechtstreeks de 

Biezensloot in. Daarmee wordt het 

bergingsvermogen van het bestaan-

de rioolstelsel vergroot. In totaal is 

circa 20.000 m2 verhard oppervlak 

afgekoppeld.

In Nederland heeft water een eigen 

plaats gekregen in de ruimtelijke 

besluitvorming via de watertoets. 

De watertoets houdt in dat bij het 

maken van ruimtelijke plannen al 

in een vroeg stadium bekeken moet 

worden wat de gevolgen zijn voor 

water en de ruimtelijke ordening. 

De waterbeheerder stelt in dit pro-

ces de kaders vast en geeft een wa-

teradvies voor verschillende water-

huishoudkundige aspecten. 

 

Waterplan

Al in 2002 heeft de gemeente De 

Bilt als eerste gemeente in de pro-

vincie een gemeentelijke waterplan 

ondertekend, waarin de gemeente 

De Bilt en het Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

laten zien dat zij intensiever wil-

len samenwerken en zich willen 

richten op integraal en duurzaam 

waterbeheer. Een waterplan bestaat 

uit een visie van de verschillende 

waterpartijen op water, een over-

zicht van doelstellingen en knel-

punten en een pakket van maatre-

gelen. Over de uitvoering van de 

maatregelen maken de betrokken 

waterpartijen (gemeente en water-

schap met bijvoorbeeld het drink-

waterbedrijf) onderling afspraken. 

Doel is om anders om te gaan met 

regenwater, afvalwater, drinkwater, 

oppervlaktewater en grondwater in 

de bebouwde omgeving, waardoor 

het mogelijk is om problemen te-

gen te gaan, zoals verdroging, de 

kwaliteit van het water, waterover-

last, gebrekkige ecologische ver-

bindingen langs de watergangen 

in de stad en de overstorten van de 

riolering. 

‘Water van de toekomst’ 

Het Lokale Waterplan De Bilt be-

schrijft niet alleen een visie, maar 

richt zich ook sterk op de uitvoe-

ring door een duidelijke omschrij-

ving van maatregelen en taken: wie 

doet wat en wanneer. Eén van de 

concrete maatregelen in het plan is 

het afkoppelen van regenwater van 

het rioolstelsel op diverse locaties 

in De Bilt. Dit zorgt ervoor dat het 

regenwater niet meer in het Biltse 

rioolstelsel terecht komt, waardoor 

de gemeente het rioolstelsel qua 

capaciteit beter kan benutten. Door 

het regenwater rechtstreeks in de 

grond te laten iniltreren, verbetert 
de natuurlijke afwatering, wat de 

provincie Utrecht in staat stelt het 

grondwaterbeheer te optimaliseren. 

Een ander voordeel is dat het Hoog-

heemraadschap (HDSR) een hoger 

reinigingsrendement kan halen uit 

de rioolwaterzuivering, omdat die 

minder regenwater hoeft te ver-

werken. En ten slotte wordt door 

deze maatregel het grondwater aan-

gevuld waarvan Hydron Midden-

Nederland drinkwater maakt. Dit 

brengt in korte lijnen de samenhang 

in beeld met alle waterpartners die 

bij het waterplan zijn betrokken. 

Wethouder Bert Kamminga en Els van der Vorm (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) legden 

symbolisch de laatste hand aan een omvangrijk rioleringsproject in het centrum van Bilthoven.

Wateroverlast komt op meerdere plekken in de gemeente voor. 

(foto Wouter ter Wee-2008)

Pata Negra 
Gran Reserva 
Fles 1.5 liter

van: 14.99

Hoogvliet Bilthoven, 
Leyenseweg 127

Alleen geldig in de winkel in Bilthoven van woe. 12 t/m din. 25 februari 2014

9.999.999.999.

1.5 liter

Per liter 6.66

Wel een zwembad
maar niet 

inancieel nat



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

16/2 • 10.30u - Ds. A. Plantinga

Pr. Gem. Zuiderkapel

16/2 •   9.30u - Prop. G.A. van Ginkel
16/2 • 18.30u - Dr. P. Vermeer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

16/2 • 10.30u - Dr. Rev. J.B. LeGrand

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

16/2 • 10.00u - Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw

16/2 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

16/2 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
16/2 • 17.00u - Ds. H.J. Boiten

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

16/2 • 10.00u - Ds. W.G. van den Top
16/2 • 19.00u - Ds. G.H. Abma

Pr. Gem. Immanuelkerk

16/2 • 10.00u – mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

16/2 • 10.00u - Ds. J.W. Verwijs

R.K. St. Michaelkerk

16/2 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

16/2 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

16/2 • 10.30u - Prof. Dr. V. Brümmer

PKN - Herv. Kerk

16/2 • 10.00u - Ds. R.W. de Koeijer
16/2 • 18.30u – Prop. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

16/2 • 10.30u - Ds. van Reenen
16/2 • 18.00u - Dhr. E. van Ittersum

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

16/2 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

16/2 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
16/2 • 18.30u - Ds. J. van Dijk

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

16/2 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

16/2 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

15/2 • 19.00u - Woord- en 
Communieviering

16/2 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

16/2 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
16/2 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg

PKN - Herv. Kerk

16/2 • 10.00u - Kand. J.W. Verboom
16/2 • 18.30u - Ds. F. Wijnhorst
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

Woonvoorzieningen  

voor dementerenden

Op dinsdag 18 februari vindt 
er een Alzheimer Café plaats in 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Het laatste beetje is nu op,

veel had ik te verduren.

Het kaarsje is nu opgebrand,

gedoofd zijn alle vuren.

Voor mij die het aangaat is het niet erg,

ik heb genoeg geleden.

Voor hen die ik achterlaat:

vaarwel en wees tevreden.

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien nemen 

van alles wat je dierbaar en lief was. We hebben je in liefde 

los moeten laten 

Bep van Barneveld

*Utrecht, 13 september 1956 †Bilthoven, 6 februari 2014

    

   Diana en Gerard

        Senna

   Petra

   Nel en Peter

   Piet †  en Jacqueline

   Alex en Hetty

   Lydia 

   Marjan en Bert

   José van ‘t Klooster

   neven en nichten

Correspondentieadres: Molenwiek 11, 3738 WE Maartensdijk

De crematie heeft dinsdag 11 februari plaatsgevonden.

De Heer is mijn Herder.

Bedroefd geven wij u kennis dat de Heere tot Zich heeft genomen 

onze lieve zorgzame moeder en oma

Antonia van Rossum-van Rouwendaal

Annie
sinds 31 december 1992 weduwe van Gijsbertus van Rossum

15 februari 1923 9 februari 2014

  Betty en Carel van Zutphen-van Rossum

      Brigitte en Erik

      Caroline en Erik

  Gerda en Ben Mobach-van Rossum

      Huub

      Annebet en Jaco

      en achterkleinkinderen

Dorpsweg 178

3738 CL  Maartensdijk

Ma is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid is tot condoleren op

woensdag 12 februari van 19.00 tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal geleid worden door ds. G.H. Kruijmer op 

donderdag 13 februari om 13.00 uur in de Hervormde Kerk, 

Hoge Vuurseweg 4 te Lage Vuursche, waarna aansluitend 

omstreeks 14.15 uur de teraardebestelling zal plaatsvinden op de 

Hervormde begraafplaats te Maartensdijk.

Na aloop van de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren 
in Restaurant “De Lage Vuursche”, Dorpsstraat 2 te Lage Vuursche.

Geen bloemen

“Blijf mij nabij wanneer het duister daalt.”  Gezang 392

Dankbaar voor alles wat zij in haar liefdevolle en toegewijde leven voor 
ons betekende, geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, 
grootmoeder, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante

HELENA RENES-VAN DEN BRINK

11 februari 1921 7 februari 2014

Weduwe van Hendrik Renes † 16 december 1996

 Bep † en Lenie
 Cok en Bets
 Henk en Joke †
 Annie en Herman
 Marleen

 Klein- en achterkleinkinderen
 en verdere familie

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 13 februari 2014 om 
14:00 uur in “De Ontmoetingskerk”, Kon. Julianalaan 26, 3735 VC 
Maartensdijk.

Aansluitend zal omstreeks 15:00 uur de teraardebestelling plaatsvinden op 
de Nederlands Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te 
Maartensdijk.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de kerk.

Onze dank gaat uit naar het verplegend- en verzorgend personeel van de 
afdeling Heidetuin van De Biltse Hof.

De Bilt, aanvang 20.00 uur. De 
locatie is het restaurant in woon- 
en zorgcentrum De Koperwiek 
in Bilthoven. Een Alzheimer 
Café is de benaming voor een 
laagdrempelige ontmoetings-
plaats voor mensen met (begin-
nende) dementie, hun familiele-
den, vrienden en andere belang-
stellenden. Het thema van deze 
avond is: ‘Woonvoorzieningen 
voor dementerenden’. 

Gastspreker voor deze avond is 
mevr. A. Goosens van Warande. 
Er is daarna gelegenheid om 
met haar in gesprek te gaan en 
vragen te stellen. 
De toegang is gratis. Voor meer 
(vervoers-)informatie over het 
Alzheimer Café: Willemien 
Hak, tel.nr. 030 2203490 of Bea 
van Doeland, 030 2219022. 

Wij zijn verdrietig vanwege het onverwacht overlijden van 

Els Borst

Zij was een groot mens

Jarenlang genoten wij van haar steun en inspiratie

Medewerkers, bestuur en Raad van Toezicht

Academisch hospice Demeter
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Zwembad hot item bij 
gemeenteraadsverkiezingen

door Henk van de Bunt

Wethouder Herman Mittendorff wilde geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de 

besluiteloosheid van de gemeenteraad voor wat betreft het dossier zwembad:’ Ik kan deze 

besluiteloosheid niet meer verenigen met mijn ambities als wethouder Sport’. Mittendorff 

kondigde zijn ontslag aan in een verklaring nadat de raad een motie, waarin het College van 

B&W werd verzocht in overleg met Stichting Water met een voorstel voor een zwembad te 

komen en daarvoor in de Voorjaarsnota 110.000 euro vrij te maken, had verworpen.

Een handtekeningenactie onder de 

Biltse bevolking geeft duidelijk aan 

dat er behoefte is aan een zwembad 

in deze gemeente. Biltenaar / Bran-

denburger Robert Havekotte had 

met zijn Stichting Water een plan 

ontwikkeld voor een nieuw zwem-

bad. Om de diverse mogelijkheden 

te onderzoeken nam de gemeente-

raad op 31 oktober vorig jaar een 

motie aan die door alle fracties was 

ingediend. B en W werd daarin 

verzocht de kosten van het huidige 

zwembad in hun totaliteit in kaart 

te brengen. Gevraagd werd het plan 

Brandenburg 2.0 en een 8-banenva-

riant nader te onderzoeken, door te 

rekenen en te toetsen op haalbaar-

heid en ook de kosten van amoveren 

van het zwembad, inclusief afvloei-

en personeel en overheadskosten in 

het onderzoek mee te nemen. Het 

onderzoek dat door een gerenom-

meerd bureau werd uitgevoerd gaf 

aan dat het plan realistisch is. 

Consequenties

Robert Havekotte was er die avond 

bij: ‘Ik had helaas verwacht, dat de 

1e motie het niet zou halen, maar 

had niet verwacht, dat de wethou-

der, als lid van het College, aan wie 

de vraag uiteindelijk werd gesteld, 

daar persoonlijk consequenties uit 

zou trekken. Ik kan het wel begrij-

pen. Als je zeven van de acht jaar, 

dat je wethouder bent ermee be-

zig bent geweest, na, zoals hij zelf 

aangaf, zes jaar onderzoek, plan-

ontwikkeling, haalbaarheidstudies, 

analyses en inanciële overzichten, 
allemaal resulterend in een halve 

meter aan rapporten, nog niet tot 

een besluit voor of tegen komt en 

weer een onderzoek vraagt en weer 

nieuwe varianten bekeken wilt 

hebben, dan zou voor mij ook het 

licht een keer uitgaan’. “Havekotte 

wijst erop, dat er veel varianten van 

zwembaden van groot tot klein, op 

allerlei plekken op diverse locaties 

in deze en in andere gemeentes on-

derzocht zijn: ‘Alles wat nodig is 

om besluiten te nemen is bekend. 

En onderzoek op verzoek van de 

Raad geeft aan dat de plannen re-

alistisch en haalbaar zijn. Tenslotte 

liggen ook 10.000 handtekeningen 

van mensen die zeggen dat De Bilt 

een zwembad verdient. Het oude 

zwembad verpietert gewoon en de 

gemeenteraad vraagt alleen maar 

nieuwe varianten uit te gaan wer-

ken i.p.v. van het plan van Stichting 

Water als uitgangspunt te nemen en 

concrete vervolgstappen te nemen’. 

Duurzaam

Biltenaar Robert Jan Havekotte (47) 

is een voormalig Nederlandse water-

polospeler, nam in 1992 deel aan de 

Olympische Spelen en werd na zijn 

actieve waterpolo-carrière o.a. trai-

ner bij BZC Brandenburg. Hij rond-

de zijn studie Bedrijfskunde aan de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam 

af. Vandaag de dag helpt Havekotte 

bedrijven actief in uiteenlopende 

branches bij hun risicomanagement 

en adviseert hij over mogelijke ver-

zekeringen en andere oplossingen. 

