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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

stem VVD 
kies lijst 1 no. 8 

Henric de Jong 

Schouwenburg 
te Groenekan voor:

•  het belang en de leefbaar-
heid van de kernen

• Dijckstate als sociaal centrum
• een herstelde Vierstee voor sport en cultuur.

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40

In Weltevreden blijft het Wijkres-

taurant Bij de Tijd, één vleugel gaat 

gebruikt worden door het Herstel-

centrum De Wiltzangk, de andere 

vleugel gaat De Bilthuysen inrich-

ten voor kleinschalig wonen voor 

dementerende ouderen en voor het 

Servicecentrum van MENS De Bilt 

West is ook ruimte beschikbaar.

Verhuizen

Harm Hoekstra, directeur van De 

Bilthuysen: ‘Laat duidelijk zijn, 

de stap die we nu gaan maken is er 

niet één waar wij zelf voor gekozen 

hebben. Maar mensen die relatief 

weinig zorg nodig hebben komen 

door de nieuwe kabinetsplannen 

gewoon niet meer in aanmerking 

voor een verblijf in een verzor-

gingshuis. En als we niets doen 

zal het gebouw gesloten moeten 

worden. Natuurlijk is het heel ver-

velend voor de mensen die hier nu 

wonen. Wij hebben ze woensdag 5 

maart jl. ingelicht. In de loop van 

dit jaar kunnen de eerste verhui-

zingen al gaan plaatsvinden. De 

mogelijkheden worden met alle be-

woners individueel besproken. Wij 

nemen hiervoor de tijd en gaan hen 

helpen om een geschikte nieuwe 

woonplek binnen De Bilthuysen te 

vinden. Ook alternatieven kunnen 

uiteraard besproken worden. Ik be-

grijp heel goed dat het voor hen een 

vervelende situatie is’. 

Kansen

Met nieuwe gebruikers blijven er 

goede kansen voor dit mooie ge-

bouw. Harm Hoekstra: ‘Het wordt 

mettertijd een multifunctioneel 

gebouw met een heel mooie com-

binatie aan voorzieningen. De ont-

wikkeling van het Herstelcentrum 

De Wiltzangk, dat functioneert als 

een zorghotel, is al gestart en de 

eerste gasten maken er al gebruik 

van’. Evelien Ribbens: ‘Zo zou-

den mensen die gebruik maken van 

dit zorghotel te zijner tijd ook deel 

kunnen nemen aan bijvoorbeeld 

een schildersclub of een andere ac-

tiviteit die hier plaats gaat vinden’. 

Het Wijkrestaurant heeft al een ei-

gen plek binnen de wijk verworven. 

Mensen van alle leeftijden komen 

hier om elkaar te ontmoeten of om 

gezellig samen te eten. 

Servicecentrum en activiteiten

Evelien Ribbens is directeur van 

de Stichting MENS De Bilt. In op-

dracht van de gemeente houdt deze 

organisatie zich bezig met maat-

schappelijke ondersteuning van de 

inwoners van de gemeente De Bilt. 

Naast het realiseren van Wijkser-

vicecentra als inloopcentrum voor 

vragen en advies over wonen, wel-

zijn en zorg en het faciliteren van 

activiteiten ondersteunen zij ook 

mantelzorgers en vrijwilligers. 

‘De panden van ’t Hoekie en de 

Duiventil zijn slecht onderhouden 

en hebben hun langste tijd gehad. 

Bovendien is het te duur om twee 

panden met dezelfde functie open 

te houden in hetzelfde deel van de 

gemeente. We zijn al betrokken bij 

het Wijkrestaurant Bij de Tijd. Dat 

is een grote ruimte en daaromheen 

en op de eerste verdieping is nog 

meer ruimte, die wij gaan huren van 

onze partner De Bilthuysen. Er zal 

binnenkort gestart worden met wat 

kleine verbouwingen om het pand 

aan onze wensen aan te passen. In 

samenwerking met De Bilthuysen 

gaan we er een zeer sprankelend 

geheel van maken’. 

In het Servicecentrum zullen ook 

activiteiten plaats gaan vinden. 

‘Gelukkig was het voor de gebrui-

kers al langere tijd duidelijk dat er 

door ons gekeken werd naar een 

nieuwe ruimte. Samen met die ge-

bruikers van ’t Hoekie en de Dui-

ventil gaan we kijken of ze die ac-

tiviteiten willen voortzetten en hoe 

we dat hier of ergens anders kun-

nen inpassen. Er blijven ook moge-

lijkheden voor nieuwe activiteiten. 

Onze taak kan daarin zijn facilite-

ren en ondersteunen’. Ook het Vrij-

willigerssteunpunt Via De Bilt, de 

participatieadviseurs en de directie 

inclusief ondersteuning zullen wor-

den gehuisvest in dit pand. Volgens 

de planning vindt de verhuizing 

plaats rond de zomer.

Overig

Er is veel ruimte in Weltevreden. 

Toch lukt het niet om alles hier onder 

te brengen. In het pand aan de Hen-

rica van Erpweg krijgen de mantel-

zorgondersteuners en het MENS op 

Maatteam, bestaande uit de adviseurs 

wonen, welzijn en zorg en de WMO 

consulenten een plek. Zij verhuizen 

per 1 april a.s. Daarnaast komen hier 

ook de zorgteams van het gezond-

heidscentrum, Vitras en De Bilthuy-

sen. Evelien Ribbens: ‘Dat bevordert 

de samenwerking tussen deze dici-

plines weer’. De buurtsportcoaches 

krijgen naar verwachting hun uitvals-

basis vanuit jongerenpand W4’. 

Nieuwe functies en gebruikers 
Woon- en zorgcentrum Weltevreden

door Marijke Drieenhuizen

Een gevolg van de huidige kabinetsplannen is dat senioren langer thuis blijven wonen.

Dat heeft verstrekkende gevolgen voor verzorgingshuizen. Woon- en zorgcentrum

Weltevreden, onderdeel van De Bilthuysen, gaat met andere gebruikers samenwerken

om zo het gebouw te kunnen behouden.

Harm Hoekstra en Evelien Ribbens.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Samenwerking en een andere indeling moet leiden tot behoud van het pand.

Werk en Woningbouw 

om voorzieningen 

te houden

 

Verkiezingskrant
Beter de Bilt

zie pag.
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

16/3 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

16/3 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
16/3 • 18.30u - Ds. G. van Wijk

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

16/3 • 10.30u - Dr. R.M. Nepveu

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

16/3 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

16/3 • 10.30u - 
Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

16/3 • 10.15u - Ds. G. Roorda 
16/3 • 17.00u - Ds. G. Riemer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

16/3 • 10.00u - Ds. G. de Fijter
16/3 • 19.00u - Ds. P.L. de Jong

Pr. Gem. Immanuelkerk

16/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

16/3 • 10.00u - Dr. J. van Amersfoort

R.K. St. Michaelkerk

16/3 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

16/3 • 10.00u - Dhr. Wouter Klop

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

16/3 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

Herv. gemeente Blauwkapel 

16/3 • 10.00u - Ds. P. Molenaar 
16/3 • 18.30u - Dr. J. Hoek

Herst. Herv. Kerk

16/3 • 10.30 en 18.00u - 
Dhr. E. van Ittersum

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

16/3 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

16/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
16/3 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

16/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

16/3 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

15/3 • 19.00u - 
Woord- en Communieviering

16/3 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

16/3 • 10.00u - Hr. C. Hoogendoorn
16/3 • 18.30u - Ds. B.H. Steenwijk

PKN - Herv. Kerk

16/3 • 10.00u - Ds. B.E. Weerd
16/3 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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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 

Filmhuis vertoont Les Choristes

Op donderdagavond 13 maart om 
19.30 uur vertoont Filmhuis De 
Woudkapel de Franse film Les 
Choristes van regisseur Christophe 
Barratier. Les Choristes vertelt het 
verhaal van een kostschool voor 
moeilijk opvoedbare kinderen. De 
film is een remake van de film La 
Cage aux rossignols uit 1945 en 
was een internationaal succes. Les 
Choristes werd genomineerd voor 
2 Oscars en 8 Césars. De film heeft 
de Fransen letterlijk weer aan het 
zingen gekregen. Aanmelden en 
kosten via filmhuiswoudkapel@
gmail.com

Bingo in Lage Vuursche

Op donderdagmiddag 13 maart 
a.s. wordt door de Stichting Wel-
zijn Bewoners Lage Vuursche een 
inloopmiddag georganiseerd voor 
ouderen. Deze middag wordt er 
bingo gespeeld. Aanvang 14.00 
uur in het dorpshuis De Furs 
aan de Slotlaan. De entreekosten 
bedragen € 3,00 per persoon en 
hiervoor krijgt men een kop koffie 
of thee met wat lekkers erbij. Er 
zijn weer mooie prijzen te winnen.

NL doet bij De Furs

Op zaterdag 22 maart a.s. doet de 
Stichting Welzijn Bewoners Lage 
Vuursche mee aan de actie NL 
doet van het Oranjefonds. Deze 
werkdag begint om 10.00 uur in 
het dorpshuis “De Furs” onder 
het genot van een kop koffie. In 
de Stichting is besloten om het 
speelterrein en verdere omgeving 
van het dorpshuis eens flink onder-
handen te nemen. Een onderdeel 
van deze werkzaamheden zal zijn 
het vervangen van de oude heg 
op het speelterrein door een lau-
rier afscheiding. De oude heg zal 
worden geruimd door de fa. Rij-
keboer uit Baarn  en het plantsoen 
wordt geleverd door tuincentrum 
Vaarderhoogt. Er zijn nog vrijwil-

ligers nodig. Graag aanmelden  bij 
de Boswinkel of bij de familie de 
Boer ( tel.nr. 035 6668261).

Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 
70 jaar met C/D/E rijbewijs en 
overige automobilisten, die een rij-
bewijskeuring moeten ondergaan, 
kunnen terecht bij Regelzorg. 
Dit kan alleen door vooraf een 
afspraak te maken via het lande-
lijk afsprakenbureau, telefoon: 088 
2323300. Zelf een datum plannen 
kan via de website www.regelzorg.
nl. Op 14 maart 2014 is er op de 
locatie van Stichting Mens De Bilt 
aan de Jasmijnstraat 6 in De Bilt 
weer gelegenheid tot keuring.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 15 maart is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boeren 
en producenten in ontwikkelings-
landen.
 

Duiven-verkoop

PV De Bilt houdt opnieuw de jaar-
lijkse verkoop van jonge duiven/
bonnen. De verkoop startte online 
op 28 februari jl. bij http://www.
duiven.net; de definitieve verko-
ping vindt plaats op zaterdag 15 
maart 2014 in het lokaal aan de Jan 
Steenlaan 34a te Bilthoven. Aan-
vang 14.00 uur. Bezichtigen vanaf 
13.00 uur. Verkocht worden jonge 
duiven/bonnen van topliefhebbers 
uit De Bilt en omstreken, Afdeling 
7 kampioenen en zelfs nationaal 
bekende liefhebbers! 

Ontmoet de Islam

De Woudkapel organiseert in 
maart en april een serie van drie 
lezingen waarin de bezoekers van 
groot naar klein gaan: de wereld, 
Nederland en het persoonlijk 
leven. De serie Ontmoet de Islam 
maakt de deelnemers vertrouwd 
met de theologische aspecten en de 
historische ontwikkelingen van de 
Islam, maar ook met de uitwerking 
in de wereld en in de praktijk van 
het dagelijks leven. Data: dinsdag 
18 maart, 1 en 24 april, 20.00 
– 22.00 uur. Inschrijven: www.
woudkapel.nl

Filmgroep Centrum

Bij de videoclub “Filmgroep 
Centrum” staat dinsdag 18 maart 
“leden voor leden” op het pro-
gramma. Twee leden van de Film-

groep laten nog niet eerder door 
hen vertoonde films zien en geven 
een toelichting over ‘the making 
of’.  De bijeenkomst wordt gehou-
den in De Duiventil, Jasmijnstraat 
6, De Bilt en begint om 20.00 uur. 
Belangstellenden zijn welkom. 
Meer informatie: filmgroepcen-
trum.nl

Lezing René Gude

De Bilthovense Kring krijgt op 
maandag 17 maart van 20.00 tot 
22.00 uur de Denker des Vader-
lands op bezoek met een lezing Het 
ge(s)laagde leven. René Gude kiest 
binnen het kader van het jaarthema 
Oriëntatie in complexiteit, actuele 
dilemma’s in de samenleving een 
heel bijzonder standpunt: namelijk 
niet die van de complexiteit van 
de samenleving, maar vanuit onze 
complexe persoon. De lezing is in 
De Koperwiek, Koperwieklaan 3, 
Bilthoven. Kaarten zijn aan de zaal 
verkrijgbaar.

PvdA en de Stichting MENS

Directeur Evelien Ribbens spreekt 
op de PvdA overdagbijeenkomst 
over doel en werkwijze van de 
Stichting MENS. De bijeenkomst 
vindt plaats op woensdag 19 
maart, 9.45 uur bij mevr. Poorte-
naar, Burg. v.d. Borchlaan 4D in 
Bilthoven. Ook brengt Jaap Nieu-
wenhuize Nieuws uit de Gemeen-

teraad. De bijeenkomst is voor 
leden en niet-leden. Informatie: 
tel.030 2286903, 030 2282813 of 
030 2201295.

Eetclub gaat weer eten

Donderdag 20 maart is er weer 
een bijeenkomst van De Eetclub in 
Dijckstate aan het Maartensdijkse 
Maertensplein. 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 com-
pleet met een glaasje wijn, koffie 
en aandacht van de kok. De prijs 
is 12 euro. Aanmelden dit keer bij 
Anneke Meijer, tel. 0346 212349.

Landelijke Loslaatdag 

Er komt veel op je af in het 
dagelijks leven. Maar hoe houd 
je het behapbaar, creëer je over-
zicht en zorg je tegelijkertijd voor 
een duurzamer leven waarin je 
meer van elkaar leent en meer 
met elkaar deelt? Want minder 
overbodige spullen en belemme-
rende overtuigingen betekent meer 
ruimte en tijd voor jou en wat echt 
bij jou hoort. Na een geslaagde 
editie vorig jaar, vindt op zaterdag 
22 maart de Landelijke Loslaatdag 
plaats in Het Lichtruim van De 
Bilt. Thema: op weg naar eenvoud. 
Toegang gratis.

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.

In plaats van kaarten

Voor al uw meeleven voor en na het overlijden van onze geliefde 

moeder, oma, grootmoe en stiefmoeder

ALIDA PUL
weduwe van Arend Jan Hartman

eerder weduwe van Hendrik Jan Krijgsman

zeggen wij u hartelijk dank.

Nellie Teekens-Krijgsman

Liesje van der Wilt-Krijgsman

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

 

Families 

G. Hartman – Potkamp

B. Jonker-Hartman

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Maartensdijk, maart 2014
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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

De rij met mensen die afscheid 

kwamen nemen was lang. Er naar 

kijkend werd duidelijk hoeveel za-

ken er de afgelopen jaren gespeeld 

hebben. In de rij stonden besturen 

van Sportverenigingen, vertegen-

woordigers van scholen, bestuur, 

directie en medewerkers van de 

Stichting MENS De Bilt, collega’s 

uit de politiek maar ook mensen uit 

de zorg, van Woonstichting SSW, 

van adviesorganen en natuurlijk 

waren er ook beleidsambtenaren 

van de gemeente De Bilt. Zijn 

speech startte hij met - Beste vrien-

den - .

Nononsense wethouder

Burgemeester Gerritsen sprak Her-

man Mittendorff toe. ‘In de jaren 

waarin ik met je mocht samenwer-

ken heb ik gezien hoezeer en met 

hoeveel succes jij liet zien dat er 

aan deze sector niets ‘zachts’ is. 

Mensen aan het werk helpen en 

houden, kwetsbaren in de samen-

leving ondersteunen, mensen op 

een zinvolle manier met elkaar 

in verbinding brengen en scholen 

in stand houden bestaat niet uit 

gezellig keuvelen, beleidsnota’s 

schrijven en vergaderen. Het gaat 

om harde euro’s. En meer nog om 

het teweegbrengen van tastbare ef-

fecten op een samenleving die een 

rechtgeaarde politicus elke dag een 

stapje vooruit wil brengen. Een 

samenleving waarin mensen voor 

elkaar zorgen als het moeilijk gaat, 

waarin kinderen en jongeren naar 

school kunnen, waarin nu, maar 

ook morgen, naar elkaar omgezien 

wordt. Jij liet dat niet hangen in ab-

stracties. Jij droeg nononsense uit 

hoe het moest zijn: bedrijfsmatig, 

zorgvuldig geinancierd, transpa-

rant georganiseerd. Immer zon-

der je bevlogenheid te verliezen. 

Je sporen nalaten mag nooit een 

doelstelling op zich zijn van een 

bestuurder, maar in jouw geval zijn 

ze er echt en volgende colleges van 

burgemeester en wethouders zullen 

er gemak van hebben. Jammer dat 

we niet gezamenlijk de eindstreep 

hebben gehaald. Niet voor mijzelf 

maar vanwege de politieke insta-

bliliteit die het teweeg brengt. Het 

is geen verwijt naar jou of anderen. 

Misschien gebruik ik dit ook wel 

om niet te hoeven vertellen dat ik je 

als mens en als zakelijke vriend ga 

missen’. Vervolgens overhandigde 

hij twee cadeau’s. Eén algemeen 

cadeau en één van de bewoners en 

de grifie van de rebellenclub of 
vriendenclub van het ‘oude huis’ 

zoals intern het oude gedeelte van 

het gemeentehuis wordt genoemd.

Afscheidsreceptie 
Herman Mittendorff goed bezocht

door Marijke Drieenhuizen

Het was druk op de afscheidsreceptie van wethouder Herman Mittendorff.

Na bijna acht jaar als wethouder werkzaam te zijn geweest is hij iets eerder dan bedoeld 

en gepland opgestapt. Hij weigerde om nog langer verantwoordelijkheid te nemen voor de 

besluiteloosheid van de gemeenteraad voor wat betreft de slepende voortgang van het dossier 

zwembad en diende op 30 januari jl. staande de vergadering zijn ontslag in.

Burgemeester Gerritsen neemt oficieel hartelijk afscheid van Herman 
Mittendorff.

Bilthoven Biologicals werd van een 

staatsbedrijf een commercieel en 

winstgevend bedrijf. Commercieel 

directeur Vincent Franssen vertelt 

dat het bedrijf onlangs van UNI-

CEF een order kreeg om 150 mil-

joen poliovaccins te leveren. UNI-

CEF zet die uit in landen die dat 

zelf niet kunnen betalen. Franssen 

noemt het een eer voor het bedrijf, 

vooral ook omdat UNICEF er ver-

trouwen in heeft dat afspraken wor-

den nagekomen en kwaliteit wordt 

geleverd. Hij vertelt dat door de pri-

vatisering van het NVI in korte tijd 

het volume kon worden opgekrikt 

van 5 naar 150 miljoen doses vac-

cin. ‘Toen het bedrijf geprivatiseerd 

werd was de omzet tien miljoen 

euro, dit jaar hopen we veertig mil-

joen om te zetten en de verwach-

ting in 2016 is meer dan honderd 

miljoen.’ Bilthoven Biologicals 

heeft 238 medewerkers onder con-

tract staan. Het bedrijf groeit en er 

worden zoveel mogelijk regionale 

mensen ingehuurd. 

Wethouder Arie-Jan Ditewig ver-

telt een en ander over ontwikke-

lingen rond de life science-as in 

de gemeente en de relatie met Life 

Science Utrecht. Bilthoven Bio-

logicals is inmiddels ook eigenaar 

van het Antonie van Leeuwenhoek 

terrein. 

Minister Edith Schippers verwacht 

dat met dit bedrijf op deze locatie 

andere bedrijven kunnen worden 

aangetrokken die passen in de life 

science-as. Ze onderstreept het be-

lang voor de werkgelegenheid die 

dat tot gevolg heeft voor de ge-

meente De Bilt, maar ook voor de 

regio. Na aloop van het bezoek 
aan Bilthoven Biologicals ging de 

minister vergezeld door onder an-

deren VVD-lijsttrekker Jolanda van 

Hulst, wethouder Arie-Jan Ditewig 

en raadskandidaat Kees Lelivelt in 

gesprek met inwoners en winke-

liers in Bilthoven Centrum. Het be-

zoek werd afgesloten in restaurant 

Settlers aan de Julianalaan.

Minister Schippers bezoekt Bilthoven
door Guus Geebel

Op uitnodiging van de VVD-afdeling De Bilt was minister Edith Schippers van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport op donderdag 6 maart in Bilthoven. Zij bezocht Bilthoven 

Biologicals aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan. Dit bedrijf ontstond nadat de Staat 

der Nederlanden op 2 juli 2012 de productiefaciliteiten van het Nederlands Vaccin Instituut 

(NVI) voor 32 miljoen euro had verkocht aan het Serum Institute of India,

een van de grootste vaccinproducenten in de wereld. 

Minister Edith Schippers ontkwam 
net als alle andere deelnemers 
aan de rondleiding niet aan een 
verkleedpartij. 

Rens Kersten stopt ermee
Rens Kersten stopt als raadslid. 38 jaar geleden werd hij voor 

het eerst gekozen voor de KVP, dat later opging in het CDA. 

9 jaar geleden stapte hij over naar D66. Van die 38 jaar zat hij 

30 jaar in de Raad, waarvan de laatste 8 jaar voor D66.

Jammer genoeg kwam er een iets te vroeg einde aan deze periode; hij 

kreeg drie weken geleden een hersenattaque, waar hij overigens goed 

van herstelt, maar dat betekende wel, dat hij de laatste raadvergadering 

niet meer mee kon maken en dat hij ook niet aan de campagne mee 

kan doen. Rens: ‘Ik heb in al die jaren getracht de belangen van De 

Bilt in het algemeen en die van de Biltse organisaties zo goed mogelijk 

te dienen. Kennelijk is dat aan velen van u niet onopgemerkt voorbij 

gegaan. Immers in veel verkiezingen kwam ik met voorkeurstemmen 

in de raad’.

Rens brak destijds met het CDA vanwege een interne gang van zaken 

en stapte over naar D66. Landelijk bleef hij een CDA-er. In de fractie 

van D66 voelde hij zich zeer op zijn gemak, had een groot vertrou-

wen bij de anderen, was voorzitter van de fractievergaderingen en deed 

ook het seniorenconvent, waarin 

de fractievoorzitters, sommige za-

ken afstemmen met elkaar. Rens: 

‘Jammer, dat ik door mijn ziekte 

nu niet aan de campagne mee kan 

doen, dat was mijn lust en mijn 

leven. Gelukkig kan ik wel weer 

naar FC De Bilt, want zonder 

voetbal kan ik al helemaal niet’, 

zegt de oud voorzitter van FC De 

Bilt en je ziet het enthousiasme 

weer terugkomen.

D66 moet het voortaan zonder 

Rens Kersten doen.

Lijsttrekkersdebat bij WVT
In de aanloop naar de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen organi-

seert WVT i.s.m. Regio TV De Bilt op maandag 17 maart het lijst-

trekkersdebat. Onder leiding van gespreksleider Jaap Röell gaan de 

lijsttrekkers met elkaar en de zaal in debat over actuele onderwerpen, 

plannen en speerpunten uit de diverse partijprogramma’s. 

Aanvang van het debat is 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Entree is gratis.

PvdA-Ombudsteam 1 jaar
Op 2 maart 2014 was het exact één jaar geleden dat Hans Spekman, 

landelijk voorzitter van de PvdA, het startschot gaf voor het PvdA-

Ombudsteam gemeente De Bilt. In dit eerste jaar bleek al snel de meer-

waarde van dit Ombudsteam en werden in totaal tien zaken aangedra-

gen. Met behulp van de eigen kennis van wet- en regelgeving en die 

van het al snel groter wordende netwerk zijn inmiddels 9 zaken naar 

tevredenheid van alle partijen opgelost. 

PvdA-Ombudsteam De Bilt overlegt over de binnengekomen hulpvragen. 
V.l.n.r. Jeannette Katgert (coördinator), Krischan Hagedoorn, Sonja 
Mäkel en Gija Schoor. (foto PvdA De Bilt)
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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

Kipcordon bleu
Gehaktcordon bleu
Runder cordon bleu

6 halen / 
   5 betalen

5 halen / 
   4 betalen

Filet Americain
Grillworstsalade
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

Rosbief

Kiprollade

Boterhamworst 3x 100
gram 4.49

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

100
gram 1.98

Schnitzelvoordeel:
Runderschnitzels
Kipschnitzels
Varkensschnitzels
Kalfsschnitzels

Entrecôte
Naturel of gemarineerd

Wat denkt u van een heerlijke Spaanse Teruel 
rauwe ham?

I.V.M. BIDDAG ZIJN WIJ WOENSDAG 
12 MAART 2014 DE GEHELE DAG 
GESLOTEN. 

GEHAKTDAG-AANBIEDING GELDIG OP DONDERDAG 
13 MAART I.P.V. WOENSDAG 12 MAART.