Hij zocht samenwerking met onder 

meer De Biltse Sport Federatie en 

Gewoon Zwemmen 2521, waarmee 

in een intensief ontwikkelingstraject 

met de partners van de KNZB een 

innovatief zwembadconcept werd 

ontwikkeld. ’Alle instrumenten zijn 

ingezet om een uiterst betaalbaar 

en duurzaam zwembad te ontwik-

kelen: een inspiratiebron voor alle 

nieuwe baden in de toekomst. Ge-

zondheid, sport en leren zwemmen 

zijn de belangrijkste uitgangspunten 

van het concept. In dit standaard 

zwembad treft men geen bubbelba-

den, sauna’s, glijbanen, stroomver-

snellingen, etc. aan’. Havekotte / 

Stichting Water kiest voor een bad 

van 35 bij 25 meter.. Van het nieuwe 

zwembad kunnen meerdere groepen 

tegelijkertijd gebruik maken. Mid-

dels een tussenwand kan een apart 

gedeelte worden gecreëerd, dat (ex-

tra) verwarmd kan worden en een 

verstelbare bodem heeft. Tenslotte is 

het een vereiste van de KNZB voor 

hoofdklasse waterpolo. Met een 

pasjessysteem kan iedereen blijven 

zwemmen maar heb je heb je min-

der receptionistenwerk. Dat is ook 

kostenbesparend’. 

Havekotte deed indertijd een oproep 

aan de lokale politiek voor de a.s. 

verkiezingen in 2014 beslissingen 

over een mogelijk nieuw zwembad 

te willen nemen. De besluiteloos-

heid van de raad maakt - bewust of 

onbewust- het zwembad opnieuw 

het politiek gevoeligste onderwerp 

van de a.s. verkiezingen. 

De laatste ontwikkeling is een twit-

teraar (ZwemmeninDeBilt), waar 

de ontwikkelingen rond het zwem-

bad in de verkiezingen gevolgd 

kunnen worden.Havekotte probeert de deur naar nieuw zwembad open te houden.

Groenekan ontmoet De Biltse Politiek
Maandagavond 24 februari organiseert de Dorpsraad van Groenekan een politiek café in dorpshuis 

de Groene Daan (Grothelaan 3). Daar zullen De Biltse politieke partijen de degens kruisen met 

elkaar en met de lokale bevolking over thema’s die (deels) speciiek des Groenekan zijn. 

Aan de orde komen onder meer: 

Burgerparticipatie, wat wil en wat 

mag en kan de politiek van burgers 

vragen met betrekking tot particu-

liere inzet voor collectieve taken? 

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van 

ijnstof in relatie tot de (verbreding 
van) de A27 en wat doet de politiek 

om de overlast van de A27 binnen 

de perken te houden? 

Hoe houden we het Groenekans 

landschap groen en mooi en hoe 

gaat het verder met de ecologische 

hoofdstructuur (EHS). 

Wat is eigenlijk nog de rol van de 

dorpsvisie van Groenekan (in 2009 

vastgesteld) bij de plannen van de 

politiek met ons fraaie dorp? 

De politieke partijen bemannen 

informatietafels waar voor en na 

de plenaire presentaties en discus-

sies de gelegenheid is de partijen 

persoonlijk aan te spreken op hun 

beleid in het verleden en hun plan-

nen voor de toekomst. De deur en 

de informatiestands van de partijen 

zijn open vanaf 19.00 uur. Om 20.00 

uur begint het plenaire deel van de 

avond en vanaf ca. 22.00 uur is er 

gelegenheid tot informeel napraten 

aan de bar. Voor meer info: www.

dorpsraadgroenekan.nl/politiek_cafe

Groenlinks presenteert 

duurzame wereldbol
In de aanloop naar de raadsverkiezingen van 19 maart heeft GroenLinks 

De Bilt gekozen voor een unieke vorm om haar verkiezingsprogramma 

in te verpakken. Op de website debilt.groenlinks.nl staat een wereldbol 

met als titel ‘Een Duurzame Wereld volgens GroenLinks De Bilt’. 

De continenten hebben namen gekregen als ‘Eerlijk’, ‘Veilig’ en ‘Mo-

biel’. Je ziet in één oogopslag waar GroenLinks voor staat en met één 

muisklik kom je vervolgens op een pagina met een samenvatting van 

de beleidsvoornemens rond dat thema. Deze aantrekkelijke vorm maakt 

het mogelijk om als kiezer gericht te zoeken naar wat jou interesseert 

zonder dat je daarvoor het hele verkiezingsprogramma moet doorbla-

deren. Ook kunnen de themapagina’s op deze manier actueel worden 

gehouden en daarmee laten zien welke voortgang is geboekt en hoe 

andere partijen hierop hebben gereageerd. Niet onbelangrijk is verder 

dat op deze manier link op papier wordt bespaard.

Nauwelijks

GroenLinks koos voor de duurzame wereldbol, omdat de ervaring heeft 

geleerd dat verkiezingsprogramma’s nauwelijks worden gelezen, ter-

wijl de inhoud wel degelijk van belang is. Niet voor niets voorzien web-

sites als het Kieskompas 

in een grote behoefte. Het 

nadeel is dat deze vooral 

gebaseerd zijn op een 

aantal simpele stellingen, 

waar je ‘voor’ of ‘tegen’ 

moet zijn. De werkelijk-

heid zit echter meestal iets 

ingewikkelder in elkaar en 

bovendien gaat bij zo’n 

stemwijzer vaak de sa-

menhang tussen de stellin-

gen verloren.

(Carla Wijers)

Weltevreden, heel tevreden!
Verwerping plan zwembad dreunt ook hier na…

Vorige week bezocht een team van 9 PvdA’ers de Biltse wijk Weltevre-

den. De bewoners van deze wijk zijn over het algemeen zeer tevreden 

met hun wijk. Vooral de SSW kreeg veel complimenten voor de reno-

vatie van de huurwoningen.

De Gemeente werd gecomplimenteerd over de informatievoorziening 

rondom de bouw van het tijdelijke onderkomen van de Albert Heijn. 

Daarnaast geven de buurtbewoners elkaar een compliment, de leefbaar-

heid van de wijk is groot en dit komt vooral omdat men elkaar kent en 

aan kan spreken.

Verkeer

Met name de verkeerssituatie van de wijk kan verbeterd worden. De 

overlast op de Hessenweg van in- en uitladend vrachtverkeer wordt 

als zeer hinderlijk ervaren. De Alfred Nobellaan wordt met name door 

oudere automobilisten als te smal ervaren. Ook hoorde de PvdA dat 

men meer parkeerplaatsen wenst en dan het liefst op plekken aan niet 

doorgaande wegen.

Ten aanzien van het gemeentelijk groenonderhoud hoorde de PvdA 

wisselende verhalen. De één vindt het fantastisch en de ander een grote 

rommel. Met name de bewoners van de hoge lats aan de Nobellaan 
hebben veel kritiek op het groenonderhoud, de bewoners van de laag-

bouw zijn zeer tevreden met de inhaalslag groenonderhoud in 2013.

Zwembad 

Het gesprek aan de deur ging heel vaak over het zwembad. Krischan 

Hagedoorn, lijsttrekker PvdA; ‘In vrijwel elk gesprek kwam het zwem-

bad ter sprake. Ik sprak een oudere heer die verwachtte op korte termijn 

niet meer te kunnen zwemmen, van uitstel komt immers afstel, was zijn 

stellige overtuiging. Een bijstandsmoeder vroeg zich af hoe ver het iet-
sen is naar zwembad Dijnselburg en waar ze de tijd vandaan moet halen 

om dat straks te gaan doen. Het maakt mij wederom duidelijk dat het 

zwembad een gemeentelijke basisvoorziening is voor haar inwoners. 

De Bilt verdient een zwembad, 10.000 inwoners zetten hun handteke-

ning hiervoor, hoe kan de raad zo’n signaal negeren!’ 

(Erik van Esterik)



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Gehaktspeciaaltjes

Duitse biefstuk

Hamburgers
6 halen / 
   5 betalen

5 halen / 
   4 betalen

Grillworst salade
Filet Americain
Huispaté

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gebraden gehakt
Boterhamworst 
Rosbief 3x 100

gram 3.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 februari 
t/m woensdag 19 februari

500
gram 4.98

500
gram 8.98

Schouderkarbonade

Ribkarbonade

Haaskarbonade 

Filetrollade

Lamsboutschijven 
naturel of gemarineerd

BOERENKAAS 
ITALIAANS GEKRUID

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

STOMPETOREN 
JONG

100
gram 1.25 

500
gram 4.98 

500
gram 3.98

500
gram  5.98

Extra donderdag voordeel!

SPEKLAPPEN

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt
schouderham

boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat
gegrilde kipfilet met kruiden

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Capucijnersschotel
____________________________ 100 GRAM 0,99 
Vis-ovenschotel
MET GROENTE EN PUREE _____ 100 GRAM 1,25 
Japanse Kip
MET NOEDELS OF RIJST ______ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse sushi!!!

De beste

Perssinaasappels
2 KILO

Verse

Pluksla
ZAK 150 GRAM

Grote Spaanse berg

Bloemkool
PER STUK

Vers gesneden

Bietjes  __________  500 GRAM 0,99
 

Goudreinetten
___________________  HÉÉL KILO 0,99
 
Spaghetti 
MET SCAMPI’S EN RUCOLA

___________________  100 GRAM 1,25

MAANDAG 17, DINSDAG 18 
EN WOENSDAG 19 FEBRUARI

1,99
0,991,25

Lekker makkelijk
Roerbakgroente
superieur ___ 400 GRAM 1,98

Nu de lekkerste 
Nadorcott mandarijnen 
en Navel sinaasappels!!!
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Laatste formele handelingen 
raadsverkiezingen

door Guus Geebel

De leden van het centraal stembureau stelden vrijdag 7 februari in de oude raadzaal van 

gemeentehuis Jagtlust tijdens een openbare zitting de kandidatenlijsten van de 

tien deelnemende partijen vast. Voor de partijen die bij de vorige verkiezingen 

niet met een eigen lijst deelnamen werd bij loting het lijstnummer bepaald.

Het centraal stembureau wordt 

voorgezeten door burgemeester Ar-

jen Gerritsen en bestaat verder uit 

de leden Jolanda van Hulst, Arie-

Jan Ditewig en Han IJssennagger. 

De heren Strubbe en Schuurman  

van het bureau Burgerzaken onder-

steunen het centraal stembureau se-

cretarieel. ‘Vandaag voeren we een 

aantal formele handelingen uit die 

de integriteit van het verkiezings-

proces moeten waarborgen. Dat 

doen wij op grond van de Kieswet. 

Onze zittingen zijn daarom tame-

lijk procedureel van aard’, aldus de 

burgemeester. De eerste zitting was 

op 4 februari. Toen werd onder-

zocht of de op 3 februari ingelever-

de kandidatenlijsten aan alle eisen 

voldeden. Bij één lijst ontbraken 

bij vier kandidaten bepaalde onder-

delen die tot 7 februari  15.00 uur  

alsnog konden worden ingeleverd. 

Van drie kandidaten werden die op 

tijd aangeleverd. 

Loting

Nadat de kandidatenlijsten en de 

namen van de partijen boven de 

lijst geldig verklaard zijn, wordt 

de lijstnummering vastgesteld. 

Zeven lijsten hebben op basis 

van het aantal uitgebrachte stem-

men bij de vorige raadsverkiezin-

gen een lijstnummer toegekend 

gekregen. Dat zijn: VVD lijst 1, 

D66 lijst 2, Bilts Belang lijst 3, 

CDA lijst 4, SP lijst 5, SGP lijst 6 

en ChristenUnie lijst 7. Beter De 

Bilt, GroenLinks en PvdA namen 

niet afzonderlijk deel aan de vo-

rige raadsverkiezingen en krijgen 

bij loting een lijstnummer toege-

kend. Bij de op originele wijze 

voltrokken loting krijgt de PvdA 

lijst 8, Beter De Bilt lijst 9 en 

GroenLinks lijst 10.

Het centraal stembureau keurt ook 

de lijstcombinaties van PvdA en 

GroenLinks, en SGP en Christen-

Unie goed. Een combinatie van een 

lijst wordt op het stembiljet vermeld. 

Bij de verkiezingen geldt voor de 

verdeling van de restzetels het sys-

teem van de grootste gemiddelden. 

Een lijstverbinding kan een grotere 

kans op een restzetel opleveren.

Uitslag

De laatste formeel voorbereidende 

handelingen voor de verkiezingen 

aan de kant van de gemeente zijn 

daarmee afgehandeld. Op vrijdag 

21 maart om 10.00 uur komen de 

leden opnieuw bijeen, maar dan in 

de hoedanigheid van hoofdstem-

bureau, om de verkiezingsuitslag 

vast te stellen. Dat gebeurt in een 

openbare zitting waar wordt mee-

gedeeld wat de totalen zijn van 

de uitgebrachte stemmen en wie 

met voorkeurstemmen gekozen is. 

In de rol van centraal stembureau 

gaan de leden dan de kandidaten 

benoemd verklaren. Op 27 maart 

worden de benoemde leden van de 

raad geïnstalleerd. 

Onder toeziend oog van Ernst 

Strubbe van Burgerzaken verricht 

burgemeester Gerritsen de loting 

voor de lijstnummers van Beter De 

Bilt, GroenLinks en PvdA.

Wijkbijeenkomst De Leijen
De PvdA De Bilt gaat op 17 februari in gesprek met de inwoners van De Leijen. 

Gespreksonderwerpen zijn de leefbaarheid en onderhoud van de wijk, verkeer en openbaar vervoer.

Krischan Hagedoorn, lijstrekker 

PvdA bij de komende gemeente-

raadsverkiezingen “Ook willen we 

met inwoners praten over de onder-

tunneling van het spoor. De wijk 

is gedurende 15 maanden minder 

goed bereikbaar. Hoe pakt dat uit? 

Welke oplossingen zien de mensen 

zelf voor deze periode van mindere 

bereikbaarheid?”

De PvdA vindt dat er door de ge-

meente, samen met bewoners, ac-

tief gewerkt moet worden aan de 

leefbaarheid en veiligheid van de 

wijken. Erik van Esterik, kandidaat 

raadslid ‘Wijkgericht werken is voor 

ons een speerpunt. Het gericht en 

samen met inwoners aanpakken van 

knelpunten in de wijk zouden wat 

ons betreft centraal moeten staan.’

Tijdens de inwonersavond wil de 

PvdA van gedachten wisselen over 

onderwerpen als groenonderhoud, 

verkeersveiligheid, de ondertun-

neling van het spoor, wijkgericht 

werken en communicatie met de 

gemeente. Iedereen is welkom. 

Om 20.00 uur start de avond, in de 

Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31.

Kamminga 
vervangt Mittendorff

In de raadsvergadering van 30 januari jl. heeft wethouder Her-

man Mittendorff besloten zijn ontslag in te dienen. Het college 

heeft op dinsdag 4 februari de gevolgen hiervan besproken. Op 

19 maart, dus over zes weken, worden de gemeenteraadsver-

kiezingen gehouden. Daarna wordt een nieuw college gevormd. 

Omdat het hier gaat over een relatief korte periode, wordt de 

wethoudervacature niet meer ingevuld. De portefeuille van de 

heer Mittendorff wordt integraal ondergebracht bij wethouder 

Bert Kamminga. Hij was tot op heden ook al de eerste vervan-

ger van de heer Mittendorff.

SP: goedkoop is duurkoop 

bij nieuwe regiotaxi

De SP-De Bilt maakt zich zorgen over het bedrijf dat 

sinds 1 februari de Regiotaxi-dienst uitvoert. Het Bestuur 

Regio Utrecht (BRU) dat het contract met Willemsen De 

Koning aanging, denkt 1,7 miljoen per jaar te besparen en 

desondanks betere kwaliteit te leveren. De SP vreest dat 

die besparing over de ruggen van de medewerkers en de 

klanten wordt uitgevochten, en stelt vragen.

Bilts-lijsttrekker Menno Boer kent de berichten over Willemsen De 

Koning van onder andere FNV Bondgenoten en RTV Utrecht: ‘Onder 

Regio-taxichauffeurs zijn honderden handtekeningen verzameld, want 

het bedrijf heeft in andere provincies een slechte naam verworven. Als 

een bedrijf goedkoop wil werken, dan zal het uit de lengte of uit de 

breedte moeten komen. De juichende berichten van Arjen Gerritsen, 

portefeuillehouder openbaar vervoer van het BRU, klinken ons te mooi 

om waar te zijn. En als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal 

ook niet waar.’

Toch beseft Boer dat de bezwaren van de chauffeurs vooralsnog geen 

wettelijke basis hebben. ‘Willemsen De Koning is als goedkoopste 

uit de aanbesteding gekomen, en dan verplicht de wet het BRU om 

daarvoor te kiezen. Binnenkort worden er nieuwe Europese aanbeste-

dingsregels van kracht waardoor de prijs niet meer doorslaggevend is. 

Je kunt niet met terugwerkende kracht lopende contracten veranderen, 

maar je kunt er wel bij Willemsen De Koning op aandringen dat ze 

vooruitlopen op de nieuwe richtlijnen. Als Willemsen De Koning dit 

contract over een paar jaar wil verlengen, dan hebben ze er zelf ook 

belang bij om de betrekkingen met de gemeente goed te houden. Een 

volgende keer komen ze niet meer weg met alleen maar lage prijzen.’

Tot die tijd wil Boer dat de gemeente zelf actie onderneemt: ‘We wil-

len dat de gemeente de vinger goed aan de pols houdt. We willen 

in elk geval dat de gemeente belooft dat er geen mensen ontslagen 

mogen worden om uitkeringsgerechtigden met een loonkostensubsi-

die aan te nemen. Dat is verdringing en daar is die loonkostensubsi-

die niet voor bedoeld. Ook moet de gemeente eventuele problemen 

inventariseren, bijvoorbeeld door duidelijk te maken waar eventuele 

klachten gemeld kunnen worden. Tot slot wil de SP dat gewoon con-

tant betalen mogelijk blijft. Een automatische incasso bij een demente 

klant is geen goed idee.’

Nieuwe wagen voor Emmaus

10 februari werd een andere vrachtwagen door het Emmaus Bilthoven 

aan Emmaus De Bilt overhandigd. De oude ging in september 2013 

in vlammen op. Stichting ‘Van Ewijk Van Oostbroek en De Bilt’ en 

Emmaus Bilthoven inancierden samen de wagen.



Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

nergens goedkoper

doe uw voordeel o
p = op

LED lamp 
GU10 38-led 2,5W 

2700°K, warmwhite

3.75

van 7.50 voor

75

GU10 38-led 2,5W 

2700°K, warmwhite

Maakt ‘t gewoon

3.
50% korting

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Voor onderweg……
 Gevulde Koeken         

4 + 1 gratis
   2 zak 
witte bollen € 3,- 

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

♥♥♥ Valentijn actie ♥♥♥

Het is alweer bijna Valentijn en daarom heeft 
drogisterij van Rossum

twee speciale acties voor vaste klanten! 

25% korting op

luxe geuren, zoals Calvin Klein, Hugo Boss, Lacoste en alle Janzen producten

Maar ook  30% korting  op

luxe bad/bodyproducten!

De actie loopt van zaterdag 8 t/m zaterdag 15 februari

Koop dus snel het perfecte cadeau om uw geliefde dit jaar eens goed te verrassen!

Vrijdagavond geen koopavond bij drogisterij van Rossum.

Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

RONDE PRIJZEN
nu tot 70% korting*

*  m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

LIKE ONS OP FACEBOOK

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

€ 5.-
€ 10.-

€ 15.-

€ 25.-

€ 40.-€ 50.-
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Biljartclub ‘De Poort’: 
een warme haven

door Martijn Nekkers

Een donderdagse avond in februari. Buiten is donker, koud en vooral nat. 

Maar in Café De Poort aan de Kerkdijk is het behaaglijk warm. De gasten 

hebben plezier rond de bar en er is voetbal op een groot scherm.

Achter in de zaak wordt er gebil-

jart. De leden van de gelijknamige 

biljartclub hebben hun wekelijkse 

clubavond. Er wordt serieus gebil-

jart maar de sfeer is gemoedelijk. 

Pal naast het biljart is een soort ver-

hoging te bereiken via een trapje. 

Vandaar heb je een goed uitzicht 

op de prestaties van de spelers. De 

meesten van hen komen uit West-

broek maar ook uit Hollandsche 

Rading en Utrecht. De gastvrije 

kastelein Gerrie zorgt er ondertus-

sen wel voor dat de spelers geen 

dorst krijgen.

Twaalf leden heeft de club op dit 

moment vertelt voorzitter Cees 

Broers. Dat zijn er wel eens meer 

geweest. ‘Het lijkt er op dat ze te-

genwoordig liever spelletjes doen 

op de computer’, vertelt hij met 

enige spijt in z’n stem. Ooit werd 

er op twee avonden gespeeld. Ook 

was er toen een vrouwenteam. Er 

was een competitie met andere 

clubs. ‘De Poort’ was aangeslo-

ten bij de ‘Woerdense Bond’ zoals 

Broers het noemt. Maar daar zijn 

ze van afgestapt. Ze moesten soms 

wel erg ver reizen in dat gebied. 

Wel heeft het biljart nog altijd de 

afmetingen zoals door die bond is 

voorgeschreven en die zijn 10 cm 

korter dan die van een standaard-

biljart. Ook de ballen zijn iets klei-

ner. Eigenlijk past het perfect in de 

ruimte van het niet al te grote maar 

o zo gezellige café. Er werd vroe-

ger in Westbroek dus meer gebil-

jart. Sommigen weten nog te ver-

tellen dat er vijftig jaar geleden ook 

een biljart stond in het dorpshuis, 

in de kelder onder het toneel. Ook 

in café Het Zwaantje werd gebil-

jart. Maar dat is al weer enige jaren 

geleden dicht gegaan. 

Gemoedelijke sfeer

Bij biljartclub ‘De Poort’ spelen ze 

de spelsoort libre. Om de beurt zijn 

de leden scheidsrechter en houden 

ze de stand bij. Dat gebeurt mid-

dels een heus elektronisch score-

bord. Hoewel men serieus speelt is 

dat toch altijd in een gemoedelijke 

sfeer. Er is nooit onenigheid en er 

wordt veel gelachen. Het jongste 

lid van de club is 20 en het oudste 

82. Deze laatste, Teus Schuurman, 

maakt soms de meest onmogelijke 

en onverwachte caramboles. Zo is 

de uitdrukking ‘een echte Teusbal’ 

of ‘een Teusje’ een gevleugeld be-

grip geworden in de vereniging. 

Met de Kerst is er ook nog ‘Kerst-

biljarten’ waarbij allerlei ludieke 

variaties op het groene laken komen 

zoals een telefoonboek dat dan als 

obstakel op het biljart verschijnt.

Toegankelijk

Naast het lidmaatschap betalen de 

leden als ze een bal missen 5 cent aan 

de ‘poedelpot’. Van de opbrengst 

daarvan zijn ze vorig jaar met elkaar 

naar België geweest. Daar denken 

ze met genoegen aan terug. Binnen 

de club is er wel verschil in niveau 

tussen de spelers. Daarom heeft ie-

dereen een persoonlijke handicap. 

Zo kan het gebeuren dat iemand die 

minder caramboles maakt toch wint 

van iemand die een hogere handi-

cap heeft. Er wordt gepeeld van be-

gin september tot medio april. In de 

zomerperiode kunnen de leden toch 

terecht op de clubavond maar dan is 

er geen competitie. Ook aanwezig 

op deze avond is de jeugdige Mari-

anne van den Berg, dochter van se-

cretaris Nico. Ze is vroeger ook lid 

geweest en benadrukt nog eens wat 

een prettige club ‘De Poort’ toch 

wel is: toegankelijk voor iedereen. 

Maar er wordt wel verwacht dat je 

ook komt als je moet spelen anders 

dupeer je de tegenstander. Dat geeft 

dus ook een zekere verantwoording. 

Wisselbeker

De wedstrijdsecretaris zorgt er 

voor dat de uitslagen van de on-

derlinge competitie goed worden 

bijgehouden. Het levert aan het 

einde van het seizoen een winnaar 

op die de wisselbeker krijgt. ‘Het 

zou toch mooi zijn als er wat leden 

bij zouden komen’, geeft voorzit-

ter Cees Broers aan. Wie daar wel 

oren naar heeft moet maar eens 

bellen met secretaris Nico van den 

Berg 0346 281215 voor meer in-

lichtingen. Dan is het tijd om het 

gezellige café De Poort te verlaten. 

Maar op weg naar huis speelt toch 

het bekende wijsje van ‘Het kleine 

café aan de haven’ onophoudelijk 

door mijn hoofd. Dat kan geen toe-

val zijn. 

De spelers van Biljartclub ‘De Poort’. 2e van links Marianne van den 

Berg, 3e van links voorzitter Cees Broers. Uiterst rechts Teus Schuurman.

Een sprookje, dat in verkiezingstijd om stemmen te winnen aan de 
burgers wordt verteld, is, dat De Bilt nog geld genoeg heeft …………  
De feiten: begin 2013 was er nog ruim 18 miljoen euro in kas, maar over 2013 
wordt een verlies begroot van 2 miljoen. Het college geeft zèlf aan in de 
komende jaren te rekenen op 10 miljoen aan éénmalige stroppen. Daarnaast 
ook nog op 7 miljoen aan structurele tegenvallers, dus elk jaar weer!!!  
Bilts Belang vertelt de kiezers daarom geen sprookjes, rekent zich niet rijk èn 
vertelt de burgers eerlijk, dat het onvermijdelijk is, dat er in de nabije toekomst 
dus 7 miljoen per jaar structureel bezuinigd zal moeten worden.  
Het weer op orde brengen van de financiën, zonder dat de burger 
nog meer belasting moet betalen, heeft voor ons topprioriteit! 

Zingen in De Bremhorst 

Woensdag 29 januari klonk er muziek uit Woonzorgcentrum De Brem-

horst in Bilthoven. Zanger Henk ter Wijde trakteerde de bewoners op 

een ijne muzikale middag. Ter Wijde zingt als hobby al vele jaren en 
heeft daar nu, na zijn pensionering, meer ruimte voor gekregen. 

(Berber Holwerda)

De bewoners genoten erg van het optreden dat vooral uit 

Nederlandstalige liedjes bestond De bekende (school-)liedjes werden 

vrolijk meegezongen.

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…

Besluiteloosheid of 
weloverwogen beslissen?
In de gemeenteraadsvergadering van 30 januari werd een meerderheid 

van de gemeenteraad door wethouder Mittendorff als besluiteloos beti-

teld. Dit was ook te lezen in het verslag van de raadsvergadering in De 

Vierklank van 5 februari. Alles draaide om een motie van GroenLinks/

PvdA, SP en Beter De Bilt waarin het college verzocht werd om een 

concreet voorstel voor een zwembad van 25x35 meter aan de gemeen-

teraad voor te leggen. 

Ook werd verzocht om 110.000 euro voor de ontwikkeling van dit voor-

stel vrij te maken, zonder aan te geven waar dat geld vandaan moest 

komen. Dit bedrag komt overigens bovenop de 400.000 euro die we 

jaarlijks op het zwembad toeleggen. 

Voorwerk voor dit voorstel is gedaan door Stichting Water. Deze stich-

ting heeft een zogenaamd plan Brandenburg 2.0 opgesteld. De gemeen-

teraad heeft in oktober 2013 een motie aangenomen, waarin het col-

lege verzocht wordt om dit plan te toetsen op inanciële en ruimtelijke 
haalbaarheid. Zoals in De Vierklank stond: ‘dit is gebeurd door een 

gerenommeerd bureau’. Dit bureau concludeert dat er onduidelijkheden 

en minpunten zijn op verschillende aspecten van het plan. Het bureau 

concludeert dat de maatschappelijke waarde beperkt wordt, omdat er in 

het plan geen ruimte geboden wordt voor doelgroepactiviteiten en re-

creatief zwemmen. Ook plaatst het bureau vraagtekens bij de personele 

bezetting van het zwembad. Er worden door het bureau grote vraagte-

kens geplaatst bij het gehanteerde rentepercentage voor de kapitaallast. 