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

SALAMI-TRIO

•  MONTAGNE DU JURA 
SILOVRIJ, 6 MAANDEN GERIJPT

•  RODE PESTOKAAS 
100

gram 1.75

500
gram 5.25

100
gram 2.49

100
gram 2,-

Nieuw in assortiment:

Lekker!

100
gram 4.25

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
Spaghetti
MET SCAMPI’S, TOMAAT EN RUCOLA

____________________________ 100 GRAM 1,25 

Kantonese kip
MET RIJST __________________ 100 GRAM 0,99 

Witlofschotel _____ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi!

Roerbakgroente
van het huis

400 GRAM

Lekker en gezond

Blauwe bessen
PER BAKJE

Hollandse

Trostomaten
500 GRAM

Vers gewassen

Hollandse Spinazie
___________________  300 GRAM 0,99

De allerbeste

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99

Alle

Lasagnes _________  100 GRAM 0,99

MAANDAG 17, DINSDAG 18 

EN WOENSDAG 19 MAART

1,49 1,990,99

Volop Hollandse aardbeien, 
asperges en primeurs.

Scherpe dagprijzen!

Volop specialiteiten
uit Brussel!
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Ypma is al voor de tweede keer mee 

op bezoek in de Kometenbuurt. Zij 

is in de Tweede Kamer woordvoer-

der speciaal onderwijs, passend on-

derwijs en jeugdzorg voor de PvdA. 

Ze kreeg aan de deur veel vragen 

over haar beleidsterreinen. In de be-

zochte buurt bleken een ouder, een 

leerkracht speciaal onderwijs en een 

RT-coach haar graag te informeren 

uit de praktijk. Loes Ypma neemt 

waardevolle verhalen en ervaringen 

mee terug naar Den Haag. 

Bovenste lats
Het PvdA wijkteam vernam op-

nieuw klachten over de blokver-

warming in de grote lats, dit keer 
vooral van de bewoners op de bo-

venste verdiepingen. Een bewoner 

liet ons zijn thermostaat zien: ‘kijk 

nou, 18,6 graden, hoe hard ik ook 

stook, warmer krijg ik het niet en 

dan heb ik nog geluk dat het een 

kwakkelwinter is’! 

Van meer bewoners kreeg het wijk-

team de klacht te horen dat er al erg 

lang geen groot onderhoud meer 

is uitgevoerd in de drie grote lats, 
hierdoor tocht het soms link door 
de kozijnen en maakt de lat op 

sommige plaatsen een uitgewoonde 

indruk. 

MENS

In tegenstelling tot het vorige be-

zoek in 2013, hoorde het PvdA 

team nu verhalen over vandalisme 

en rommeligheid in de wijk. De 

bewoners zouden graag in gesprek 

gaan met stichting MENS en de 

politie voor advies om deze ontlui-

kende buurtproblemen het hoofd 

te bieden. Ook zou de buurt graag 

meer (speel)mogelijkheden voor de 

jeugd in de wijk willen zien.

(Geert Slot)

Huurdersverdriet in de Kometenbuurt 

Dinsdagavond 4 maart bezocht een team van PvdA-De Bilt de Kometenbuurt samen met 
Tweede Kamerlid Loes Ypma. Het PvdA wijkteam vernam opnieuw klachten over de 

blokverwarming in de lats, vooral van de bewoners op de bovenste verdiepingen. Omdat 
de PvdA al eerder uit andere lats ook dergelijke huurdersklachten ontving, gaat het team 

binnenkort in gesprek met woningcorporatie SSW over deze huurdersproblemen.

PvdA team op campagne met Tweede Kamerlid Loes Ypma. (Foto PvdA De Bilt) 

Dubbele verkiezingen
in Lage Vuursche

In Lage Vuursche worden naast 
Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart ook 

verkiezingen georganiseerd voor de Contactcommissie. 

De kandidaten worden gestemd op dezelfde dag als de gemeenteraads-

leden. De kiezer krijgt een stembiljetje met de persoonsnamen van de 

kandidaten, elke kiezer mag ten hoogste zeven vakjes rood maken. Dit 

jaar hebben 13 kandidaten zich gemeld, vijf vrouwen en acht mannen. 

In 2006 en 2010 is er geen stemming contactcommissie Lage Vuursche 

geweest, omdat in beide jaren zeven kiezers uit het stemdistrict Lage 

Vuursche zich gemeld hadden als kandidaat en dat was voldoende voor 

een stemming van zeven leden. De deinitieve uitslag van de verkie-

zing wordt op vrijdag, 21 maart om 10.00 uur vastgesteld tijdens een 

openbare zitting van het hoofd - en centraal stembureau. De stempas, 

die men heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de ge-

meenteraad is tevens stempas voor de verkiezing van de leden van de 

contactcommissie Lage Vuursche.  

GroenLinks voert 
campagne in Coesfeld

Op dinsdag 4 maart reisde een delegatie van GroenLinks De Bilt naar 

de Duitse partnergemeente Coesfeld om daar campagne te voeren. Niet 

voor de raadsverkiezingen op 19 maart, want daarvoor zijn in Coesfeld 

weinig stemmen te verwerven. Wel voor de Duitse gemeenteraadsver-

kiezingen op 25 mei die daar gecombineerd worden met de verkiezin-

gen voor het Europees Parlement. 

Als buitenlandse spreker was Henk Zandvliet uitgenodigd. Hij pleitte 

ervoor dat de samenwerking tussen De Bilt en Coesfeld meer inhoud 

zou krijgen.

Culturele verenigingen in actie 
Culturele verenigingen uit Maartensdijk houden deze week een lyer-
actie en zaterdag een actiedag voor behoud van de huidige Vierstee. 

Zaterdag 15 maart worden van 10.30 tot 13.00 uur ter plaatse diverse 

optredens verzorgd.

55-plussers hebben veel kennis en 

ervaring opgedaan in hun leven. 

Dat is zo vanzelfsprekend dat men-

sen niet beseffen hoe waardevol het 

kan zijn om dit met elkaar te delen. 

Kennis met elkaar uitbouwen geeft 

veel voldoening, zelfvertrouwen en 

plezier.

Een studiekring is bedoeld voor 

55-plussers, die het prettig vinden 

om samen met leeftijdsgenoten uit 

te zoeken hoe bepaalde zaken in el-

kaar zitten, om er daarna iets mee te 

doen. Lid zijn van een studiekring is 

een prettige, zinvolle en uitdagende 

tijdsbesteding in een persoonlijke 

sfeer. Het gaat veel verder dan met 

de neus in de boeken kennis verga-

ren. Het gaat erom een onderwerp 

aan uw eigen inzicht en ervaring te 

toetsen, gericht informatie te verza-

melen en nieuwe gegevens samen 

te bestuderen en uit te werken. Stu-

diekringen willen bevorderen dat 

ouderen zichzelf serieus nemen.

Hoe het werkt
De bijeenkomsten vinden door-

gaans eens per twee weken plaats. 

Het aantal deelnemers is 10 tot 15 

personen. De studiekringen stellen 

zelf onderwerpen vast. In een ronde 

aan het begin van iedere bijeen-

komst komen actuele onderwerpen 

aan de orde. De daarna te volgen 

werkwijze wordt door de leden zelf 

gekozen, wie doet wat, waarmee, 

wanneer en met wie.

Organisatie en aanmelding
De Bibliotheek Bilthoven (in het 

Lichtruim, Planetenplein 2) ver-

zorgt een prettige ruimte, kofie en 
thee, apparatuur, mogelijkheid van 

kopiëren en scannen en toegang tot 

haar uitgebreide collectie boeken, 

tijdschriften en digitale informa-

tie. Daar gaat bij voldoende deel-

name gestart worden op 18 maart 

a.s. Aanmelden kan op de web-

site: www.ideacultuur.nl,  telefo-

nisch 030 6986575 of via de mail: 

ederks@ideacultuur.nl

Studiekringen van en voor 55+ers

Zaterdag 1 maart was de jaarlijkse 

verkoop van het Rode Kruis in de 

binnentuin van Dijckstate aan het 

Maartensdijkse Maertensplein. Er 

waren mooie handwerken en leuke 

cadeautjes te koop en er was een 

tafel met mooie tweedehands arti-

kelen. [HvdB]

Het Rad van Avontuur ontbrak 

niet; hiervoor waren mooie prijzen 

gesponsord door Maartensdijkse 

winkeliers. De opbrengst van 

ruim 600 euro zal o.a. zijn voor 

gezellige uitstapjes en creatieve 

kofieochtenden voor al die mensen 
die eenzaam en/of hulpbehoevend 

zijn.

Verkoop Rode Kruis

KBH in Concert

Op vrijdag 28 maart a.s. zullen drie geledingen van de KBH een 

optreden verzorgen onder de noemer ‘KBH in Concert’. Het Klein als 

het Groot Harmonieorkest en de Melodie Percussiegroep zullen deze 

avond optreden in de Colenberghzaal van het H.F. Wittecentrum. Er 

kan worden genoten van Brits aandoende marsmuziek, ilmmuziek, 
symfonische blaasmuziek, jaren-80 pophits, Hollandse hits en de 

populaire ‘Cup Song’. Het Groot Harmonieorkest (GHO) speelt ook 

een verzameling Jiddische nummers ‘Klezmer Classics’. Het concert 

begint om 20.00 in de Colenberghzaal van het H.F. Wittecentrum, 

Henri Dunantplein 4, De Bilt. Kaarten kunnen worden gereserveerd 

via reserveren@biltseharmonie.nl en zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Administraiekantoor voor pariculieren
Belasingaangite >> vanaf € 35,00
www.denhartogondersteuning.nl

06-34477233
Simpel, Flexibel, Helder en Goedkoop!

@home ondersteuning

'We Will Remember Them'

Groenekan en Blauwkapel zullen hen 
niet vergeten

wij rekenen op uw bijdrage en uw aanwezigheid 
op 28 mei a.s.

zie voor meer informatie www.b17groenkan.nl
bank: nl50 rabo 0147 851 696  t.n.v. stichting b-17 monument 

groenekan

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

APPELTAARTJE
‘Matthie’

NU AL MET VOORKEUR-

STEMMEN GEKOZEN!

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 

www.mevision.info

Bilthoven, 

ophaal- en afl everpunt

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD

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

YAYA

ELKE VRIJDAG

KOOPAVOND

TOT 20.00 UUR!

ZOMER 2014

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

LIKE ONS OP FACEBOOKWWW.NAGELFASHION.NL

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Deze week nog:

Jacob Hooy
biologische kruidendrank 

nu met 

25% korting
Nivea assortiment 

nu met 

40% korting
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advertentie

Ouderen stemmen het 
beste op Bilts Belang ! 
De kloof tussen jong en oud neemt 
toe. Daarbij komt, dat de kwaliteit 
van leven van een groeiende groep 
ouderen onder de maat is. Bilts 
Belang accepteert dat niet. Omdat 
Bilts Belang de belangen van de 
ouderen het beste behartigt, mag 
Bilts Belang in de gemeente De Bilt 
als énige partij het OP-keurmerk van 
de Ouderen Politiek voeren!  
Bilts Belang heeft in december het 
Manifest van de Ouderen Politiek 
ondertekend en onlangs op 5 maart 
ook nog het Convenant, zodat onze 
kiezers er ook 100% zeker van 
kunnen zijn, dat wij opkomen voor de 
belangen van onze ouderen! 
 

Zwembad Brandenburg 
Bilts Belang is vóór een doordacht en 
betaalbaar Zwembad Brandenburg 
voor álle burgers. Dus óók voor 
gehandicapten, schoolkinderen en 
ouderen. Dat moet voor iedereen 
duidelijk zijn! Bilts Belang doet niet 
aan kostbare populistische 
standpunten. Bilts Belang stemde in 
januari dan ook tégen een onbezonnen 
en financieel slecht onderbouwd 
voorstel van B&W voor een groot 
zwembad van internationale allure, 
voornamelijk bestemd voor een kleine 
gebruikersgroep. 

Dé lokale partij die u 
geen sprookjes vertelt ! 
De meeste partijen vertellen de 
burgers in verkiezingstijd graag mooie 
sprookjes. Alleen maar om daarmee 
stemmen te winnen. Bilts Belang 
doet daar niet aan mee en vertelt de 
burgers alleen maar de waarheid, ook 
als dat geen leuke boodschap is !  
 

Overweg De Leijen 
Bilts Belang is vóór een tijdelijke 
overgang in De Leijen. Wij vinden het 
onacceptabel, dat een paar duizend 
gezinnen 1½ jaar vrijwel van de 
buitenwereld worden afgesloten. En 
dat al die tijd de al veel te drukke en 
gevaarlijke Jan Steenlaan de énige 
toegangsweg is. De énige levensader 
voor alle reddingsdiensten. Wij willen 
daar de verantwoordelijkheid niet voor 
nemen. En dat allemaal, omdat de 
VVD-wethouder al het geld heeft 
opgemaakt voor een veel te luxe 
dubbele tunnel voor de ontsluiting 
van zijn Bilthoven-Noord.  