Het bureau adviseert de gemeente om speciale aandacht te vragen voor 

een gedetailleerde uitwerking van een aantal punten. 

Reden voor een meerderheid van de gemeenteraad om niet in te stem-

men met de motie van o.a. GroenLinks/PvdA, maar eerst onderzoek 

te laten doen naar bezoekersaantallen, de wijze van exploiteren, duur-

zaamheid en naar inanciële risico’s en consequenties van een aantal 
scenario’s. Daarom de motie van CDA, VVD, D66, Bilts Belang en 

SGP (alleen de fracties van GroenLinks/PvdA en Beter De Bilt stemden 

tegen) om nu nog niet in te stemmen met het plan zoals het nu voorligt. 

Dat plan kost de gemeente gedurende de looptijd van 30 jaar immers 

ongeveer 20 miljoen euro. Wie draait hier voor op? In de huidige tijd 

van economische crisis beslis je niet zomaar langs je neus weg. Zelfs 

als je voor een nieuw zwembad bent, je wikt en weegt toch extra. Som-

migen noemen dat besluiteloosheid. Wij noemen dat het onder ogen 

zien van de realiteit en weloverwogen beslissen. 

Namens de fracties van CDA, VVD, D66, Bilts Belang en SGP,

Johan Slootweg, fractievoorzitter SGP   

Schrijven maakt gelukkig

Schrijven over je eigen leven en 

de mensen die belangrijk voor 

je zijn, daar kun je gelukkig van 

worden. Je brengt samenhang in 

je belevenissen en komt jezelf op 

het spoor. Woensdag 12 februari 

kan men van 10.00 tot 11.30 uur 

in Bibliotheek Bilthoven tijdens 

een gratis Info ochtend kennis 

maken met de cursus. Arianne 

Collee houdt een korte inleiding, 

gevolgd door een paar schrij-

foefeningen. De eerste cursus 

start 26 feb en wordt wekelijks 

gegeven op dinsdagochtend van 

9.30 tot 12.30 uur. Aanmelden 

via activiteiten@ideacultuur.nl of 

in de bibliotheek. 

Bingo in Dijckstate

Bingo op vrijdag 21 februari 

2014 in restaurant ‘Maertens-

hoek’ in Dijckstate Maartensdijk. 

In de pauze kunt u gezellig even 

bijpraten en een kopje koffie of 

thee drinken. Aanvang: 14.15 uur 

en de kosten zijn € 3,50 voor 5 

speelrondes. Informatie: Service-

centrum M’dijk, 0346-214161

Creatiefbeurs 

Zaterdag 12 april organiseert 

WVT de Creatiefbeurs.  Op deze 

beurs vindt men een uitgebreid 

aanbod van creatieve hobby’s 
waarvan de resultaten in veel 

gevallen te koop zijn. 

De beurs is open van 11.00-

16.00 uur. Toegang is gratis. Als 

standhouder deelnemen aan deze 

beurs is mogelijk. Aanmelden 

kan t/m 15 maart. Meer informa-

tie: WVT Talinglaan 10 Biltho-

ven 030 2284973 www.vvsowvt.

nl info@vvsowvt.nl



Sotsji steaks
De onoverwinnelijke malse zachte gemarineerde 

panklare biefstukjes met een winnende smaak. 4 stuks 7,00

Curling Kokeletjes
De originele Franse mini kippetjes, vers uit Parijs.

Ca 25 minuten in de oven. 100 gram 1,05

Macho SchaatsBurger
Puur rundvlees  lekker gekruid om lekker stoer voorop 

te rijden… Even kort braden; mega lekker. per stuk 2,50

Gouden Varkenshaasmedailles
Omwikkeld met katenspek met een topping van pesto-olie 

marinade. Per trio geregen aan een spiesje. 100 gram 1,95

Mini bobslee beenhammetjes
Om zelf te wellen of in de oven, zonder been; diverse 

smaken: Naturel, kno� ook, whisky, Provençaals. 100 gram 1,15

Bronzen braadlapjes
Mals en mager rundvlees om lekker 5 kwartier 

te laten sudderen. Voor een bronzen prijsje. 500 gram 7,95

SLAGERSTIP! Laat rundvlees 

altijd op temperatuur komen 

voordat u het in de pan legt!

Bij ons hee�  
u altijd 

GOUD!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
10 februari t/m zaterdag 15 februari 2014. Zetfouten voorbehouden.

Raaijen Interieurs
Opruiming showroom modellen

10% tot 50% korting op
Banken - Relaxfauteuils 
en Sta op fauteuils. 
Direct uit voorraad leverbaar.

Bezoek onze winkel en showroom.

Of bel voor meer informatie.

U kunt ook bij ons terecht voor het vakkundig 

opnieuw stofferen van uw design en kwaliteits

meubelen. Wij adviseren u graag. 

Dorpsstraat 45 De Bilt, 030-2202012 
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Introductiecursus iPAD 
U leert de iPAD te bedienen, te zoeken op het internet, email 
ontvangen en versturen + werken met Skype.
Breng uw eigen iPAD mee met een werkend account voor 
email. Zonder voorkennis kunt u deelnemen aan deze cur-
sus. Dringend gewenst dat u de gegevens van de iPAD in-
stellingen meebrengt naar de cursus. 
Start: woensdagmorgen 19 februari 2014. 4 lessen € 75,00 
(incl. cursusboek)

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden
Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

Elke 2e 
aluminium jaloezie

50%
korting 

Novilon
Nova vinyl

NL Label
PVC vloer

Elke 2e 
meter

50%
korting 

NL Label
rolgordijnen

Elk 2e

rolgordijn

50%
korting 

NL Label

horizontale
jaloezieën

GordijnenNL Label
Elke 2e meter

50%korting
Korting is exclusief confectiekosten.

Parade
Tapijt

Elke 2e 
strekkende meter

50%
korting 

Elke 2e 
strekkende meter

50%
korting 

OPRUIMING
WINTER

de échte

binnenhuis

adviseur

Bij De Bilt

www.bergenberg.nl

25.000 WERELDBOLLEN
IN SOEST

Dorresteinweg 72b Soest, 

035 - 6012883,www.vaarderhoogt.nl

NARCISSEN

HYACINTEN

KROKUSSEN

TULPEN

BLAUWE DRUIFJES

SNEEUWKLOKJES

Het is nog vroeg in het jaar, maar 
nu alweer een bolle boel bij 

‘t Vaarderhoogt. Door de zachte 
omstandigheden heeft iedereen weer zin in kleur, fl eur en 
fl ora. Wij óók. We hebben een zee aan bollen in bakjes, 

potjes, schalen, manden en opgemaakte 
creaties voor u klaar staan. Prachtig voor op uw balkon, 

terras, border of gewoon binnen. 
         En om uw enthousiasme extra 
           op te fl euren krijgt u bij de kassa 
      op al dat moois een superkorting van 25%

Nieuwstraat 100 – 3732 DP De Bilt   Tel. 030-220 2994

G. van der Meyden
Ambachtelijke Schoenmakerij

Al meer dan 30 jaar uw schoenmaker

Tevens gecertificeerd schoenreparateur:

Nieuwstraat 100 - 3732 DP De Bilt  Tel. 030 220 2994

  

Ook voor uw origineel
genaaide zolen gaat u naar

Weekspecials

Avocado met Hollandse garnalen   € 8,50

Carpaccio van Iers rund   € 8,50

Kabeljauwilet met mosterdsaus   € 12,50 

Ossenhaas met rode wijnsaus   € 17,50

Geserveerd met verse friet, groente en warme appelcompote

Delas Cote du Rhone (wit) per glas € 5,00 

Domaine du Fagnard Pomerol per glas   € 7,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Happy Valentine
3-gangen menu €  35,00 p.p.

4-gangen menu € 39,50 p.p.

Happy Valentine

Verras uw geliefde met een romantisch 

diner, met glas bubbels van het huis!

3-gangen menu €  35,00 p.p.

4-gangen menu € 39,50 p.p.

brasserie
ink

3-gangen menu €  35,00 p.p.

4-gangen menu € 39,50 p.p.

Verras uw geliefde met een romantisch 

diner, met glas bubbels van het huis!

Scherpe aanbiedingen in
Kasten

Scherpe aanbiedingen in
Kasten

OPHEFFINGS
UITVERKOOP!

• Dressette 
 Eiken 

 

         VOOR

�  €800,-

         VAN

�  €1365,-

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219
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Egyptische avond bij 
Dorpsbistro Naast de Buren

door Martijn Nekkers

Er komt een Egyptische avond in Groenekan op zaterdagavond 1 maart in de bekende 

‘Dorpsbistro Naast de Buren’. Met een heerlijk driegangen menu, geïnspireerd op de Noord-

Afrikaanse keuken en door de koks van het restaurant met veel culinair talent bereid.

Er is die avond een loterij met leuke 

prijzen en ook nog eens een vei-

ling van interessante objecten. Als 

klap op de vuurpijl zal er een heuse 

buikdanseres optreden. Het wordt 

kortom een leuk avondje uit waar-

aan de deelnemers nog lang met ge-

noegen zullen terugdenken.

Het is allemaal opgezet als een 

fundraising project door twee 

Utrechtse studentes: Nynke Wil-

lemsen (19) en Diede Kuiper (20). 

Ze studeren ‘advanced business 

creation’ in Den Bosch resp. psy-

chologie in Utrecht. Beiden zijn 

daarnaast werkzaam als serveer-

sters bij ’Naast de Buren’. Het doel 

is om die avond geld in te zamelen 

voor de ‘Stichting Ard el Amal’ in 

Egypte. Deze is opgericht door de 

Nederlandse Ans van der Valk, die 

zelf in Nederland werkzaam is in de 

gezondheidszorg. In 2000 bezocht 

Ans voor het eerst Egypte en was 

meteen verknocht aan dit land. 

Zinvolle dagbesteding

Het viel haar op dat er daar heel 

weinig mogelijkheden zijn voor 

mensen met een geestelijke beper-

king. Het heeft er toe geleid dat ze 

in 2003 van start is gegaan met de 

Ard el Amal Foundation. Doel van 

deze stichting is om een project op 

te zetten waar kinderen maar ook 

volwassenen met een geestelijke 

beperking een zinvolle dagbeste-

ding en onderwijs kunnen volgen. 

Hiervoor wordt momenteel een 

accommodatie gerealiseerd bij 

het dorp El Tod tussen Luxor en 

Aswan. In deze streek is gelukkig 

weinig te merken van alle politieke 

onrust waardoor Egypte momenteel 

zo vaak op negatieve wijze in het 

nieuws komt. Dit dagcentrum en 

zorgboerderij zijn al een heel eind 

gevorderd. De twee studentes ho-

pen met hun actie nog een laatste 

zet in de goede richting te kunnen 

geven zodat binnenkort de opening 

zal kunnen plaatsvinden.

Loterij en veiling

Diede en Nynke zijn momenteel 

heel druk met het organiseren van 

de avond. Samen met Ted van der 

Ham, de eigenaar van ‘Naast de 

Buren’, willen ze er een geweldige 

avond van maken. Zo gaan de twee 

studentes langs allerlei winkels om 

spullen bij elkaar te ‘bedelen’ voor 

de loterij en de veiling. Ze vertel-

len dat winkeliers over het alge-

meen heel positief reageren op hun 

bezoek. Met tassen vol komen ze 

thuis. Voor hen zelf is dit ook een 

bijzondere en leerzame ervaring, 

vertellen ze. Mochten er nog men-

sen zijn die ook iets willen inbren-

gen voor veiling en/of loterij dan 

kan dat nog steeds. De gasten kun-

nen behalve loten kopen ook bieden 

op de stukken die geveild worden 

door veilingmeester Marco van der 

Padt. Iedereen die meewerkt aan 

deze avond doet dat geheel belange-

loos. Ook horecagroothandel ‘Ha-

nos’, die zorgt voor de toelevering 

van de benodigde ingrediënten voor 

het driegangen menu, doet dat met 

een linke korting. Nynke en Diede: 
‘De opzet is dat er zoveel mogelijk 

voor het goede doel wordt opge-

haald, zonder allerlei bijkomende 

kosten, dat moge duidelijk zijn. Het 

mooie is dat de ‘Wilde Ganzen’ de 

totale opbrengst van die avond nog 

eens gaat verhogen met 55 %.’

Het wordt dus ongetwijfeld een 

geweldige avond daar aan de Groe-

nekanseweg 168. Aanmelden is 

mogelijk via het gebruikelijke te-

lefoonnummer van de bistro: 0346-

218821.Meer over het project Ard 

el Amal op www.Ardelamal.nl 

maar ook op www.dorpspleingroe-

nekan.nl. Maximaal 50 gasten kun-

nen deelnemen aan de avond en 

vol = vol! De avond begint tussen 

18.00 en 19.30 uur.

Diede Kuiper, Ted van der Ham en Nynke Willemsen (r) organiseren een Egyptische 

avond voor het goede doel op 1 maart.

Nieuwe subsidieronde 
Ondernemersfonds De Bilt

Van 15 februari tot 31 maart kan er weer bij het Ondernemersfonds De Bilt subsidie 

worden aangevraagd voor generieke projecten ter bevordering van de 

lokale economie in de gemeente De Bilt.

In de eerste subsidieronde die eind 

september 2013 werd afgesloten 

kwamen 4 projecten voor subsidie 

in aanmerking. Eerder werd aan 

de Biltse Ondernemers Federatie 

(BOF) voor het Koopstroomonder-

zoek subsidie toegewezen. De uit-

slag van het Koopstroomonderzoek 

was aanleiding om voor de Vitali-

sering van de winkelcentra in de 

gemeente De Bilt een subsidie toe 

te kennen. Ook werd een onderzoek 

naar Centrumfondsen voor de win-

kelcentra gesubsidieerd.