Vierstee Maartensdijk  
Bilts Belang wil een Vierstee voor 
àlle Maartensdijkers! Op een locatie 
waar de Martensdijkers hem zelf 
willen! Dat mag nieuwbouw zijn, maar 
we moeten eerst echt goed uitzoeken, 
of renovatie niet een veel betere 
optie is. In elk geval moeten alle 
huidige gebruikers zich in het plan 
kunnen vinden.  

Geef signaal Stem Lokaal 
Ook in de landelijke politiek hebben 
VVD en PvdA met steun van D66 
bewezen slechte bestuurders te zijn. 
Elders in Europa trekt de economie 
sterk aan en deze partijen weigeren te 
luisteren naar bijna alle deskundigen 
die zeggen, dat het roer om moet. De 
gemeenteraadsverkiezingen zijn hèt 
moment voor de burgers om aan te 
geven, dat zij het volkomen gehad 
hebben met deze partijen. Een stem 
op Bilts Belang zorgt er voor, dat er 
in de gemeenteraad een frisse wind 
gaat waaien, en tevens dat landelijk 
VVD en PvdA de wacht wordt 
aangezegd. Twee vliegen in één klap! 

Kunstwerk van €75.000 
Bilts Belang zal het besluit terug-
draaien om voor €75.000 een kunst-
werk op de Soestdijkseweg te 
plaatsen. Zolang de Voedselbank nog 
geld tekort komt, zullen wij geen 
geld uitgeven aan dit soort fratsen. 

Extra OZB-verhoging 
Bilts Belang zal zo snel mogelijk de 
extra OZB-verhoging van 5,5% 
terugdraaien. Beloofd was immers, 
dat de verhoging niet meer dan de 
inflatie zou zijn. De VVD accepteerde 
de verhoging van 5,5%! Bilts Belang 
belooft de lasten laag te houden, 
zolang er nog allerlei subsidies 
gegeven worden, die direct of indirect 
terecht komen bij mensen die het 
gemakkelijk zelf kunnen betalen. 

Bilts Belang staat voor: 
Bestuur met Daadkracht 
Visie, Geloofwaardigheid  

Betrouwbaar en Stabiel    
Bilts Belang is géén eendagsvlieg! 
Bilts Belang heeft al 16 jaar lang 
bewezen een stabiele en betrouwbare 
factor in de lokale politiek te zijn. 
Vier jaar geleden werd Bilts Belang 
bij de Gemeenteraadsverkiezingen tot 
winnaar uitgeroepen. Nu weer? 

Ondernemersvriendelijk 
Bilts Belang wil, dat het gemeente-
bestuur ondernemersvriendelijker 
optreedt en weer ruimte geeft aan 
initiatieven die de economie en 
hoogwaardige werkgelegenheid in onze 
gemeente kunnen stimuleren.  

Secretaris Gitta van Eick: ‘Toen 

de vereniging begon huisde zij in 

D’Oude School in de Burgemees-

ter de Withstraat in De Bilt. Daar 

werd een deel van de verzameling 

van oude objecten tentoongesteld. 

Ook de documentatie, boeken en 

tijdschriften werden er bewaard, 

waarbij uiteraard De Biltse Grift, 

het tijdschrift dat vier maal per jaar 

wordt uitgegeven. In al die jaren 

groeide de vereniging. Het werken 

van oudere, actieve leden op de zol-

der van het pand de Oude School 

werd gevaarlijk, het was zeer warm 

in de zomer en de ruimte voor wer-

ken en opslag werd te beperkt. Er 

werd in 2011 een nieuwe locatie ge-

vonden in het gebouw aan de Ko-

metenlaan 399a, een mooie ruimte 

waar men met veel plezier het werk 

kan doen. Ook voor bezoekers en 

geïnteresseerden en voor rolstoel-

gebruikers is het een plek waar 

men, na telefonisch overleg (030-

6959742) terecht kan’.

Evenementen

Marcel Jansen en Koos Koenen zijn 

van de commissie evenementen. 

Marcel Jansen: ’In 2012 werd daar 

het jubileumboek uitgereikt aan 

burgemeester Arjen Gerritsen waar 

veel gasten bij aanwezig waren, 

o.a. de voorzitter en vice-voorzitter 

van onze zustergemeente Coesfeld. 

In 2013 heeft de vereniging vol 

enthousiasme bijgedragen aan het 

negenhonderd jaar bestaan van de 

gemeente De Bilt. Dat gebeurde 

in de vorm van een tentoonstelling 

‘900 jaar De Bilt in Beeld’, die door 

zes kernen rondreisde en ca. 5000 

bezoekers heeft getrokken en in sa-

menwerking met de Maartensdijkse 

Historische Verenigng werd geor-

ganiseerd’. Coos Koenen: ‘Onze 

Biltse Historische Kring heeft veel 

contacten met andere historische 

verenigingen waaronder uiteraard 

de vereniging uit Maartensdijk. De 

contacten zijn goed. Er wordt mo-

menteel hard gewerkt aan canons 

De Bilt en Maartensdijk betreffen-

de. Deze sluiten aan bij de canons 

van de provincie Utrecht. Zo heeft 

de vereniging tal van projecten 

waaraan gewerkt wordt. Er wordt 

regelmatig beeldmateriaal, boeken 

of documentatie binnengebracht 

door mensen die dat willen schen-

ken aan de vereniging. Uiteindelijk 

met de gedachte dat de gemeente 

De Bilt er bij gebaat is haar historie 

goed te waarborgen’.

Digitalisering

Paul Meuwese is coördinator do-

cumentatie en digitalisering: ‘Voor 

deze enthousiaste vereniging kun-

nen zich altijd vrijwilligers aanmel-

den. Op dit moment zijn we naar-

stig op zoek naar nieuwe actieve 

leden die een handje willen mee-

helpen om de vereniging staande te 

houden. Te denken valt aan vrijwil-

ligers die zich in willen zetten bij 

de werkgroep Public Relations en 

Communicatie. Maar we zijn ook 

op zoek naar vrijwilligers voor de 

werkgroep Onderzoek, digitalise-

ring en documentatie, websitebe-

heer en redactie. Voor hand en span-

diensten op incidentele momenten, 

zoals bijvoorbeeld het betrokken 

zijn op Monumentendag, worden 

ook vrijwilligers gevraagd’.

Gitta van Eick tenslotte: ‘Mocht 

iemand interesse hebben om actief 

mee te doen of of welke wijze dan 

ook een bijdrage wil leveren, dan 

kan men zich aanmelden bij de 

secretaris. secretaris@historische-

kringdebilt.nl. Informatie is ook te 

vinden op www.historischekring-

debilt.nl’. 

Historische Kring d’Oude School 
zoekt vrijwilligers

door Henk van de Bunt

De Historische Kring D’Oude School in De Bilt is ontstaan in 1992. Vanaf dat moment

is de vereniging gegroeid tot een grote vereniging van actieve en enthousiaste leden.

De vereniging is nu op zoek naar vrijwilligers.

Voor het gebouw D’Oude School op de Burg. De Withstraat 31 in De Bilt. 

V.l.n.r. Gitta van Eick, Paul Meuwese, Coos Koenen en Marcel Jansen.

Gluren in Het Lichtruim
Op vrijdag 14 maart geven docenten, leerlingen en 

cursisten van het Kunstenhuis een multidisciplinaire 

voorstelling in Het Lichtruim aan het Planetenplein 

(Planetenbaan) in Bilthoven.

De voorstelling begint om 19.00 uur met een wandeling langs mu-

zieklokalen, ateliers en studio’s. Er is een vijftal korte voorstellingen 

door leerlingen en cursisten van de verschillende disciplines muziek, 

dans, theater en beeldend onder de titel ‘Gluren in het Lichtruim’ en 

wordt georganiseerd in samenwerking met ’Gluren bij de Buren’. 

Om 20.15 uur volgt in de theaterzaal een concert door docenten van 

het Kunstenhuis (muziek, dans, theater, beeldend) en bevriende col-

lega’s. Tot slot is er vanaf 21.00 uur in de foyer op de benedenver-

dieping van Het Lichtruim een after-party met een hapje en een 

drankje, onder muzikale begeleiding van de bigband van Kunstenhuis 

Biltse Muziekschool. Kaarten zijn te bestellen via de ticketshop bij 

www.kunstenhuis.nl en aan de kassa tot een half uur voor aanvang. 

Zie ook www.kunstenhuis.nl
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De Bilt, 12 maart 2014,

Beste Vierklanklezers,

Na bijna 8 jaar neem ik afscheid als wethouder. Ik had graag de hele rit afgemaakt. Maar dat heeft niet zo mogen zijn. Zoals u wellicht 

weet heb ik ontslag genomen. De besluiteloosheid van onze gemeenteraad over het dossier zwembad is de reden. Na jaren van 

onderzoek – inmiddels een stapel van een halve meter!! - is alles wat nodig is om een besluit te nemen over het zwembad wel zo’n 

beetje in kaart gebracht. Alle denkbare varianten zijn doorgerekend. Het gaat nu alleen nog maar om de politieke wil en durf: vóór of 

tegen een nieuw zwembad. Deze is echter bij een meerderheid in onze raad niet aanwezig. Door het besluit wederom uit te stellen 

vrees ik dat van uitstel nu afstel komt. Ik wil daar als wethouder Sport geen verantwoordelijkheid voor dragen. Tegen die achtergrond 

resteert mij niet veel anders dan ontslag te nemen. Ook geloofwaardigheid kent een beperkte houdbaarheid. We zullen zien op de 

verkiezingsavond van 19 maart wie in deze gelijk heeft.

Maar met uw goedvinden kijk ik in deze open brief liever terug op een fantastische periode van 8 jaar als wethouder en breng daarbij 

graag  enkele herinneringen tot leven. Eén van de grootste successen over de afgelopen periode is het innovatieproject zorg en welzijn, 

dat uiteindelijk heeft geresulteerd in de oprichting in 2013 van de Stichting Mens. Een succes dat véél verder gaat dan de grenzen van 

onze gemeente en onder meer landelijke erkenning heeft gekregen. Met dank ook aan de provincie, die dat zeer snel heeft onderkend. 

De Bilt heeft met Mens een stevige en duurzame zorg en welzijnsinfrastructuur gekregen. Daarmee loopt De Bilt voor op andere 

gemeenten en zijn we klaar voor de implementatie van de drie grote transities en transformaties jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet. 

Dat kan niet elke gemeente in Nederland zeggen. Daar mag iedereen die bij dit proces betrokken is geweest ontzettend trots op zijn. 

Maar we zijn er nog niet. De sporen van pijnlijke fusieprocessen zijn nog voelbaar. De contouren van de decentralisaties zijn nog niet 

uitgekristalliseerd en daarmee ook de precieze consequenties niet. Toch is de visie in De Bilt helder en wordt breed gedragen. Ik wens 

onze Stichting Mens en al onze samenwerkende partijen een goede toekomst, opdat de zorg en het welzijn van mevrouw Pietersen zo 

optimaal mogelijk geborgd is.

Een ander zeer memorabel wapenfeit van totaal andere orde is de uitverkiezing in 2009 van De Bilt tot sportgemeente van Nederland. 

De Bilt werd sportgemeente, omdat het sportbeleid van de gemeente als uitmuntend is beoordeeld door een onafhankelijke deskundige 

jury onder auspiciën van de VNG. Dit omdat het aantal mensen dat voldoet aan de beweegnorm aanzienlijk hoger ligt dan elders, omdat 

het aantal kinderen dat lid is van één of meerdere sportverenigingen extreem hoog is, omdat nagenoeg alle sportaccommodaties aan de 

eisen van de NOC/NSF voldoen. Let  wel nagenoeg.  Met uitzondering van … u raadt het al … ons zwembad Brandenburg, maar ook de 

sporthal in het HF Witte Centrum en het sportgedeelte van De Vierstee te Maartensdijk.

Over memorabele wapenfeiten gesproken. Wat dacht u van de huisvesting van onze scholen? In de afgelopen jaren heb ik als 

wethouder onderwijs een aantal nieuwe scholen mogen openen. Ik noem de Werkplaats in Bilthoven. Een prachtig en uniek complex 

voor voortgezet onderwijs. En binnenkort wordt ook de totaal vernieuwde basisschool van de Werkplaats opgeleverd. Vanzelfsprekend 

de Theresiaschool. In mijn ogen van een unieke architectonische schoonheid. De nieuwe Julianaschool. Eén van de meest populaire 

scholen in Bilthoven dankzij fantastisch goed onderwijs met een zeer gedreven directeur aan het hoofd.  Ik denk ook Wereldwijs 

inmiddels gehuisvest in het prachtige Lichtruim. Maar ook aan de pijnlijke sluiting van de Jan Ligthartschool. De wijze waarop 

dat is aangepakt door het onderwijs onder aanvoering van Delta verdient ons aller bewondering. En we gaan door. De nieuwe 

Regenboogschool is in aantocht en ook de Nijepoort in Groenekan zal binnenkort ongetwijfeld groen licht voor nieuwbouw krijgen. 

Daarmee is het onderwijs in De Bilt uitstekend gehuisvest. Het kost een paar centen, maar het is het dan ook meer dan de moeite 

waard.

En tot slot, noem ik wat wapenfeiten uit de losse hand waar we in De Bilt allemaal trots op mogen zijn. De oprichting van onze 

lokale energie coöperatie BENG, die De Bilt in 2030 - als het allemaal goed gaat - energieneutraal zal maken. De kwali� catie van 

‘Fairtrade Gemeente’. De oprichting van het CJG / Centrum voor Jeugd en Gezin in 2010 als één van de eerste in Nederland. Ons 

onderwijsachterstandenbeleid voor kansarme kinderen, dat véél meer doet dan wettelijk verplicht is, ons minimabeleid wat méér dan 

ruimhartig is. En ga maar door…

Zo maar een greep. Lang niet volledig natuurlijk. Dat kan en hoeft ook niet. Heel veel mensen hebben hier hun steentje aan bijgedragen. 

Soms beroepshalve, vaak als vrijwilliger. Het zijn er teveel om op te noemen. Weet dat ik u allen daar zeer erkentelijk voor ben. En 

het stelt mij oprecht gerust dat de dynamiek van het sociaal engagement, dat ik in onze samenwerking overal heb mogen aantreffen, 

morgen ook nog gewoon aanwezig is, omdat maatschappelijke betrokkenheid nu eenmaal in de haarvaten van De Biltse gemeenschap 

zit.

Het was mij een eer en genoegen u namens de PvdA en Groenlinks als wethouder voor bijna 8 jaar te mogen dienen.

Herman Mittendor� 

Stemadvies Herman Mittendorff voor behoud zwembad

De enige kans op behoud van een zwembad in De Bilt is een stem op de PvdA. In de nieuwe coalitie wordt straks na 19 maart 
bepaald of er wel of geen zwembad blijft. Met een conservatief liberale coalitie wordt het zwembad gesloten. Daarom is het van 
belang dat tegenwicht wordt gegeven. De kans dat SP, GroenLinks of Beter de Bilt van een nieuw college deel gaat uitmaken is zeer 
gering. Alleen de PvdA komt daarvoor in aanmerking. Mits PvdA groot genoeg is om het op te nemen tegen de conservatieve en 
liberale partijen. Daarom stem PvdA.

Krischan Hagedoorn, lijsttrekker PvdA (rechts), belooft Herman Mittendorff, oud wethouder Sport, zich tot het uiterste te zullen inspannen voor behoud zwembad.  
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NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK

Je notaris in 
de regio!

Soestdijkseweg Zuid 267 // 3721 AE  Bilthoven // Tel. (030) 229 08 11

info@houwingvanbeek.nl // www.houwingvanbeek.nl

Al aangemeld?

Themabijeenkomst Estateplanning

Regel uw � scale en notariële zaken nu, voor later!

Wilt u hier meer over weten, meldt u dan aan voor de gezamenlijke thema-

bijeenkomst van Accon avm accountants en Notarissen Houwing van Beek, 

op 1 april 2014 van 19.30 tot 22.00 uur.  Deelname is kosteloos. 

U kunt zich aanmelden via utrecht@acconavm.nl

Marjan Nagtegaal, vrijwilliger 

bij SKC stond ooit aan de wieg 

hiervan. Zij had iets soortgelijks 

gezien in Utrecht en dacht: ‘Dat 

kunnen wij hier ook. Bovendien 

was er zes jaar geleden in onze 

gemeente niet veel zaalruimte voor 

optredens, maar wel veel ruime 

huiskamers. Fantastisch dat zoveel 

mensen bereid zijn hun huizen 

open te stellen. Dat maakt het heel 

laagdrempelig en enorm gezellig. 

Het programma is ook dit jaar weer 

ruim gevuld met pop, klassiek, zang, 

een singer/songwriter, jazz, theater 

en twee voorstellingen speciaal 

voor kinderen. Verder hebben 

we dit jaar voor het eerst literaire 

vertellers, spannend. Dus voor 

iedereen is er wat. Met een groep 

van in totaal zeven vrijwilligers 

hebben we er veel tijd ingestoken 

om alle artiesten te screenen. Zo 

weten we dat de optredens allemaal 

stuk voor stuk de moeite waard zijn 

om te beluisteren’. 

Optredens

De optredens beginnen beide da-

gen om 13.00 uur en duren circa 20 

minuten. Daarna volgen nog twee 

optredens om half drie en om vier 

uur. De toegang is gratis, maar een 

vrijwillige bijdrage van de bezoe-

kers is bijzonder welkom. Marjan: 

‘Hoewel het festival vrij toeganke-

lijk is, maken we toch kosten en in 

deze tijd van gemeentelijke bezui-

nigen is ook ons budget zeer krap. 

Dus elke euro is welkom!’ Meer 

informatie over het programma en 

het laatste nieuws is te vinden op 

www.glurenbijdeburen-debilt.nl. 

Het volledige programma met plat-

tegrond is op diezelfde website te 

downloaden. (Emke Teitsma)

15 en 16 maart Gluren bij de Buren
Het derde weekend van maart is traditiegetrouw het weekend van het huiskamerfestival 

Gluren bij de Buren. Op zaterdag 15 en zondag 16 maart gaan op 24 adressen in De Bilt en 

Bilthoven de deuren open voor muziek, theater, cabaret, poëzie, fotograie en beeldende kunst. 
Gluren is een vast onderdeel geworden in het programma van de Stichting Kunst

en Cultuur-de Bilt (SKC) die dit festival voor het zesde jaar achtereen organiseert. 

Op 16 maart geeft het blaasorkest Brasta in huize Sandwijck een gratis 

optreden met stevige jazz uit New York en New Orleans en veel muzikaal 

drama uit Italië en Belgistan. 

Brandweerharmonie 
presenteert ‘elementen’

Zaterdag 15 maart geeft de Brandweerharmonie haar 

muzikale interpretatie van de ‘elementen’ om ons heen. 

Vuur, licht, duisternis en aardbevingen spelen de hoofdrol 

in de Immanuelkerk aan de Soestdijkseweg in De Bilt. 

Een bijzonder concert ondersteund met prachtige 

toepasselijke beelden.

De aanvang is om 19.30 uur met prachtige muziek en mooie verhalen. 

Over ‘het feest van het leven’, herkenbare melodieën uit ‘Kids at the 

Movies’ en uitdagende en opzwepende Ierse volksmuziek, die geasso-

cieerd wordt met prachtige, rustgevende natuur.

 

Zon 

Niet altijd is de natuur even rustgevend en de aarde kent zo bedreigin-

gen. In ‘The Awakening’ neemt het orkest haar gehoor mee in de strijd 

tussen de zon en de maan. Daar blijft het niet bij want de aarde wordt al 

sinds jaar en dag bedreigd door Astroïden. Dit is vertaald naar prachtige 

scienceiction muziek voor blaasorkest. Dan eindigen de musici voor de 
pauze met het verhaal over een enorme brand in een mooi Belgisch na-

tuurgebied. In ‘Inferno’ hoort men blushelikopters en gesprekken van de 

brandweer, maar wat vooral naar voren komt is de schoonheid en veer-

kracht van de natuur. 

 

Na de pauze

Na de pauze gaat men verder met o.a. muzikale beschrijvingen van 

3 wolken, de stapelwolk, de schaapjeswolk en de donderwolk. Heel 

toepasselijk hier in De Bilt, zo dicht bij het KNMI. Gelukkig komt na 

regen zonneschijn en kunnen de bezoekers genieten van het legenda-

rische ‘Over the Rainbow’ waarna geinisht wordt met ‘The best of 
Earth, Wind & Fire. 

De toegang op 15 maart is gratis en de aanvang is om 19.30 uur in de 

Immanuelkerk, Soesdijkseweg Zuid 49, De Bilt. Zie ook www.brand-

weerharmonie.nl

Wytze doet het laatste jaar van de 

Oranje Nassau-school in Bilthoven 

en gaat in mei a.s. auditie doen met 

saxofoon voor de Academie Muzi-

kaal Talent. In januari jl. heeft hij de 

derde prijs behaald bij het Prinses 

Christina Concours in Den Bosch. 

Muziek

Wytze over zijn kennismaking met 

muziek: ‘Een groot deel van de fa-

milie is actief binnen de Konink-

lijke Biltse Harmonie en als vanzelf 

werd ik daarbij betrokken. Het was 

als vanzelfsprekend, dat ik ook een 

instrument zou gaan spelen.’ Wytze 

heeft sinds 2007 les bij Ankie de 

Niet aan de Biltse Muziekschool 

en volgt sinds 2012 geregeld lessen 

bij de docent klassiek saxofoon aan 

het Utrechts conservatorium, Johan 

van der Linden. Sinds 2008 speelt 

hij bij de Biltse Harmonie en sinds 

vorig jaar maakt hij deel uit van 

een jazz-trio van de Biltse Muziek-

school, waar hij tenorsax speelt.

Zus

Naast Wytze biedt het program-

ma in de Akker ook een optreden 

van de luitiste Martine de Swart.  
Zij speelt samen met haar broer 

Wytze en Peter Epitaphe de Jean 

Harlow. Xasaxa bestaat uit Men-

no Sellies op sopraansax, Leonie 

Nieuwenhuis en Nicole de Ruijter 

op altsax, Marjolein Weda op te-

norsax en Jonatan van Dongen op 

baritonsax. Zij hebben ook les bij 

Ankie de Niet aan de Biltse Mu-

ziekschool en spelen werken van 

Purcell tot Gershwin. De aanvang 

is om 16.00 uur. [HvdB]

Saxofoonconcert in De Akker
Wytze de Swart (17) deelnemer aan de JongTalent Klas van de Biltse Muziekschool (saxofoon) 

treedt op zaterdag 15 maart op in De Bilt in de foyer van ServiceFlat de Akker, Soestdijkseweg 

Zuid 87 in de Bilt samen met het saxofoonensemble XASAXA. Hij speelt werk van Jules 

Demersseman, Glazounov en Koechlin en wordt op de piano begeleid door Peter Sluijs.

Martine en Wytze de Swart.

Exposities in kerken
Tot en met Pasen exposeert Joke van der Molen in twee kerken haar 

beeldhouwwerk. Tevens worden kleurrijke schilderijen van bomen en 

aanverwante werken geëxposeerd. Het thema ‘bomen’ is door de deel-

nemers van het open atelier onder leiding van de uit Polen afkomstige 

Maugosia Sycz opgepakt en heeft zo inspirerend gewerkt dat het heeft 

geleid tot een nog steeds groeiend aantal ‘bomen’. Het beeldhouwwerk 

en de schilderijen zijn iedere vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur in de 

Opstandingskerk te bezichtigen en op zondag tussen 11.30 en 13.00 uur 

zowel in de Opstandingskerk als in de Immanuëlkerk. 

Joke werkt met speksteen, serpentijn en albast. De kleuren die na be-

werking tevoorschijn komen, zijn altijd weer een verrassing. Zij is 7 

jaar geleden begonnen bij de Werkschuit en sinds een jaar heeft zij een 

eigen atelier. Haar werk is niet abstract, veelal komen menselijke vor-

men tevoorschijn. Zes dames van de schildersgroep hebben zich onder 

meer laten inspireren door een fotootje van een boom, heel verstild, 

alleen in een vlak landschap centraal geplaatst, met een horizon in de 

verte. Vele bomen maken nog geen bos, maar het heeft wel geleid tot 

een heel diverse schilderijenverzameling. Opstandingskerk: Eerste 

Brandenburgerweg 34 en Immanuëlkerk: Soestdijkseweg Zuid 49.  

Nadere informatie: Jannie Catsburg, tel. 030 2203091.