Aan de Stichting ZZP de Bilt werd 

voor de aanloop- en opstartinancie-

ring  het project ZZP Community 

De Bilt een subsidie verstrekt. Het 

project richt zich op de bevordering 

van duurzame lokale werkgelegen-

heid. Tot slot werd  een bijdrage aan 

de Q4 aan de Biltse Ondernemers 

Federatie(BOF) gesubsidieerd. Dit 

is een project ter stimulering van 

de regionale economie van de ge-

meentes De Bilt, Zeist, Bunnik en 

Utrechtse Heuvelrug.

Het Ondernemersfonds.

Het Ondernemersfonds De Bilt 

subsidieert generieke projecten 

die aantoonbaar economisch effect 

sorteren op de lokale economie en 

moet voor een collectief van onder-

nemers van belang zijn. Het fonds 

is door de Biltse Ondernemers 

Federatie(BOF) opgericht in 2012 

in nauwe samenwerking met de 

gemeente De Bilt. Hierbij heeft de 

gemeente De Bilt voor een periode 

van 3 jaar € 50.000,-- per jaar ter 

beschikking gesteld ter bevordering 

van de lokale economie.

Het bestuur van het Ondernemers-

fonds ziet toe op de verdeling van 

de gelden ten behoeve van de i-

nanciering van de generieke ac-

tiviteiten in de zes kernen van de 

gemeente De Bilt. Tweemaal kun-

nen projectaanvragen worden inge-

diend en wel voor 31 maart en 30 

september. Voor meer informatie en 

aanvraagformulier: www.onderne-

mersfondsdebilt.nl

De tuin bij het 
nieuwbouwhuis

Toen Maya Troost naar Maartensdijk verhuisde nam zij 

haar intrek in een nieuwbouwhuis waar nog geen sprake was 

van een aangelegde tuin. Zij volgde de ontwerpcursus bij 

Pieter de Koning en kwam op eigen kracht verrassend ver.

Het idee om niet alleen te tekenen maar ook een maquette te maken 

werd gretig door Maya opgepikt. Dat gaf vooral meer duidelijkheid 

over de dieptewerking in de tuin. Die maquette staat nog steeds thuis. 

Toch was Maya na de cursus nog niet klaar.’Ik ben best een eind geko-

men en had veel meer inzicht in het ontwerpen; maar het klopte nog niet 

helemaal. Daarom hebben mijn man en ik een paar maanden later, toen 

we echt in ons nieuwe huis woonden, Pieter uitgenodigd het plan samen 

af te maken. In een avond waren we er deinitief uit en 3 weken later 
was de achtertuin aangelegd. Tot volle tevredenheid, dus in het najaar 

hebben we Pieter en z’n mannen ook de voortuin laten maken. En hem 

eerst weer samen ontworpen.’

De cursus heeft Maya als interessant, leuk en gezellig ervaren. ‘Pieters 

ervaring en plantenkennis zijn duidelijk aanwezig; hij heeft overal wel 

een antwoord op. Soms hadden we het ook over andere dingen dan 

tuinen; 10 minuten kletsen over het nieuws of de toestand in de wereld. 

Pieter is dan ook in z’n element; ik geloof dat hij wel een wat ilosoi-

sche inslag heeft. Verder was opvallend dat Pieter je erg stimuleert om 

verschillende schetsen te maken; om verschillende mogelijkheden te 

onderzoeken. Maar het allerbelangrijkst is het eindresultaat waar we 

dik tevreden mee zijn.’

Komende tijd zijn de cursussen en weer. De groepen bij De Koning zijn 

altijd klein: minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers. Of men een grote 

of kleine tuin heeft maakt niets uit en De Koning benadrukt maar weer 

eens dat de sfeer informeel is met veel ruimte voor vraag en antwoord. 

Het eindresultaat van de tuin van Troost.

advertentie

Nummer 2 op onze lijst 

Cees Beringen: 

“Het CDA De Bilt-Maartensdijk wil 

goed bereikbare en toegankelijke 

voorzieningen voor ouderen. 

Dichtbij! onze inwoners.”

Cees is de huidige fractievoorzitter, zeer ervaren raadslid en maatschappelijk 

betrokken.

Mensen die DICHTBIJ elkaar zijn, elkaar helpen en stimuleren
Een overheid die DICHTBIJ haar inwoners staat
Voorzieningen DICHTBIJ onze inwoners

DICHTBIJ!

cda.nl/utrecht/de-bilt-maartensdijk   facebook.com/CDADeBilt        @cdadebilt 
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Hier vindt 
u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

Maximaal 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Gratis
weken 
bij Hoogvliet

Héél véél acties met 
gratis producten!

 Perssinaasappels 
2 netten van 2 kilo
van: 5.78

voor: 2.89

1+1
GRATIS

Per kilo 0.72

2+1
GRATIS

Per liter 0.62

Wicky 
Pak met 10 pakjes van 0.2 liter

3 pakken
van: 5.58 

voor: 3.72

 Varkenshaas 
Kilo
14.98 

8.988.988.988.

kilo

Acties zijn geldig van woensdag 

12 t/m dinsdag 18 februari 2014

aan de Leyenseweg 127
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BENG! kwam naar Westbroek
door Martijn Nekkers

Energiecoöperatie BENG! organiseerde op donderdagavond 6 februari voor de eerste keer een 

’energiemarkt’. De inwoners van Westbroek waren uitgenodigd om kennis te komen maken 

met praktische en betaalbare oplossingen om energie te besparen.

De grote zaal van het Dorpshuis 

was gevuld met stands van des-

kundigen en ondernemers die allen 

op hun vakgebied lieten zien wat 

er allemaal mogelijk is. Energie is 

nu eenmaal een hot item. Iedere 

dag is er wel nieuws over dit on-

derwerp. Denk aan alle problemen 

rond de aardgaswinning maar ook 

aan windmolenprojecten en de on-

vermijdelijke oppositie daar tegen. 

Maar ook aan energiezuinige auto’s 

die op de markt komen en het appèl 

dat regelmatig op de burgers wordt 

gedaan om toch zuinig om te gaan 

met energie.

Het streven van BENG! Is om in 

2030 als samenleving energieneu-

traal te zijn. Dat wil zeggen dat we 

dan evenveel energie gebruiken als 

we op milieuvriendelijke wijze pro-

duceren. Presentator en ´energie-

ambassadeur´ Bernard van Voorst 

kwam tijdens zijn presentatie met 

de vraag ‘wat is energie eigenlijk’? 

Volgens zijn defi nitie het ‘vermo-
gen om licht, warmte en beweging 

te maken’. Dat wordt gewoonlijk 

uitgedrukt in kWh (kilowattuur). 

Hij toont een schema dat laat zien 

hoe we momenteel die energie op-

wekken. Voor het grootste gedeelte 

nog steeds met olie en gas maar de 

voorraad daarvan loopt wel op z’n 

eind. Daarnaast is er in mindere 

mate nucleaire energie. Zon, water 

en windenergie nemen nog steeds 

een minderheid voor hun rekening. 

Biogas is sterk in opkomst maar ook 

het gebruik van kolen. Dat laatste is 

erg vervuilend en dus verontrus-

tend. Met goede isolatie is trouwens 

het meeste te winnen aan energiebe-

sparing blijkt uit zijn woorden. 

Veel te doen

Er is dus nog heel wat te doen om 

ons energiegebruik in de goede 

richting om te buigen. Bij de stand-

houders kan men zien hoe dat kan. 

Energiezuinige ketels met warm-

tepompen zien we. Maar ook wor-

den er nieuwe typen wasmachines 

getoond die minder stroom gebrui-

ken. Zonnepanelen zijn sterk in 

opkomst. Het ‘Energielabel’ geeft 

aan hoe je huis er op het gebied 

van energiegebruik voor staat. We 

zien dat het gebruik van Led lam-

pen van de nieuwste generatie lang 

niet meer dat koude licht oplevert 

zoals bij die van de eerste. De stand 

´tips en trucs´ geeft informatie wat 

je allemaal op praktische wijze zelf 

kunt doen. Een warmtecamera laat 

je ontdekken waar in huis warmte 

ontsnapt en je dus moet isoleren. 

Hoe je dat dan kunt doen en met wat 

voor materiaal is weer bij een ande-

re stand te zien. Voor een groot ge-

deelte zijn het lokale ondernemers 

die zich op dit gebied presenteren. 

Pilot

Zo´n zeventig belangstellenden 

bezochten de avond. Energieam-

bassadeurs Christine Mulder en 

Henk Sikma zijn hiermee tevreden. 

Het is de eerste keer dat ze zo´n 

presentatie houden nadat eerder al 

een ‘BENG!-café’ in De Bilt van 

start ging. Vanavond is eigenlijk 

een pilot. BENG! Is een initiatief 

ván burgers vóór burgers. Het staat 

los van de gemeente maar die on-

dersteunt het wel. De bedoeling 

is dat in andere kernen van de ge-

meente en ook in de afzonderlijke 

wijken van de Bilt-Bilthoven van 

deze avonden worden georgani-

seerd. De energieambassadeurs 

van BENG! brengen zo het verhaal 

bij de mensen met daarbij techni-

sche adviezen en een presentatie 

van de praktische mogelijkheden. 

Op een formulier kon men aange-

ven waarin men in het bijzonder 

in geïnteresseerd is. BENG! hoopt 

belangstellenden op de hoogde te 

houden van alles wat er gebeurt 

op dit gebied. Bij de uitgang was 

een bord waarop men briefjes met 

ideeën kon prikken. Eentje hing er 

al. Het is de suggestie om met de 

onlangs, na een lange restauratie, 

weer in dienst gestelde molen ´De 

Kraai´ windenergie te gaan opwek-

ken. Maar ja, dat is in het verleden 

al eens geprobeerd en dat werd 

toen geen succes. Maar wie weet 

zijn er nog andere prachtige ideeën 

op deze geslaagde avond boven 

komen drijven. BENG! heeft een 

eigen website: www.beng2030.nl.

Gezellige drukte op de BENG! energieavond in het Dorpshuis van 

Westbroek.

Succesvolle Popnight 
In de nieuwe accommodatie Het Lichtruim aan het Planetenplein 

in Bilthoven vond vrijdag 7 februari de 3e editie plaats van de Pop-

night. Deze avond vormde de afsluiting van de Bandmaand, waar-

in leerlingen van de Biltse Muziekschool worden gecoacht door 

docenten Bas Bons, Dick Kaan, Patrick Onderweegs en Menno 

Schaaij. 

Vier bands in verschillende samenstelling lieten horen waar zij met el-

kaar een maand aan gewerkt hadden. Voor een uitverkochte zaal wer-

den nummers van o.a. The Cure, U2, Passenger, Maroon 5 en Nielson 

ten gehore gebracht. Ook werden klassiekers van Lionel Ritchie, de 

Beatles en Elvis Presley met veel enthousiasme vertolkt. Een gastop-

treden werd verzorgd door de band ‘Sector 8’ van de Zeister Muziek-

school. Zij vertolkten twee nummers geïnspireerd op muziek van com-

puterspellen.                                                      (Martin de Boer)

De onlangs opgeleverde Theaterzaal Het Lichtruim beleefde hiermee 

haar ‘maiden voyage’ als poptempel van De Bilt. 

Gratis advies
Gratis offertes

Gratis uw offertes beoordelen

Meer comfort, minder energielasten
Wij hebben al veel bewoners in de gemeente De Bilt e.o. geholpen bij 

het maken van de juiste keuze voor energiebesparende maatregelen 

die passen bij hun woning, het comfort en het budget. 

Bent u de volgende?

WWW.SLIMISOLATIEADVIES.NL

henk.sikma@slimisolatieadvies.nl      06 22 97 23 42

Paulus Potterlaan 35   3723 EX Bilthoven

SPOUWMUURISOLATIE

  DAKISOLATIE
ZONNEPANELEN

VLOERISOLATIE 

CV KETELS  
HR++ GLAS

‘Ooit noemden ze me op school 

gekscherend de milieukabouter’, 

vertelt Jos Heuer, directeur be-

drijfsvoering van De Werkplaats 

Kindergemeenschap. Dat milieu-

bewustzijn ging toen vooral over 

het tegengaan van verspilling en 

vervuiling door bijvoorbeeld papier 

dubbelzijdig te kopiëren en mili-

euvriendelijke schoonmaakspullen 

aan te schaffen. De zorg voor mens 

en omgeving zat er al vroeg in bij 

Jos. Als klein jongetje had hij al een 

sterk ontwikkeld verantwoordelijk-

heidsgevoel. Duurzaamheid, zoals 

wij dat nu zien, sluit daar goed bij 

aan. Zorgvuldig omgaan met de 

aarde en hoe we die behouden voor 

volgende generaties. En mensen 

weten hem te vinden. Vanuit zijn 

functie is Jos betrokken bij een 

groot aantal projecten die allemaal 

een duurzame component hebben. 

Binnen De Werkplaats is duurzaam-

heid één van de vier kernwaarden, 

zegt Jos Heuer. ‘We zijn daarbij ge-

inspireerd door het denken van onze 

grondlegger Kees Boeke, die de 

mens als onderdeel van het geheel 

zag: “Wij in het heelal, het heelal 

in ons”. De manier waarop wij het 

onderwijs inrichten is duurzaam. 

Het behalen van een diploma is 

belangrijk voor jongeren, maar hen  

een rugzak aan ervaringen voor het 

leven meegeven is minstens zo be-

langrijk. Net als de manier van om-

gaan met elkaar op school die ze in 

staat te stellen duurzame keuzes te 

maken in hun leven.’

Voor de nieuwbouw van de basis-

school, die nu bijna klaar is, heeft 

de school extra budget vrijgemaakt 

voor duurzaamheid. Heuer: ‘Daar-

door hebben we het gebouw bij-

voorbeeld extra goed kunnen laten 

isoleren. We zijn ook bezig met 

een plan om veel meer zonnepane-

len op het gebouw te zetten en een 

Fairtrade school te worden. Soms 

moet ik daar lang aan trekken , 

maar we komen er wel. En op deze 

school krijg je heel veel terug van 

de mensen, daar put ik energie en 

inspiratie uit.’