Drie Kunstenaars zullen met hun 

werkstukken BeeKk representeren 

tijdens deze tentoonstelling. Cees 

van Es uit Bilthoven exposeert met 

acryl, olieverf en gemengde tech-

nieken. Het meest adequate etiket 

voor zijn werk is waarschijnlijk 

‘Lyrische Abstractie’. Flox den 

Hartog Jager begon met quilten 

toen ze de lapjes erfde van haar 

schoonmoeder, een echte lappen-

vrouw. Vanaf januari 2014 is Flox 

coördinator exposities in wijkres-

taurant Bij de Tijd te de Bilt. Flox 

den Hartog Jager houdt ervan te 

onderzoeken wat verschillende 

technieken met stof doen: ‘Mythen, 

legenden, verhalen en symbolen, 

die het leven duiden’. De foto’s van 

Merlijn van der Wardt hebben vaak 

de openbare ruimte tot onderwerp. 

Karakteristiek is het ontbreken van 

mensen, die in deze decors eigen-

lijk ook niets te zoeken hebben.

De tentoonstelling zal om 11.00 

uur worden geopend en de ope-

ning wordt muzikaal begeleid door 

de Band ‘Hang On’. De expositie 

duurt van tot 16 april.

Expositie in Het Lichtruim
Na vele jaren met veel plezier en succes te hebben geëxposeerd in de Openbare Bibliotheek

van Bilthoven is Kunstkring BeeKk blij met de eerste expositie in Het Lichtruim,

Planetenbaan 2 te Bilthoven. De opening is zaterdag 15 maart om 11.00 uur.
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Grootbloemige
viool

Viola F1

Diverse kleuren.

Potmaat 9 cm. 

Draagtray 6 stuks

van 2,99Dvoor

1,79
a.s. zondag

open

wk 11. Geldig van 13-03 t/m 19-03. OP=OP

Alzheimer Cafés worden tegen-

woordig in het hele land georga-

niseerd. In de gemeente De Bilt 

gebeurt dit sinds vier jaar. Elke 

maand, met uitzondering van de 

zomer, staat een ander onderwerp 

centraal waarvoor een gastspreker 

wordt uitgenodigd. Maar het Alz-

heimer Café is meer dan een lezing 

alleen, benadrukt een van de orga-

nisatoren Willemien Hak van Mens 

De Bilt: ‘Het meest karakteristieke 

voor de bijeenkomsten is dat het 

een warme ontmoetingsplaats is. 

Dat horen we veel terug van de be-

zoekers’. 

Weten

Er is behalve een lezing ook een 

muzikaal intermezzo en vooral gele-

genheid om elkaar te ontmoeten en 

ervaringen te delen. Hak: ‘Veel men-

sen maken de stap naar een huisarts 

of andere hulpverlening niet snel als 

zij twijfelen of er sprake is van Alz-

heimer bij een naaste. En een huis-

arts weet zelf ook niet altijd de weg 

binnen de hulpverlening. Bovendien 

zie je dat mensen uit schaamte niet 

meer naar kennissen gaan en bezoek 

zelf ook afhouden. Mensen pro-

beren het lange tijd zelf te redden. 

Dat is op zich een gezonde houding, 

maar je kunt wel eenvoudig in een 

isolement raken. Vaak horen we van 

mensen als ze eenmaal de weg bin-

nen de hulpverlening hebben leren 

kennen via ons: had ik dat nou maar 

eerder geweten’. 

Vast punt

Juist daarop sluit het Alzheimer 

Café aan. Ieder kan er halen wat hij 

wil. Informatie over de aandoening 

dementie, over medicatie en over 

juridische zaken rondom wilsbe-

kwaamheid. Soms komen mensen 

gericht op één speciieke bijeen-

komst af omdat het onderwerp hen 

aanspreekt. Anderen komen elke 

maand. Voor hen kan het Alzhei-

mer Café een vast punt in de maand 

zijn waar zij graag komen. Voor 

de ontmoeting met anderen. Want 

waar kun je met elkaar heen als je 

Alzheimer hebt? Wat voor dingen 

kun je ondernemen? Dat is niet 

altijd eenvoudig voor mensen met 

Alzheimer en hun naasten. Bij het 

Alzheimer Café zijn zij in elk geval 

altijd welkom.

Maart

De volgende bijeenkomst van het 

Alzheimer Café is op dinsdag-

avond 18 maart in het restaurant 

van woon- en zorgcentrum De Ko-

perwiek in Bilthoven. Onderwerp is 

dan ‘Dementie en Rechtsbescher-

ming’. Vanaf 19.30 staat de kofie 
klaar. Het programma duurt van 

20.00 uur tot 21.30 uur. Daarna is 

er gelegenheid om na te praten. De 

toegang is gratis, aanmelden is niet 

nodig. Voor verdere informatie en 

bij problemen met vervoer naar De 

Koperwiek kan contact worden op-

genomen met Willemien Hak van 

Mens De Bilt op tel 030-2203490.

Alzheimer Café: een warme ontmoetingsplaats
door Floris Bijlsma

Een Alzheimer Café is een laagdrempelige bijeenkomst voor mensen met (beginnende) 

dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De organisatie is in handen 

van Alzheimer Nederland, De Bilthuysen en Steunpunt mantelzorg De Bilt

(een onderdeel van welzijnsorganisatie Mens De Bilt). 

Willemien Hak is al jaren de drijven-

de kracht achter het Alzheimercafé.

Zo’n 35 mensen uit en rond West-

broek waren hier op af gekomen. 

Leuk voor de beide medewerkers 

was te horen dat De Vierklank erg 

wordt gewaardeerd door de lezers 

in Westbroek. Met een kopje thee 

en een koekje er bij werd het een 

gezellige middag. Ook volgende 

maand is er op 1 april (geen grap) 

weer zo’n bijeenkomst: zelfde tijd 

en zelfde plaats.[MN]

Met veel belangstelling luisterden 

de bezoekers van ‘Westbroek 

ontmoet’ naar het verhaal van 

verslaggevers Guus Geebel en 

Martijn Nekkers.

Westbroek ontmoet De Vierklank
Dinsdagmiddag was De Vierklank te gast bij ‘Westbroek Ontmoet’, de maandelijkse 

bijeenkomst voor senior Westbroekers in het Dorpshuis. Verslaggevers Guus Geebel en Martijn 

Nekkers van De Vierklank lieten de aanwezigen zien hoe iedere week het blad gemaakt, gedrukt 

en verspreid wordt. Ze vertelden ook over de ervaringen die ze hebben opgedaan bij het werken 

voor èèn van de beste huis-aan huisbladen in de gemeente De Bilt. 

Bijscholing voor automobilisten 

Op maandag 24 maart organiseert VVN Afdeling De Bilt, 

in samenwerking met Gemeente De Bilt de zgn. BROEM 

-dag in Dijckstate aan het Maertensplein te Maartensdijk.

Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt en de gemeente De Bilt vin-

den het belangrijk om mensen die al langere tijd een rijbewijs bezitten 

in de gelegenheid te stellen om kennis en kunde bij te scholen. Ieder-

een die (weer) bewust deelneemt aan het verkeer verhoogt daarmee 

de veiligheid van zichzelf en ook van anderen. Daarom de oproep van 

gemeente en VVN afd. De Bilt aan iedere automobilist van 50 jaar en 

ouder die zich bewust is van de eigen verantwoordelijkheid: doe mee!

Bewustwording 

De cursus bestaat uit de onderdelen theorie over de verkeersregels, rij-

den in de eigen auto met een ritadviseur en een workshop met ogen- en 

reactietest en gehoortest. Deelnemen voor ingezetenen van gemeente 

De Bilt, die minimaal de leeftijd van 50 jaar hebben, een geldig rijbe-

wijs bezitten en over een auto beschikken. Deelnemen kan van 9.00 

tot 12.15 uur of van 13.00 tot 16.15 uur. Na aloop ontvangt ieder een 
naslagwerk en een bewijs van deelname. De eigen bijdrage is 15 euro 

per persoon. Zie ook: www.mensdebilt.nl

Aanmelden

Aanmelden kan persoonlijk, schriftelijk of telefonisch (van maandag 

t/m donderdag van 08.00 tot 16.00 uur) bij de Stichting Mens in Dijck-

state, tel. 0346-214161 of via maartensdijk@mensdebilt.nl. De aanmel-

ding sluit dinsdag 18 maart 2014. 

Vorige week is de PlusBus, een 

activiteit van Stichting MENS De 

Bilt,  feestelijk in gebruik genomen. 

Naast veel van de huidige klanten 

waren ook potentiële nieuwe 

klanten aanwezig. Deze nieuwe 

bus zal worden ingezet om samen 

boodschappen te doen en voor 

gezamenlijke uitjes. In de bus is 

plaats voor 9 mensen, inclusief 

de chauffeur en een begeleider. 

Rolstoelen en rollaters kunnen er 

ook bij. Voor meer informatie kan 

men contact opnemen met Bea 

Alma, tel. 0346-214161 of via de 

mail: b.alma@mensdebilt.nl. [MD]

PlusBus in gebruik genomen

Atelier De Bosrank
De Bosrank is een sociëteit voor dagbesteding bij Warande wooncen-

trum Schutsmantel. Naar Sociëteit De Bosrank komen senioren met 

geheugenproblemen die behoefte hebben aan een veilige en gestructu-

reerde omgeving. Ook op het gebied van bewegen, cultuur en sociale 

contacten zijn er uiteraard behoeften. 

Om dit te realiseren past het team van sociëteit De Bosrank het aanbod 

van de activiteiten aan naar behoefte. Er wordt gehoor gegeven aan de 

wensen van de bezoekers. Zo bleek dat een huiskamer weinig werd 

gebruikt en er was behoefte aan een ruimte die uitnodigt om creatief 

bezig te zijn. In overleg met het team en de bezoekers is in die kamer 

een atelier opgezet. Deze is woensdag 5 maart onder het genot van een 

hapje en een drankje feestelijk geopend. 

In het atelier worden creatieve activiteiten georganiseerd. 
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Weekspecials

Avocado met Hollandse garnalen  € 10,00

Uiensoep met Gruyère & oude kaas € 5,00 

Gebakken snoekbaars ilet * € 12,50

Iberico varkensrib met trufelsaus * € 15,00

Geserveerd met verse frieten, groenten en salade

Pomerol  Domaine du Fagnard 2010 per glas € 6,50 

Villa Maria Sauvignon Blanc per glas € 4,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

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

ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT

wij zijn klaar voor het voorjaar

Kies uw onderhoudspakket en maak kennis met ons!

€ 200,00 incl. btw 4 uur arbeid en materiaal 

€ 375,00 incl. btw 8 uur arbeid en materiaal

€ 725,00 incl. btw 16 uur arbeid en materiaal

DEZE TARIEVEN GELDEN ALLEEN VOOR NIEUWE KLANTEN

Het onderhoudspakket is inclusief vuilafvoer, bemesting en gebruik 

van kleine machines. Een allround vakman komt op de afgesproken 

tijd uw tuin een onderhoudsbeurt geven en overlegt ter plaatse de 

werkzaamheden met u. Uiteraard geeft hij ook graag advies. 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 

Neem vrijblijvend contact met ons op:                     telefoon 030 220 1021

email info@hoefakker.com

website www.hoefakker.com 

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Pak gelijk mee, onze speciale 

aanbieding AZ Rozen Meststof. 

U krijgt bij de 

kassa een 

korting van: 25%

Nú goed snoeien zorgt dat u straks prachtig bloeiende  
rozenstruiken in uw tuin heeft. Onze specialist geeft a.s. zaterdag 

om 11.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur  
gratis snoei demonstraties. 

Na afloop trakteren wij u op een lekker kopje koffie, een instructieflyer 
en een speciaal rozenticket waarmee uw  

eerste rozenaankoop direct al fors voordeliger wordt.

A.S. ZATERDAG 15 MAART: DEMONSTRATIES

CARPACCIO ROLLADE 
Met o.a. biefstuk, pijnboompitjes, pesto, 

rucola & kruidencrème. Om kort te bakken 100 gram   2,25

LAMSKOTELETJES 
Iets lekker aparts voor de kenners. 

Lekker gemarineerd en maar even kort bakken 100 gram  1,50

SPAANSE STEAKS 
Bakken als een biefstuk. Lekker gemarineerd & gekruid, 

super mals 4 stuks 7,00

KALKOENSCHNITSELS 
Uit onze poeliershoek: kort bakken, mooi mager, 

puur natuur dus smakelijk genieten maar!! 100 gram 1,25

LASAGNE Uit onze traiteurhoek: 

naar Italiaans recept; laagje voor laagje gemaakt.

 ± 25 minuten in de oven op 170°c 100 gram 0,98

KALFSRIBLAPJES 
Heerlijk mals, ietsje doorregen daardoor 

heel veel smaak!  ca klein uurtje stoven. 500 gram 9,98

SLAGERSTIP! Laat rundvlees 

altijd op temperatuur komen 

voordat u het in de pan legt!

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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 
maandag 10 maart t/m zaterdag 15 maart 2014. Zetfouten voorbehouden.