(Sjoerd Papa)

Jos Heuer in de hal van De Werkplaats bij het kunstwerk dat de visie van 

Kees Boeke symboliseert.

Duurzaamdebilt.nu organiseert op 17 mei een groot duur-

zaamheidsevent, NU14. In de aanloop kijken we hoe duur-

zaam ondernemen er uit kan zien. 

Voor meer info over NU14: www.duurzaamdebilt.nu

WIJ IN HET HEELAL

advertentie



Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:
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Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden
Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Bij

De Bilt

www.bergenberg.nl

Tuincursussen
• Tuinontwerpen

• Tuinonderhoud

• Plantenkennis

Pieter de Koning Tuinen BV, Dr. Welfferweg 11 B, 3615 AK  Westbroek (Utr.)

tel. 0346 - 28 21 40, www.koningtuinen.nl

Tijdens de praktijkcursus tuinontwerpen 

komt alles aan de orde wat nodig is om 

een goed ontwerp te kunnen maken 

en gaat u zelf aan de slag, naar keuze 

met uw eigen tuin of die van een 

ander. De cursus wordt gegeven op 4 

maandagavonden: 24 februari en 3, 10 

en 17 maart. Kosten € 180,-.

In de cursus tuinonderhoud komen 

vele aspecten van het tuinwerk aan de 

orde. De cursus is binnen en dat lijkt 

minder praktisch. Maar met veel ruimte 

voor uw vragen leert de ervaring dat 

we 3 afwisselende, leerzame avonden 

beleven. Dit jaar is de planning: de 

donderdagavonden 27 februari en 6 en 

13 maart. Kosten € 90,-.

De plantencursus geeft veel informatie 

over ca. 140 mooie soorten. De plus- en 

ook de minpunten komen aan de orde, 

misverstanden worden verhelderd en uw 

vragen beantwoord. Deze cursus kunt u 

volgen op de 3 maandagavonden: 24, 31 

maart en 7 april. Kosten € 90,-.

Alle cursussen zijn incl. koffie/thee en

cursusboek. Belangstelling of inschrijven?

Bel ons of kijk op de site.

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

Scherpe aanbiedingen in
Bankstellen

Scherpe aanbiedingen in
Bankstellen

OPHEFFINGS
UITVERKOOP!

• Bankstel 
 ‘Katwijk’

 

         VOOR

�  €1250,-

         VAN

�  €2275,-

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

Scherpe aanbiedingen in
Secretaires

Scherpe aanbiedingen in
Secretaires

OPHEFFINGS
UITVERKOOP!

• Secretaire 
 Eiken

 

         VOOR

�  €225,-

         VAN

�  €442,-

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

vol frisse

ideeën!
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Moulin Rouge! is de titel van de 

musical, die Het Nieuwe Lyceum 

te Bilthoven op 5, 6 en 7 februari 

2014 op de planken zette. De musi-

cal speelt zich af rond de beroemde 

gelijknamige Parijse nachtclub tij-

dens de Belle epoque, in de jaren 

negentig van de negentiende eeuw. 

Christian is een jonge schrijver die 

tegen de wil van zijn vader zijn 

geluk gaat beproeven in de schil-

derswijk Montmartre in Parijs. Hij 

wordt door kunstenaar Toulouse-

Lautrec meegesleurd in de betove-

rende wereld van de Moulin Rouge, 

waar hij de mooie Satine ontmoet. 

Ze worden verliefd op elkaar, maar 

de verhouding tussen de poëtische 

Christian en de ster van de nacht-

club is gedoemd te mislukken

56 leerlingen uit de onder- en 

bovenbouw hebben drie avonden 

geschitterd voor volle zalen.

.(Lucienne van de Sluis)

Puntendeling voor DOS
Het lukte DOS zaterdag niet om de volle winst te behalen in de wedstrijd tegen DKOD. 

De Westbroekers kwamen niet verder dan een 17-17 remise.

Om het snelle spel van de Westbroe-

kers te ontregelen had de DKOD 

coach gekozen om te gaan achter-

verdedigen. DOS wist hier goed 

mee om te gaan, al ging dit wel ten 

koste van het schouwspel. DOS 

verzorgde rustig de rebound en won 

hier ook veel duels wat veelal lange 

aanvallen opleverde. De korf werd 

link onder vuur genomen, maar de 
Westbroekers hadden erg veel pech 

in de afronding. Heel veel schoten 

eindigden op de rand in plaats van 

in de korf.

Net als in de uitwedstrijd in Ren-

kum gooide DKOD er ook weer 

een linke portie fysiek geweld 
tegenaan. Naar de zin van DOS 

coach Berry van den Broek liet de 

scheidsrechter hierin veel te veel 

toe; niet één vrije bal in de gehele 

wedstrijd hield DOS hier aan over 

en dat is een unicum op dit niveau. 

In de eerste helft liet DOS de tegen-

stander te gemakkelijk in de wed-

strijd komen door te weinig druk te 

geven. DKOD proiteerde hier gre-

tig van en had bij rust een minieme 

voorsprong van 9-10 gepakt.

De tweede helft verdedigde DOS 

meer geconcentreerd. Aanvallend 

bleef het beeld onveranderd. Een 

goede afvang, veel schoten maar 

weinig doelpunten. Ook de gecre-

eerde korte kansen in de korfzone 

gingen er niet in. Het lukte DOS 

niet om het veldoverwicht uit te 

drukken in doelpunten. Twee minu-

ten voor tijd leek de zege toch nog 

binnen handbereik toen de 17-16 

werd gemaakt. Helaas wist DOS 

deze voorsprong niet te behouden 

en werd op een knullige manier 

balverlies geleden. DKOD proi-

teerde van deze fout en scoorde in 

de volgende aanval de gelijkma-

ker. Een aantal laatste schoten van 

DOS om de winst nog te behalen, 

belandden waar zij al de hele wed-

advertentie

Open Jeugdtoernooi tennis

Van 5 t/m 16 maart wordt voor de 9e keer het Tautenburg Open 

Jeugd Toernooi georganiseerd door tennisvereniging TV Tauten-

burg in Maartensdijk. Voor je het weet begint het tennisseizoen 

weer, dus is het een goed idee om op deze manier wat wedstrijdrit-

me op te doen. Als je de hele winter je tennisracket nauwelijks hebt 

aangeraakt of alleen in een tennishal hebt getraind, kun je alvast 

wat wennen aan spelen in de buitenlucht. 

Jeugdleden van tennisverenigingen die aangesloten zijn bij de KNLTB 

kunnen zich in de leeftijdscategorieën t/m 12, t/m 14, t/m 16 en t/m 

18 inschrijven voor jongens enkel- en dubbelspel en meisjes enkel- 

en dubbelspel. Bij het enkelspel is er een verliezersronde, dus iedere 

deelnemer in de categorie jongens- of meisjesenkel speelt minimaal 2 

wedstrijden. 

Het Tautenburg Open Jeugd Toernooi wordt gespeeld op de banen van 

TV Tautenburg aan de Dierenriem 6a in Maartensdijk. Inschrijven kan 

t/m 23 februari en is alleen mogelijk via internet: www.toernooi.nl. 

Wacht niet te lang, want vol is vol.                  (José Hoppenbrouwer)

Jeugddebat op Bosbergschool

Op de Bosbergschool in Hollandsche Rading wordt veel gewerkt met 

de IPC-methode: de leerlingen leren hierbij meer dan alleen maar fei-

ten. De komende periode gaat onder andere over stemmen, campagne 

voeren, debatteren, presenteren, onderzoeken etc. Omdat dit mooi aan-

sluit bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen, organiseert de school een 

jeugddebat op maandag 3 maart van 13.00 tot 14.00 uur.

Diverse vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen hebben 

al aangegeven te komen. De leerlingen zullen een aantal stellingen 

en vragen voor hen hebben en ook zullen er 1 op 1 ‘battles’ zijn over 

onderwerpen zoals Onderwijs, Woningbouw, Natuur, Speelruimte en 

Verkeersveiligheid. 

Sprookjesfeest op 
Groen van Prinstererschool

De kinderen van de Groen van 

Prinstererschool in De Bilt hebben 

met z’n allen een schoolmusical 

opgevoerd. Het thema was sprook-

jes en iedere groep had een eigen 

scène. De scènes van de groepen 

sloten op elkaar aan en zo werd 

het samen het vernieuwde verhaal 

over Assepoester. 

De kleuters waren grappige trollen 

of lieve dieren en de andere groe-

pen enge heksen of andere leuke 

sprookjesiguren. Iedere groep 
heeft heel hard gewerkt en de scè-

ne grotendeels zelf vormgegeven 

met toepasselijke liedjes.  

(Eline Polman)

strijd terecht kwamen; op de rand 

van de korf. Met de einduitslag van 

17-17 was vooral DKOD tevreden, 

want met dit ene punt speelde zij 

zich deinitief veilig. Vanwege de 
voorjaarsvakantie is er nu twee we-

ken rust. Hierna speelt nummer drie 

DOS nog tegen de nummer twee en 

vier van de ranglijst. DOS heeft het 

nog helemaal in eigen hand om in 

de zaalcompetitie achter kampi-

oen Spirit op de tweede plek op de 

ranglijst te eindigen.

DOS 2 won zaterdag met 22-12 van 

ODIK en kan het kampioenschap 

bijna niet meer ontgaan.

Om het plaatje helemaal compleet te maken, droegen de kinderen prachtige kostuums.

0346-210592 | www.atlasfysio.nl

SCHRIJF

je nu
in!

Het Nieuw Lyceum speelt Moulin Rouge



Nootjes
Te koop aangeboden

AANMAAKHOUTJES. 1 

zak € 5,-. 2 zakken € 12,-. 

W. van Os, Merellaan 30 in 

Maartensdijk

Römer auto KINDERSTOEL 

verstelbaar i.z.g.st. € 55,-. 

Tel.06-29506849

O M A - M O E D E R F I E T S 

Sparta Country, versnelling, 

trommelremmen en mand 

voorop. Kleur zwart. Z.g.a.n. 

€ 270,-. Tel. 06-10156502 

(Vianen)

Zwart leren RELAX 

FAUTEUIL, als nieuw. Nw. 

Prijs € 1129,-. Nu € 195. 

Factuur aanwezig. Tel. 

06-54325338 Bilthoven 

Rieten mand , diameter 37cm 

en hoogte 32cm. € 7,50. Tel. 

06-22175528

Een grote rieten mand. 

Eventueel te gebruiken voor 

hout of andere opslag. Hoogte 

47 cm, diameter 41cm. € 12,-. 

Voorraadmand. Voor de 

was of kranten. € 12,50. Tel 

06-22175528 

Tafelmodel koelkast AEG 

Electrolux S74160TK38 

kleine beschadiging. € 49,99. 

Staande lamp zwart, pla-

fondgericht. €12,50. Tel. 

06-33195692

Philips stofzuiger met slang 

maar zonder steel en zuiger. 

€ 25,-. Tel. 06-33195692

Gemakkelijke bejaardenstoel, 

hoge zit en hoge leuning. 

€ 20,-. Tel. 030-2205540

Nieuw groot inklapbaar pro-

jectie scherm. € 20,-. Tel. 

030-2205540

Mooie en goede klassieke 

gitaar Aria AC-12 met nieu-

we snaren. € 49,50. Tel. 030-

2290245

Elektrische nagelverzorging 

manicureset met diverse 

polijst en vijl opzetstukjes in 

mooie hard plastic witte box. 

€ 12,50. Tel. 035-6236294 

Allure Kristalpad ontharings-

set. in een draaibeweging ont-

haren z.g.a.n. plus 11 grote en 

12 kleine pads in roze etuitje 

+ nabestellijst. € 20,-. Tel. 

035-6236294

Pokémon laptop weinig 

gebruikt in goede staat. € 10,-. 

Tel. 0346-822772

Bedframe, wit, met lattenbo-

dems 140x200cm € 45,-. Tel. 

030-2250757

Anti allergiehoezen: 

matras,dekbed en hoofdkus-

sen €15,-. Tel. 030- 2250757

Universele grote afstandsbe-

diening voor de tv met extra 

grote druktoetsen. € 5,-. Tel. 

06-16276013

4 stuks nieuwe halogeen eco 

lampen met GU10 fitting, 50 

watt. Nieuwprijs € 8,-, per 

stuk. Samen voor € 16,-. Tel. 

06-16276013

2 DVD’s op Hoop van Zegen 

met Danny de Munk, Kitty 

Courbois en 1 van Joop 

Doderer met oa De Butler. 

€ 5,- samen. Tel. 035-6236294 

Zonnehemel, merk Hapro 10 

lampen, sterk frame. Z.g.a.n. 

€ 49,-. Tel. 03461-212896

Z.g.a.n. broeiramen € 15,- per 

stuk. Tel. 06-81905305

Amerikaans quilt € 49,-. Tel. 

0346-213276

Zijden bedsprei India € 49,-. 

Tel. 0346-213276

Heren T-shirts lange mouw 

met opdruk. Div. kleuren 

maat M en L. € 5,- voor 4 

stuks. Tel. 0346-214178

3x herenoverhemden XL fla-

nel, zwart geruit. € 5,-. Tel. 

0346-214178

Zak met jongenskleding maat 

170/76. € 5,-. Tel. 0346-

214178

Wandlamp van kruiwagen-

wiel. Compleet met kapjes. 

€ 15,-. Tel. 0346-212757

Noren maat 42 l. model. 

€ 15,-. Tel. 0346-212757

Kleurenprinter HP photos-

mart C5180 met cartridges 

€ 12,50. Tel. 06-14800252

Acer computerscherm. € 10,-. 

Tel. 06-14800252
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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.)