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36, 3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

MEGABUNDEL
INCL. 3 ROLLEN ETIKETTEN, 

GRATIS LABELWRITER 

T.W.V. € 89,00

PRIJS € 65,-

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: maandagmid-
dag 7 april  2014. 4 lessen € 75,00 (incl. cursusboek)

Schrijven over je leven
Op 26 maart, 2,9 en 16 april geeft Arianne Collee 
een cursus schrijven over je leven. Misschien 
is de betreffende persoon overleden, maar het 
kan ook zijn dat je juist iemand die nog leeft, wilt 
‘eren’ met een levensecht portret. 
Iedereen kan meedoen. Schrijfervaring is niet 
nodig. Tijd: 9.30–12.30u in Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Planetenplein 2.
Aanmelden: http://bibliotheek.ideacultuur.nl, 
activiteiten@ideacultuur.nl of in de bibliotheek.

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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Deze verkiezingskrant is gemaakt door Beter De Bilt. Hierin staat aangegeven 

wat Beter De Bilt is en wil. Wij zijn een echte burgerparij.
Lijst 9 richt zich op 99 % van de burgers die geen lid zijn van landelijke poliieke parijen. 

Geen vertrouwen in het inan-

ciële beleid van B&W

Beter De Bilt heet in 2013  het 
vertrouwen in het inanciële 
beleid van van B&W opgezegd, 
omdat in de laatste 8 jaar tot 
en met 2013  het eigen vermo-

gen is gedaald met bijna € 17 
miljoen. Daardoor moet nu 
jaarlijks zo’n € 2,5 miljoen aan 
rente worden betaald voor ge-

leend geld. Er is niet voldoende 
inancieel vermogen beschik-

baar om de risico’s te dekken 
die op de gemeente akomen. 
Beter De Bilt is fel tegen belas-

ingverhoging.  Er kan zeker € 3 
miljoen worden bespaard  door 
eiciënter te werken, minder 
externe inhuur en  eigen braak-

liggende grondposiies rente-

dragend te maken. 

Waarom is Beter De Bilt vóór 

een nieuw zwembad?

Het bestaande zwembad levert 
jaarlijks zo’n € 350.000 tekort 
op. Een geheel nieuw zwem-

bad, met veel meer mogelijk-

heden, een jaarlijks tekort van 
€ 450.000 . Dit tekort kan nog 
worden verkleind. Een verschil 

van max. € 100.000  is op een 
totale jaarlijkse gemeentelijke 
begroing van € 90 miljoen of 
meer een gering bedrag. Beter 
De Bilt wil geen nieuw onder-
zoek, wel een besluitvaardige 
gemeenteraad, die minder 
praat en meer doet.

Beter De Bilt wil sterkten van 

de gemeente behouden:

Veel groen, historische land-

schappen, vitale kernen, hoog 

opleidingsniveau, kennisinsi-

tuten, sportgemeente, creaie-

ve sector en bereikbaarheid.

Ontwikkelingsrichingen Beter 
De Bilt: 

Ouderenzorg, goedkope huizen 
voor jongeren en jonge ge-

zinnen, De Bilt promoten als 
aantrekkelijke vesigingsplaats 
voor jonge mensen, creaieve 
ondernemers  en groene be-

drijven. 

Beter De Bilt vóór nieuw zwembad! Doen!!

Financiën gemeente op orde, 17 miljoen verlies in 8 jaar: 

stoppen! Geen belasingverhoging!

Zorg voor onze ouderen.

Verkeersveiligheid verbeteren, zeker voor ietsers en voetgangers. Handhaven!

In de poliiek komt de zegen niet van boven, 
maar van onderop! Kwinkelier eindelijk aanpakken! Ontmoeingsruimte en servicepunt. Dijckstate! moet blijven.

VerkieziNgskraNt

 

Tekst die vervangen moet worden: 

Blz 4 

Oordeel van burgers over gemeentebestuur kritisch. Motie Beter De Bilt aangenomen. 

Het oordeel van burgers over het gemeentebestuur is op enkele punten ronduit negatief. Zo voelt 
slechts 14 % van de burgers zich door de gemeenteraad vertegenwoordigd. Slechts 12 % van de 
burgers vindt dat burgemeester en wethouders hun beloften waarmaken. De burgerpeiling, die eens 

in de 2 jaar plaatsvindt, is het belangrijkste oordeel van de burgers over de gemeente. Het is een 
representatieve steekproef onder de bevolking van de gemeente De Bilt, die in januari van 2014 
bekend werd. Het gemeentebestuur werd door de burgers gemiddeld negatiever beoordeeld dan in 

de afgelopen 8 jaar. Na de verkiezingen moet volgens fractievoorzitter Ebbe Rost van Tonningen van 
Beter  de Bilt de uitslag van de burgerpeiling een belangrijk stuk worden voor de vorming van het 
nieuwe College van B&W. Hij heeft daarover een motie ingediend in de raadsvergadering van 

februari 2014, die na aanvankelijke bezwaren, door de hele raad unaniem werd ondersteund. Beter 
De Bilt wil dat het gemeentebestuur meer zeggenschap geeft aan burgergroepen en bedrijven.   
 

Blz 1 

 

Verkiezingswijzer 
Ontevreden over 

gemeentebestuur: kies voor 
een vernieuwende partij 

Tevreden over 
gemeentebestuur: kies partij 
met bekwame bestuurder 

 

 

 

Kies voor landelijke partij of 
afsplitsing daarvan (zoals 
Bilts Belang, ex VVD‐ers) 

Kies voor de enige lokale 
partij: Beter De Bilt. 
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Verwarring? Ebbe Rost van Tonningen is niet de 
lijsttrekker van Bilts Belang, zoals een aantal 
burgers nog denkt, maar van Beter De Bilt.  

Woensdagavond 12 maart in Witte centrum De Bilt, 
beantwoording vragen van burgers aan Beter De Bilt.  
Bart van Gerwen (foto), acteur, vraagt zich daar 

af: Wie is de nar? De politici of de burgers? 
Contact: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl 

 
 

 

 

 

Veel gestelde vragen: 
Wat is het verschil tussen Beter De Bilt en Bilts Belang? 

Lijstrekker van Beter de Bilt is geen lid van landelijke parij en 
geen afsplitsing van landelijke parij, voor Bilts Belang geldt dat 
wel. Beter De Bilt wil nieuw zwembad, Bilts Belang heet zwem-

bad niet in het verkiezingsprogramma. Aanhangers van Beter 
De Bilt komen uit de hele bevolking. Bilts Belang is een kleine 
en oude groep van ontevreden VVD-ers. Beter De Bilt wil niet 
met een geluidswagen door de straten rijden. Bilts Belang wel.
 

Wat is het verschil tussen Beter De Bllt en coaliieparijen 
VVD, D66 en groenLi/Pvda en CDa?

Beter De Bilt gaat uitsluitend voor lokale belangen, als het moet 
tegen Den Haag in. Voor Beter De Bilt begint bestuurlijke ver-
nieuwing waar D66  is geëindigd.  Beter De Bilt wil geen schaal-
vergroing maar kleinschalige organisaievormen en meer eigen 
beslissingsmacht in de Bilt.

Onze nr. 4: Pim van de Veerdonk 

Onze nr. 3: Connie Brouwer 

Onze nr. 5: Jete Muijsson 

Beter De Bilt wil een poliiek-maatschappelijke organisaie zijn, die met één been in de overheid staat
en met het andere been in het pariculiere iniiaief om tussen die twee een brugfuncie te vervullen.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenbindende kracht een bloeiende gemeente voortbrengt.

aanpakken!
• Toegankelijke zorg
• degelijke inanciën zonder extra belasingverhogingen! Geen schulden doorschuiven!
• Daarnaast wil Beter De Bilt dat  bereikbaar en veilig is, ook ijdens de tunnelbouw!

Het kan beter, het kan anders!

BETER DE BILT

interimbestuurder, gespecialiseerd in reorganisaies en saneringen, managementrainingen en -advies. Voortrekker op 
een breed terrein van de publiek-private samenwerking. Ik treed vaak op als voorziter van workshops of congressen 
voor strategische perspecieven. Als spreker, schrijver en procesmanager overbrug ik conlicterende belangen. Ik speel 
accordeon en schilder graag, omdat entertainment wat mij betret een onderdeel van management is.  
Mijn moto: Gebruik de kracht van burgers en luister naar hun ideeën! Gemeente inancieel gezond met behoud van 
voorzieningen en het groene en dorpse karakter! Zorg voor ouderen, die hebben het verdiend. Vóór groene economie.

Onze lijstrekker: Ebbe Rost van Tonningen 

prachige dochters. Naast muziek is mijn passie 
Toscane (Italië), waar ik ook vakaniehuizen 
verhuur.
Mijn moto: Veiligheid, ook in het verkeer, 
bereik je door handhaving, niet door gedogen 
en waarschuwen.

Onze nr. 2: Peter Schlamilch
Afdelingshoofd productveiligheid RIVM. Moeder 

Mijn moto: verbinding, een goed werkend
gemeentebestuur, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en een goede invoering van de 
zorgpakketen: daar sta ik voor!

Adviseur milieu en veiligheid. Moeder van 2 
kinderen. Ik houd van wandelen, ietsen 

Mijn moto: Ga voor een groene, veilige en 
inancieel gezonde gemeente! Gebruik de 
kennis en kunde van de burger!

Vader van 2 studerende kinderen. Heb gevoetbald 
bij FC De Bilt en speel tennis bij Helios. Ik wandel en 
iets graag door onze prachige gemeente.
Mijn moto: Stem Beter de Bilt! Kom op voor je 
wijk, je buurt en voor jezelf. 

Wat wil Beter De Bilt?

Onze speerpunten:
Beter De Bilt is opgericht uit onvrede met de bestaande poliieke cultuur:

• naar burgers wordt vaak slecht geluisterd
• de gemeentekas is de afgelopen acht jaar vrijwel uitgeput en
• we maken ons zorgen over het behoud van het groene en dorpse karakter
• Beter De Bilt wil het zwembad behouden
• de bibliotheek en het servicecentrum voor Maartensdijk.
• Beter De Bilt heet veiligheid als topprioriteit, in verkeer, op straat en thuis! Handhaving is onmisbaar!
• Beter De Bilt is voor bloeiende winkelcentra Kwinkelier

Nieuwe wegen met lijst



Onze nr. 4: Pim van de Veerdonk 

Onze nr. 3: Connie Brouwer 

Onze nr. 5: Jete Muijsson 

Beter De Bilt wil een poliiek-maatschappelijke organisaie zijn, die met één been in de overheid staat
en met het andere been in het pariculiere iniiaief om tussen die twee een brugfuncie te vervullen.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenbindende kracht een bloeiende gemeente voortbrengt.

aanpakken!
• Toegankelijke zorg voor jongeren en ouderen is belangrijk en Beter De Bilt staat voor

• degelijke inanciën zonder extra belasingverhogingen! Geen schulden doorschuiven!
• Daarnaast wil Beter De Bilt dat De Leijen bereikbaar en veilig is, ook ijdens de tunnelbouw!

Zie ons complete 
verkiezingsprogramma 
op www.beterdebilt.nl 9

lijst

Het kan beter, het kan anders!

BETER DE BILT

Ik ben ondernemer, gemeenteraadslid en vader van 4 kinderen. Als econoom ben ik al meer dan 20 jaar crisis- en 

interimbestuurder, gespecialiseerd in reorganisaies en saneringen, managementrainingen en -advies. Voortrekker op 
een breed terrein van de publiek-private samenwerking. Ik treed vaak op als voorziter van workshops of congressen 
voor strategische perspecieven. Als spreker, schrijver en procesmanager overbrug ik conlicterende belangen. Ik speel 
accordeon en schilder graag, omdat entertainment wat mij betret een onderdeel van management is.  
Mijn moto: Gebruik de kracht van burgers en luister naar hun ideeën! Gemeente inancieel gezond met behoud van 
voorzieningen en het groene en dorpse karakter! Zorg voor ouderen, die hebben het verdiend. Vóór groene economie.

Onze lijstrekker: Ebbe Rost van Tonningen 

Operadirigent en ondernemer; vader van 2 

prachige dochters. Naast muziek is mijn passie 
Toscane (Italië), waar ik ook vakaniehuizen 
verhuur.
Mijn moto: Veiligheid, ook in het verkeer, 
bereik je door handhaving, niet door gedogen 
en waarschuwen.

Onze nr. 2: Peter Schlamilch
Afdelingshoofd productveiligheid RIVM. Moeder 
van 2 kinderen.

Mijn moto: verbinding, een goed werkend
gemeentebestuur, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en een goede invoering van de 
zorgpakketen: daar sta ik voor!

Adviseur milieu en veiligheid. Moeder van 2 
kinderen. Ik houd van wandelen, ietsen 
en skiën.

Mijn moto: Ga voor een groene, veilige en 
inancieel gezonde gemeente! Gebruik de 
kennis en kunde van de burger!

Trainer Business Academy, Consultant HR & IT;

lid Wijkraad De Leijen.

Vader van 2 studerende kinderen. Heb gevoetbald 
bij FC De Bilt en speel tennis bij Helios. Ik wandel en 
iets graag door onze prachige gemeente.
Mijn moto: Stem Beter de Bilt! Kom op voor je 
wijk, je buurt en voor jezelf. 

Wij zijn Beter De Bilt!

Wat wil Beter De Bilt?

Onze speerpunten:
Beter De Bilt is opgericht uit onvrede met de bestaande poliieke cultuur:

• naar burgers wordt vaak slecht geluisterd en ze verdienen meer inspraak

• de gemeentekas is de afgelopen acht jaar vrijwel uitgeput en
• we maken ons zorgen over het behoud van het groene en dorpse karakter van onze gemeente.

• Beter De Bilt wil het zwembad behouden, en ook

• de bibliotheek en het servicecentrum voor Maartensdijk.
• Beter De Bilt heet veiligheid als topprioriteit, in verkeer, op straat en thuis! Handhaving is onmisbaar!
• Beter De Bilt is voor bloeiende winkelcentra en een sterke lokale economie. Kwinkelier eindelijk eens

Nieuwe wegen met lijst



Groenekan  

wil starterswoningen,  
een veiliger verkeer met 

handhaving, en het  
behoud van het groene en 

dorpse karakter! 

Hoogbouw 

bij het station? Nee! 

Bilthoven-noord 

Veiligheid: drempels, 
straatverlichting en 

handhaving! 

De Leijen 

Verkeersveiligheid 
aanpakken!  

Bereikbaarheid tijdens 
de tunnelbouw! 

Kwinkelier 

Eindelijk aanpakken! 

Zwembad 
moet blijven! 

Overlast 

Zwerfvuil, te hard 
rijden, ondenoverlast: 
eindelijk handhaven! 

Veiliger verkeer! 

Omgeving Hessenweg 
Looijdijk en Dorpsstraat 

moeten veiliger! 

Sporthal en H.F. 

Wittecentrum 

Niet slopen wat goed is! 

Hollandsche 

Rading 

Dorps- en gebiedsvisie: 
zo snel mogelijk! 

Huizen voor 

starters 

Tolakkerweg 

Te hard rijden: 
eindelijk aanpakken! 

Dorpshuis 

Niet buiten het centrum! 

Wel met cultuurfunctie! 

Servicepunt moet 

terug, bibliotheek 

moet blijven! 

Samen met vrijwilligers!
Westbroek 

Sluipverkeer:  

handhaven, niet 
gedogen! 

Starterswoningen 
houden een kern 

levend! 

Maertensplein en Dijckstate 

Ondersteun de ondernemers! 
Ontmoetingscentrum ontmanteld? Nee! Overlast 

Zwerfvuil, te hard 
rijden, 

hondenoverlast: 
eindelijk optreden! 

9
lijst

Het kan beter, het kan anders!

Belastingen: 

niet omhoog! 

BETER DE BILT
Wat moet er beter in UW dorp?

Hollandsche 

Rading 

Recreanten: welkom,
 overlast: nee! 

Voor alle kernen van
 levensbelang! 

A27 

Verbreding overbodig! 
Rijk: stop hiermee! 

Waardedalingen 

compenseren! 

www.beterdebilt.nl

Stem 19 maart BETER DE BILT:

Nieuwe wegen met lijst negen!
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Wat doet Beter De Bilt voor 

ouderen?

Lijstrekker Ebbe Rost van 
Tonningen was de afgelo-
pen 10 jaar als directeur/
bestuurder acief bij een or-
ganisaie van 10 verzorgings- 
en verpleeghuizen (GDVV) 
in Den Haag en Thuiszorg 
(CMD) in Veenendaal. De 
laatste is nu gefuseerd tot 
Vitras/CMD in De Bilt. In 

beide gevallen heet hij het 
keurmerk HKZ (Harmoni-
saie Kwaliteitsbeoordeling 
Zorgsector) behaald. Hij is 
voorstander van zo lang mo-
gelijk zelfstandig wonen voor 
ouderen, zorg dicht bij huis.
BETER DE BILT wil toegan-

kelijke zorg voor ouderen. 

Wie het niet zelf kan beta-
len krijgt hulp van de ge-
meente! Prevenieve zorg 

tegen suikerziekte, obesitas, 
demenie en hart- en vaat-
ziekten. Sport en beweging 
zijn belangrijk. Bibliotheek 
en zwembad behouden. 
BETER DE BILT heet veilig-

heid als topprioriteit, 

in verkeer, op straat en thuis! 
Handhaving is onmisbaar!
Slechte verliching aanpak-
ken. Geen belemmeringen 
voor een rollator. 

Oordeel van burgers over 

gemeentebestuur kriisch. 
Moie Beter De Bilt aange-

nomen.

Het oordeel van burgers over 
het gemeentebestuur is op 
enkele punten ronduit ne-
gaief. Zo voelt slechts 14% 
van de burgers zich door de 
gemeenteraad vertegen-
woordigd. Slechts 12% van 
de burgers vindt dat bur-
gemeester en wethouders 
hun beloten waarmaken. 
De burgerpeiling, die eens in 

de 2 jaar plaatsvindt, is het 
belangrijkste oordeel van de 
burgers over de gemeente. 
Het is een representaieve 
steekproef onder de bevol-
king van de gemeente De 
Bilt, die in januari van 2014 
bekend werd. Het gemeen-
tebestuur werd door de 
burgers gemiddeld nega-
iever beoordeeld dan in 
de afgelopen 8 jaar. Na de 
verkiezingen moet volgens 
fracievoorziter Ebbe Rost 
van Tonningen van Beter  de 

Bilt de uitslag van de burger-
peiling een belangrijk stuk 
worden voor de vorming 
van het nieuwe College van 
B&W. Hij heet daarover een 
moie ingediend in de raads-
vergadering van februari 
2014, die na aanvankelijke 
bezwaren, door de hele raad 
unaniem werd ondersteund. 

Beter De Bilt wil dat het 

gemeentebestuur meer zeg-

genschap geet aan burger-
groepen en bedrijven. 

Bunker, zo had het ook gekund. Een miljoen onnodig verlies.

De Leijen: ijdelijke overweg opnieuw bekijken

Verbreding A27 niet haalbaar.  Wel geluidsschermen. Verbeter treinverkeer.

Poliie moet handhaven.

Groenonderhoud niet zó! Duurzaamheid en zonne-energie vragen om regie.

Wij zijn er ook voor de die-
ren.  Én voor mensen van 9 
maanden tot 99 jaar. Voor 
de 99% van de mensen die 
geen lid zijn van een poliieke 
parij. Kortom Beter De Bilt, 
nieuwe wegen met lijst 9.

Lijstrekker in gesprek met burgers.

Beter De Bilt als winnaar aangewezen bij Bosbergschool. 
Beter De Bilt is voor kleinschaligheid. Wij staan voor onze 
idealen. Jongeren hebben recht op een duurzame toekomst.

Duurzaamheid voor een 

natuurlijk leefmilieu van 

volgende generaies 
Lijstrekker Ebbe Rost van 
Tonningen was in de tachi-
ger jaren van de vorige eeuw 
werkzaam bij het Centrum 
voor Energiebesparing in 
Delt. Hij was samen met 
GroenLinks en PvdA in 2008 
de iniiaiefnemer van de eer-
ste gemeentelijke duurzaam-

heidsbijeenkomst in De Bilt. 
Hij steunt de doelstelling om 
onze gemeente CO2-neutraal 

en energieneutraal te maken, 
uiterlijk in 2030. Een energie-
neutrale woning is een huis 
dat met een normaal leef-
patroon en normaal comfort 
over een heel jaar gezien 
evenveel energie gebruikt als 
dat het zelf opwekt. Isolaie 
en zonnepanelen zijn daar-
voor essenieel. Ebbe wil sa-
menwerken met de energie-
coöperaie Beng, Transiion 
Towns en Samen voor de Bilt 
om de duurzaamheidsdoel-
stellingen te halen.
Ebbe was interimdirecteur 
van Groei en Bloei, een 
tuiniersvereniging. En hij was 

ook interimdirecteur van 
het Insituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek in Wage-
ningen, de voorloper van 
Alterra.
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Nummer 4 op onze lijst 

Martijn Koren:

“Voor veilige toegang van hulp-

diensten is een tijdelijke over-

gang bij De Leijen, Bilthoven een 

must. Veiligheid Dichtbij!”

Martijn is commissielid voor het CDA, actief voor onder nemers, voorzitter omni 

sportvereniging Irene en actief voor Katholieke Bond voor Ouderen.

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 

Bij elke 10 euro aan boodschappen 

ontvangt de klant gedurende de ac-

tieperiode één gratis zegel. Op een 

volle kaart kunnen vijf zegels. Eén 

volle kaart levert één voucher op 

ter waarde van vijf euro. De korting 

is stapelbaar en kan maximaal 15 

euro bedragen afhankelijk van dag 

en soort uitje. Tot en met 31 decem-

ber 2014 kan een dagje uit worden 

geboekt.

Kleurplaten

Johan de Zeeuw is blij dat deze actie 

nogmaals wordt gehouden. ‘Vorig 

jaar hebben echt heel veel mensen 

in Maartensdijk en omgeving hier-

aan meegedaan’. Om de actie te 

promoten wordt er op elk huisadres 

op 11 maart een magazine Dagje Uit 

bezorgd. Hierin zit ook een kleur-

plaat. Kinderen kunnen deze plaat 

inkleuren en tot uiterlijk 21 maart 

inleveren bij de C1000 in Maar-

tensdijk. Iedereen ontvangt bij inle-

vering een kleine attentie. De win-

naar krijgt een Dagje uit voor vijf 

personen aangeboden en dingt ook 

mee naar één van de twee landelij-

ke hoofdprijzen: een gouden ticket 

voor een jaar lang met vijf personen 

gratis naar alle deelnemende parken 

of met de klas een schoolreisje naar 

één van de deelnemende parken. 

Actie C1000:
sparen voor korting op uitjes 

door Marijke Drieenhuizen

Vorig jaar was deze actie een succes. Daarom is besloten om deze actie nog een keer landelijk

uit te rollen. Ook de C1000 in Maartensdijk doet uiteraard weer mee. De actie loopt van  

12 maart tot en met 13 mei. Eenenveertig parken doen mee en de korting kan maximaal oplopen

tot 15 euro. Nieuw zijn dit jaar Walibi Holland, Diergaarde Blijdorp en het Dolinarium. 

C1000 start weer met een nieuwe actie.

Tuinadvies bij Groenrijk
Het vroege voorjaar roept bij menig tuineigenaar een 

prettige kriebel op om lekker aan de slag te gaan. 

Zin om de tuin eens opnieuw in te richten of de beplanting 

te vervangen, maar weet u niet waar u moet beginnen? 

Bij tuincentrum Groenrijk in Hollandsche Rading kunt u 

nu terecht voor een vrijblijvend en inspirerend advies. 

Iedere zaterdagmiddag is tuin-en landschapsarchitect Hankie Hol aan-

wezig om u met enthousiasme de nieuwe mogelijkheden voor uw tuin 

laat zien. Hankie heeft veel kennis en ervaring met beplantingen in 

grote en kleine tuinen. Door het vervangen van de bestaande beplanting 

kan uw huidige tuin al een geheel nieuwe en eigen sfeer krijgen, meer 

passend bij uw smaak of architectuur van uw woning. 

Een goed voorbeeld is de nieuwe wijze van het gebruik van vaste plan-

ten gecombineerd met siergrassen. Of misschien ligt uw voorkeur meer 

bij een klassieke tuin met hortensia’s en rozen. Of juist een meer onder-

houdsarme tuin. Het gaat Hankie om de juiste plant op de juiste plek toe 

te passen en daarbij verrassende combinaties te maken.

Aanstaande zaterdag 15 maart tijdens de Kruiwagendagen is Hankie 

aanwezig om u vrijblijvend te adviseren. Voor het inplannen van het 

advies van ongeveer een half uur, kunt u zich aanmelden via de mail 

info@hankie.nl of tel 06 526 90 467. De komende periode is Hankie 

zaterdag tussen 13.00 en 17.00 op afspraak aanwezig, meld u van te-

voren aan. Meer informatie op het tuincentrum Groenrijk Hollandsche 

Rading en www.hankie.nl.

Waddenavond bij 
Bilthovense Boekhandel 

Op vrijdag 14 maart is er om 20.00 uur een