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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 kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. 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

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Professionele hulp bij uw aangifte? Leijenborgh belasting-

advies helpt u graag daarbij. Ook check oude jaren en toesla-

gen. Komt bij u thuis en regelt het voor u Vanaf € 100. www.

leijenborgh.nl/belastingadvies Ida Graftdijk 06 431 454 06

Mokveld Hoveniersbedrijf te Maartensdijk voor complete 

tuinverzorging en -aanleg. Zie ook www.mokveldhoveniers-

bedrijf.nl. Voor meer info bel 0346-211838 of mail via site.

Nog enkele paardenboxen vrij bij Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Overdekte rijhal, 20x60 m all-weather 

buitenrijbaan, overdekte stapmolen en overdekte longeervol-

te, ruime uitrijmogelijkheden, dressuur- en springinstructie, 

africhtingsmogelijkheden. Bel voor meer info 06-54753516.

Zeer ervaren oud-docente moderne talen (woonachtig in 

Bilthoven, de Leyen) geeft bijles in Frans, Duits en Engels, 

HAVO/VWO. Ook examentraining Frans. € 17,50 p.u. Tel. 

06-51412055.

Tuin service van Vliet, Nw. Weteringseweg 34 Groenekan. 

Tel. 06-54751296 In deze zachte winter kunt u prima plan-

ten, vele soorten fruitbomen vanaf 11,00 coniferen 120/140 

à 6,50, laulier 120/140 a 8,50, enz. enz. voor al uw planten 

en bomen, mag u bij ons komen, ook voor al uw snoei-zaag-

straat. Kortom voor al uw werkzaamheden in de tuin of rond 

het huis, vraag vrijblijvende prijsopgave. 

www.vanvliettuinservice.nl

Welke lieve jongen en/of meisje heeft zin om op donderdag 

bij jonge moeder met schoolgaande kinderen te spelen? Tel. 

030-2710544

Mooi voor Valentijnsdag? Kom naar BETTY’S CORNER! 

Succes gegarandeerd! Bel voor een afspraak: 06-33722022. 

Zorg voor uw haar!

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

Groenekan. Tel. 030-2710913.

Computerspecialist. Voor al uw computer-,laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. Wintertijd Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk. Tel. 

06-54967985

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteu-

ning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl 

Tegenvallende Cito-resultaten in groep 6 of 7? Wil je met 

een gerust gevoel beginnen aan je Cito-toets entrees in groep 

7 of andere Cito-toetsen? Wil je extra uitleg en oefening van 

vakken of onderdelen die je moeilijk vindt? Kom dan naar 

Hoek 11 - Praktijk voor Remedial Teaching in Westbroek – 

www.hoek11.nl. Goede voorbereiding op (Cito) toetsen, zodat 

je weet wat je te wachten staat, en je met een gerust gevoel 

aan toetsen kan beginnen. Goede uitleg van de leerstof in alle 

vakken van de basisschool: automatiseren, rekenen, taal, spel-

ling, werkwoordspelling, studievaardigheden, technisch lezen 

en begrijpend lezen.

Muziekles Maartensdijk! Pianoles en blokfluitles, theorie en 

algemene muzikale vorming voor kinderen en volwassenen in 

Maartensdijk. Er zijn lessen voor beginners, maar ook voor 

gevorderde spelers of voor wie na lange tijd weer wil gaan 

spelen. De lessen worden gegeven door gediplomeerde en 

ervaren docenten. Gratis en vrijblijvend een proefles, of meer 

informatie over lestijden en tarieven? Neem contact op via 

Muzieklesmaartensdijk@hotmail.nl

MeVo! Het adres voor nieuwe tapijt en vinyl coupons 

tegen bodemprijzen Tel. 06-30186342 of www.mevoshop.nl

Cursussen/ trainingen

Kennismaken met Mediteren - De Kunst van Zijn- in 

Bilthoven Op maandagavond 24 febr. start er weer een medi-

tatietraining olv.Peter Valstar. Hij combineert meditatie met 

Tai Chi, gericht op eigen levendigheid, kracht en ontspanning. 

De cursus is niet prestatiegericht en geschikt voor iedereen.

Tijd: 20.00 – 21.30 uur. Plaats: Van Dijckschool. Kosten: 

€ 115,-. Aanmelding en informatie: 030-2970726 / info@

astara-coaching.nl / www.astara-coaching.nl

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt cursussen

Nova maakt 
het zichzelf moeilijk

In sporthal De Pijp in Amsterdam houdt de Biltse ploeg slechts één punt 

over aan een vierpuntenwedstrijd. De directe concurrent weet in de slot-

minuut met 14-14 de voorsprong op de ranglijst te behouden. 

In de eerste ontmoeting tussen beide partijen wist Nova in de laatste secon-

den de winst te pakken. De les uit deze moeizame wedstrijd was dat je niet 

snel met Oranje Nassau (ON) hebt afgerekend. Omdat de Amsterdammers 

op voorhand net boven de degradatiestreep stonden en de equipe van Maikel 

Bouthoorn met één puntje minder onder deze streep te vinden was, was het 

belang duidelijk.

De eerste helft ging snel op en neer. Onder meer door een aantal knappe doel-

punten van Kim Hoep en Lisa Rademakers kwam Nova een paar keer op 

voorsprong. Maar ON kon bij blijven en door een een paar kleine fouten kwa-

men ze vlak voor rust nog met 10-9 op voorsprong.

In de volgende dertig minuten waren de doelpunten duurder. ON pakte twee-

maal een voorsprong van één punt. Maar tien minuten voor tijd trokken de 

gasten de stand gelijk en namen het initiatief over. In plaats van het met lange 

en geduldige aanvallen uit te spelen, gaf Nova ON meermaal de kans op ge-

lijke hoogte te komen door slordig balverlies. In de laatste minuut maakte de 

thuisploeg hier dankbaar gebruik van met een puntendeling als gevolg.

Nu blijft ON boven Nova, alleen Triaz staat lager in de poule. Met nog twee 

wedstrijden te gaan tegen de nummer twee MIA en Pernix die afgelopen 

weekend kampioen werd, wordt lijfsbehoud voor de promovendus in de twee-

de klasse lastig. Minimaal één stunt is noodzakelijk. Het Amersfoortse MIA 

wordt na een pauze van twee weken op 1 maart ontvangen om 16.40 uur voor-

afgegaan door het duel tussen de beide reserveteams.

www.regiotvdebilt.nl

Brandenburg Dames
Zaterdag speelden de Bilthovense dames de laatste wedstrijd van de eerste 

helft van de competitie tegen Polar Bears uit Ede, vierde op de ranglijst. Er 

werd niet al te best gespeeld door Brandenburg. Er werd veel mis geschoten 

hetgeen door Polar Bears meteen werd afgestraft met een tegen doelpunt. Er 

werd al snel aangekeken tegen een ikse achterstand. Brandenburg had geen 
antwoord op het fysiek zware spel van de dames uit Ede en speelden hun 

kansen niet goed uit. Zo werd de wedstrijd met een 11-6 overwinning voor 

Polar Bears afgesloten. Toch plaatsten de Dames van Brandenburg zich voor 

de promotiepoule van de eerste klasse van de Bondscompetitie. Deze begint 

over twee weken.

Eet mee bij Sofie

Je ontmoet allerlei mensen in de buurt, een ver-

eniging of op het werk. Wil je hen beter leren ken-

nen? Doe mee met Eet mee! bij Sofie en dek op 

21, 22 of 23 maart je tafel voor deze ‘onbekende 

bekenden’. Nodig hen uit voor een etentje of een 

hapje met een drankje. Je hoeft niet uitgebreid te 

koken; de ontmoeting staat centraal. Wil je mee-

doen met Eet mee! bij Sofie? Meld je dan z.s.m. 

aan via info@eetmee.nl of 030-221 34 98. Er zijn 

uitnodigingskaarten en raamstickers beschikbaar.

Eetclub gaat weer eten

Donderdag 22 februari is er weer een bijeenkomst 

van De Eetclub in Dijckstate. De Eetclub komt 

maandelijks bij elkaar. Iedereen die zich aanmeldt 

kan om 17.30 uur aanschuiven. In een gemoede-

lijke ambiance krijgen deelnemers een driegangen 

keuzemenu compleet met een glaasje wijn, koffie 

en aandacht van de kok. Aanmelden kan bij Han-

neke van Dehn, telefoon 0346-212681. 
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Wisseling van de wacht
Op het laatst gehouden Sportgala werd afscheid genomen van Ingrid van der Elst en Kees 

Diepeveen. Bij de start van de organisatie van het Sportgala is afgesproken dat er regelmatig 

gerouleerd zou worden, om ervoor te zorgen dat er altijd ‘vers bloed’ in de werkgroep 

zou zijn, waardoor er altijd nieuwe, frisse ideeën zouden ontstaan. Er is begonnen 

met Nico de Groot, Iet Wennekes, Gerard van de Klomp en Ingrid van der Elst; 

een jaar later kwam Kees Diepeveen erbij. 

Inmiddels is er nu dus 

een geheel nieuwe ploeg: 

Madeleine Bakker (voor-

zitter), Ron Teune, Bert 

de Rijk, Astrid Kersse-

boom en helemaal nieuw 

is Marcel Bos (uit Maar-

tensdijk). Astrid heeft 

het afgelopen half jaar al 

meegedraaid in de werk-

groep. Zij neemt de rol 

van Media en p.r. over, 

en Marcel Bos komt in 

de plaats van Kees Die-

peveen. [HvdB]

Ingrid van der Elst (na 5 

jaar Werkgroep) en Kees 

Diepeveen (na 4 jaar 

Werkgroep) maken plaats 

voor nieuw bloed in de 

Werkgroep Sportgala De 

Bilt. 

[foto Reyn Schuurman]

Brandenburg 
speelt gelijk

De heren van Brandenburg speelden afgelopen zaterdag met 11-11 

gelijk tegen het tot dan toe aan kop staande Aqua Novio uit Nij-

megen dat hiermee ongeslagen bleef maar wel de koppositie moet 

afstaan aan ZVVS uit Vlaardingen. Op het lange veld (30 meter) 

startte Brandenburg goed en nam het via o.a. 2 goals van Arjan de 

Haas een 2-3 voorsprong aan het einde van de 1e periode. Echter 

kwam er in de 2e periode de klad er in en scoorden de gastheren 3 

maal en de heren uit Bilthoven helemaal niet waarmee op de helft 

van de wedstrijd Aqua Novio een 5-3 voorsprong had. In het vervolg 

golfde het spel op en neer. Brandenburg kwam terug tot 6-6 en via 

8-8 na 3 perioden namen de Bilhovenaren in de 4e periode 2 maal en 

voorsprong van 8-9 en 9-10. Bij deze stand kreeg Aqua Novio zijn 

3e strafworp. Die werd gestopt door keeper Leon Burger maar moest 

overgenomen worden en zo kwam de thuisploeg alsnog op gelijke 

hoogte en vervolgens op 11-10. Brandenburg kreeg in de laatste mi-

nuut een man meer en na een time out scoorde Arnold Witteveen de 

verdiende gelijkmaker. Brandenburg had in deze wedstrijd weinig 

geluk – 2 ballen dreven op de doellijn en ook ging een schot nog via 

de binnenkant paal uit het doel. Toch konden de beide coaches leven 

met dit gelijke spel. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen 

Katwijk op het programma.

Winst en verlies voor Tweemaal Zes
Het was een week met wisselende emoties voor Tweemaal Zes. Zondag debuteerde Renée van 

Ginkel in Oranje onder 16 jaar, enkele dagen erna overleed haar grootmoeder, oud-voorzitter Tine 

van Ginkel. De winst van het selectieteam bij Sporting Trigon deed er eigenlijk niet meer toe.

Met Tine van Ginkel verliest de Maartensdijkse korfbalvereniging een belangrijke naam. De 

oud-voorzitter leidde de vereniging op bekwame wijze in haar voorzittersperiode, maar was ook 

daarvoor en daarna nauw betrokken bij het verenigingsleven. 

Na de minuut stilte bij de uitwed-

strijd in Leiden volgde een draak 

van een eerste helft. Er was geen 

passie, geen beleving, geen po-

wer; het oogde allemaal lauw en 

ongeïnteresseerd. ‘Ik kon er geen 

vat op krijgen’, aldus trainer/coach 

Eric Geijtenbeek. ‘Was het de ver-

loren wedstrijd van vorig week 

misschien? Terwijl ik de laatste 

drie zaalwedstrijden toch belang-

rijk vind, als voorbereiding op het 

vervolg van de veldcompetitie’. De 

Maartensdijkse overgangsklasser 

gaat op het veld aan de leiding, met 

twee punten voorsprong op een 

drietal achtervolgers.

Na de korfwisseling bij een 10-6 

voorsprong, kwam TZ langzaam 

aan beter in de wedstrijd. Spor-

ting Trigon werd uiteindelijk met 

duidelijke cijfers aan de kant ge-

zet: 32-19. ‘De laatste twintig mi-

nuten waren sterk. We scoorden 

22 doelpunten, dat mag er zijn.’ 

Door de winst deed TZ haar spor-

tieve plicht, de Leidse thuisploeg 

verkeert namelijk in degradatiege-

vaar. Zelf komt TZ pas weer op 1 

maart in actie, dan is middenmoter 

Drachten op bezoek. Topschutter 

Maarten van Brenk maakte zater-

dag in totaal dertien treffers, overi-

gens kwamen alle spelers in Leiden 

tot scoren.

FC De Bilt verspeelt koppositie
Op het moment dat Sven Kramer goud pakte op de 5000 meter in Sotsji, scoorde FC De Bilt de 

0-1 en stond het virtueel weer bovenaan in de competitie. FC De Bilt speelde afgelopen 

zaterdag de inhaalwedstrijd tegen Hercules. 

Een week eerder bleek Hercules-

zaterdag niet voldoende spelers op 

de been te kunnen krijgen en werd 

de wedstrijd ‘afgelast’. Gelukkig 

kon een week later de wedstrijd 

op kunstgras wel gewoon door-

gang vinden. Het was voor FC De 

Bilt belangrijk om geen punten te 

verspelen om zodoende de kop-

positie weer in te nemen. Het was 

voor Hercules alles of niets om 

van de onverdiende laatste plaats 

af te komen.

Er stond veel wind en het was daar 

op het kunstgras van Hercules een 

beetje een troosteloze bedoeling, 

maar dat moet voor de spelers geen 

reden zijn om niet ‘volle bak’ de 

wedstrijd in te gaan. Het eerste half 

uur was daar niet van te zien. Met 

enig fortuin gaf de scheidsrechter 

een strafschop voor FC De Bilt, 

die vervolgens door Mike Versloot 

keurig werd benut. Hierna volgde 

nog een schitterend schot van Koen 

Musters, maar de Utrechtse keeper 

wist deze bal perfect over te tik-

ken. Even later kreeg Hercules een 

vrije trap net buiten de zestien. Het 

muurtje stond op zich wel goed, 

maar de bal werd heel mooi over 

de muur in de hoek geschoten en 

zo stond het met rust dus 1-1. In 

de kantine zagen de toeschouwers 

dat Nederland goud, zilver en brons 

had gewonnen en in de tweede helft 

zou ook FC De Bilt wel orde op za-

ken stellen.

Maar ook in de tweede helft was er 

geen sprake van enig volle-bak-ef-

fect. Sterker nog, na enkele minuten 

van onoplettendheid scoorde Her-

cules zelfs de 2-1. Even leek FC De 

Bilt te snappen waar het om ging en 

uit een goede aanval scoorde Siros 

de gelijkmaker. De toeschouwers 

dachten waarschijnlijk wel: het is 

nu erop en erover, maar zij kwamen 

wederom bedrogen uit, want ineens 

scoorde Hercules weer: 3-2. En 

voor de rest…enkele spelers haal-

den hun niveau, er ontstonden wel 

wat kansen, maar dat gold ook voor 

het prima spelende Hercules. FC 

De Bilt staat op een keurige tweede 

plaats met slechts een punt achter 

op de koploper. Op 15 februari be-

gint om 14.00 uur de thuiswedstrijd 

tegen Bunnik.

Het tweede continueerde de reeks 

met overwinningen door met 0-4 

het tweede van CDW te verslaan en 

kan binnenkort het kampioenschap 

gaan vieren.

Verlies Salvoteams
Zowel de heren als de dames van Salvo wisten hun uitwedstrijden 

niet te winnen. De dames verloren kansloos bij Wilhelmina met 4-0. 

De heren moesten hun meerdere erkennen in Forza maar verloren 

met 1-3, met enkele lichtpuntjes.

Salvo had tegen het als tweede geklasseerde Wilhelmina niets in te 

brengen. Dit team was op alle onderdelen beter dan Salvo en dat maakte 

het moeilijk voor de Maartendijkse dames. Zij wisten op geen enkele 

wijze druk te zetten op de tegenstander waardoor de Amersfoorste da-

mes frank en vrij konden spelen. Vooral door het midden maakten zij 

veel punten. De druk lag volledig bij Salvo en die hadden daar moeite 

mee. De aanvalscombinaties waren voorspelbaar en de tegenstander 

beschikte over een goede veldverdediging waardoor zij makkelijk de 

aanval konden overnemen en zelf scoren. Af en toe wisten Rianne Die-

peveen en Marit van Ee met goed geplaatste aanvallen wel te scoren 

maar dat was te sporadisch. Deze kampioenskandidaat was duidelijk 

een maatje te groot. De dames spelen weer op 1 maart in De Vierstee 

tegen VCV.

Heren

In de eerste set was er sprake van een koude start voor de heren van 

Salvo. De ploeg kwam niet in zijn spel en tegenstander Forza denderde 

over het team heen met 25-10. In de tweede set vond het team zijn ritme 

terug. Vanaf dat moment werd het een wedstrijd. Vooral Erik Jansse 

onderscheidde zich aanvallend. Gesteund door zijn team legde Salvo 

een puike partij op de mat maar kon niet verhinderen dat Forza ook 

deze set won met 25-19. De heren van Forza leken ook in de derde set 

hard op weg om de overwinning binnen te slepen. Maar door een goede 

serviceserie bracht Antal Aalbers de spanning terug in de set. Salvo gaf 

volwaardig partij en wist zelfs de set naar zich toe te trekken met als 

laatste bal een spectaculaire sprongservice van Bas van Tricht. Setwinst 

met 23-25. Salvo probeerde de lijn door te trekken in de vierde set. 

Dat ging tot de helft van de set goed. Forza herpakte zich toen en trok 

uiteindelijk de wedstrijd naar zich toe met de setwinst van 25-19 en een 

3-1 winst van de wedstrijd. Ook deze wedstrijd liet weer zien dat er 

iedere week door de Salvoheren stapjes omhoog gezet worden. Week 

op week is er progressie zichtbaar. De volgende wedstrijd is op 1 maart 

in De Vierstee tegen Lovoc.

advertentie

FC

DE BILT

sPoRtPARK WeltevReDen

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

Plus bilthoven

FC DE BILT

BUNNIK ’73

zaterdag

15 februari

aanvang: 14.
00

uur
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Blijft het rustig rond De Ridderhof?
door Henk van de Bunt

Afgelopen december is door de gemeenteraad van De Bilt het bestemmingsplan Buitengebied 

Noord-Oost vastgesteld. Hiertoe behoort ook tot De Bilt behorende recreatiepark De Ridderhof 

direct grenzend aan Lage Vuursche. In het oude bestemmingsplan was op de gronden van 

De Ridderhof geen wisselende verhuur aan wisselende personen toegestaan. In de komende 

raadscommissievergadering (donderdag 13 februari) is het besluit en de mogelijke gevolgen 

ervan opnieuw geagendeerd en zal er opnieuw aandacht voor worden gevraagd.  

Tijdens het ruim 60-jarig bestaan 

van het park op De Ridderhof heeft 

wisselende verhuur aan wisselen-

de personen nooit plaatsgevonden. 

Wisselende verhuur is toeristisch 

verhuur, waarbij recreatieobjecten 

van week tot week aan verschil-

lende gasten worden verhuurd. In 

de eind 2013 vastgestelde Najaars-

nota meldt het College van B&W 

van De Bilt versterking van de re-

creatieve en toeristische functie in 

de gemeente, met name gericht op 

het Noorderparkgebied en het ge-

bied Lage Vuursche na te streven. 

Volgens Topparken (eigenaar De 

Ridderhof) is wisselende verhuur 

van recreatieobjecten bijkans on-

ontkoombaar. Juridisch is het zelfs 

toegestaan dat een gemeente de 

eis van bedrijfsmatige exploitatie 

in een bestemmingsplan mag op-

nemen. 

Ontwikkelingen

Wisselende verhuur kan grote ge-

volgen hebben voor de toch al 

aanzienlijke mobiliteitsproblema-

tiek rond Lage Vuursche, alsook 

een stevige extra belasting voor 

de aangrenzende natuurgebieden. 

Dat is althans de mening van de 

bewonersvereniging De Ridderhof 

en ook van Otto van Boetzelaer na-

mens het aangrenzende Landgoed 

Eyckenstein. Zij adviseren goed 

voor ogen te houden hoe ontwik-

kelingen plaatsvinden op andere 

parken van dezelfde eigenaar (van 

De Ridderhof) of vergelijkbare par-

ken. Rentabiliteit en voldoende om-

vang zijn daarbij essentieel. Zonder 

wisselende verhuur is deze hogere 

rentabiliteit niet te realiseren. Door 

nu in het bestemmingsplan 213 wo-

ningen toe te staan met wisselende 

verhuur, kunnen op termijn daarop 

betrekking hebbende plannen goed 

worden gerealiseerd. 

Verkeer(d)

Op termijn 200 woningen met wis-

selende verhuur houdt in, dat er 

gedurende het seizoen in het week-

einde ongeveer 100 auto’s extra ver-

trekken en er nieuwe gasten zullen 

komen. De huidige verkeersdrukte 

in en om Lage Vuursche is - in alle 

seizoenen vooral in de weekenden 

– al gigantisch. Geduld bij bestuur-

ders en veiligheid van kwetsbare 

verkeersdeelnemers, zullen daarbij 

stevig onder druk komen te staan. 

Meer nog dan nu, zal autoverkeer 

andere wegen zoeken om uit Lage 

Vuursche weg te komen. Bovendien 

wordt er bij wisselende verhuur 

geheel anders met natuurwaarden 

omgegaan, dan wanneer het steeds 

dezelfde bezoekers zijn, die langere 

tijd verblijven. De omgeving zal 

bij wisselende verhuur, veel meer 

speelterrein worden dan rustgebied 

voor diverse daar nu voorkomende 

bedreigde diersoorten. 

Uitbreiding

Gezien vanuit optimalisatie van 

bedrijfsvoering zou het voor een 

onderneming als Topparken heel 

aantrekkelijk zijn om verder uit te 

breiden en zou het in eigendom ver-

krijgen van nabij gelegen parken 

een enorme meerwaarde kunnen 

betekenen voor de algehele rentabi-

liteit. Het zetten van een dergelijke 

stap hangt nauw samen met het toe-

staan van wisselende verhuur. De 

bewonersvereniging, van Boetze-

laer en anderen pleiten er dan ook 

voor om deze ongewenste ontwik-

keling in te toekomst voor te zijn 

en geen wisselende verhuur toe te 

staan. Eventueel kan overwogen 

worden om voor een gering aantal 

woningen per park wisselende ver-

huur toe te staan. 

Raadsvragen

Wethouder Arie-Jan Ditewig ant-

woordde in laatst gehouden gemeen-

teraadsvergadering op vragen, dat 

het intrekken van het bestemmings-

plan zou leiden tot een grote rechts-

onzekerheid: ‘Als een meerderheid 

van de raad voorstander zou zijn van 

het wijzigen van het bestemmings-

plan, dan moet er een planologisch 

relevant argument aan ten grond-

slag worden gelegd’. Door het ne-

men van een voorbereidingsbesluit 

is het mogelijk om vooruit te lopen 

op een correctie van een (klein) deel 

van het bestemmingsplan. Voor een 

planschadeclaim behoeft volgens de 

bewonersvereniging de gemeente 

niet te vrezen. De hoogste bestuurs-

rechter heeft recent uitgemaakt, dat 

ook onder het voorgaande bestem-

mingsplan wisselende verhuur van 

de zomerhuizen niet was toegestaan. 

Met handhaving van het verbod ver-

slechtert de situatie voor de exploi-

tant dus niet. 

V.l.n.r. Voorzitter van de bewonersvereniging Vijko Lukkien, met naast hem advocaat Gerard Scholten, die deze 

week bij de raadscommissie zal inspreken over nieuwe bestemmingsplan en advocaat Marcel van Wezel die 

namens de bewoners de strijd won tegen de huuropzeggingen

Duiker geplaatst onder 
Polderbrug in Groenekan

door Koos Kolenbrander

Donderdag 6 februari jl. is er door de gemeente een duiker aan-

gebracht onder de oude brug over de Maartensdijkse Vaart op de 

kruising van de Kon. Wilhelminaweg met de Ruigenhoeksedijk in 

Groenekan.

Wie in Groenekan getogen is noemt de hoek van de Groenekanseweg 

en de Wilhelminaweg (aan de zuidzijde) ‘de hoek’ en wie hier gebo-

ren én getogen is weet dat de brug over de Grote Vaart naar de Rui-

genhoekse- en de Kooidijk de Polderbrug wordt genoemd. Deze oude 

boogbrug verbindt sinds mensenheugenis Groenekan-West en Oost. De 

Ruigenhoeksedijk ligt in het verlengde van de Groenekanseweg en is 

van oorsprong een ontginningswetering met aan het eind het in 1870 

voltooide Fort Ruigenhoek en halverwege de in 1843 gebouwde koren-

molen Geesina. Tot nog maar nauwelijks 100 jaar geleden trokken de 

jagers dagelijks hun zwaar beladen schuiten van en naar Utrecht door 

de Maartensdijkse Vaart onder deze boogbrug door.

Rooie dorp

Meteen over de brug linksaf wordt het rijtje huizen dat daar langs de 

Maartensdijkse vaart staat door echte Groenekanners ‘Groenekan over 

het Water’ of ‘Het Rooie Dorp’ genoemd. Deze in 1923 gerealiseerde 

woningbouw werd al spoedig het Rooie Dorp genoemd. Naar verluidt 

vanwege de rooie pannen op de daken van de tien huurwoningen. Deze 

naam raakte ingeburgerd en is nog altijd in gebruik, bijvoorbeeld voor-

komend in de notulen van de Dorpsraad (dec. 2010), waarin staat ver-

meld m.b.t. verkeersoverlast ‘Overigens, sinds een ietspad is aange-

legd naar het recreatiegebied, doet deze overlast zich ook voor op de 

ventweg langs de KW-weg, door het rooie dorp!’

Rechts de brug met ijzeren ‘leunings’ over de Maartensdijkse vaart 

naar de Ruigenhoekse dijk, de Polderbrug (voor 1915) 

(foto uit de verzameling 

van Rienk Miedema).

Wisselende verhuur kan grote gevolgen hebben voor de toch al aanzienlijke 

mobiliteitsproblematiek rond Lage Vuursche, zoals bijvoorbeeld zondag 

12 januari jl.

De raad kan maar moeilijk besluiten

en vraagt daarom hulp van buiten

maar steeds weer een advies

is geen kattenpies

en kost steeds behoorlijk wat duiten

Guus Geebel Limerick
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www.naastdeburen.nl 
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Zaterdag 1 Maart: "BENEFIETAVOND" zie:

Woe.
12-02

Victoriabaarsfilet 
met bieslooksaus

of
Entrecote v.d. grill 
met kruidenboter

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
13-02
Vrij.

14-02
Woe.
19-02

Spareribs met friet 
en knoflooksaus 

of 
"Bouillabaise" Zuid-Franse 

visschotel met rouille

€ 14,50
incl. 

kopje koffie

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
20-02
Vrij.

21-02


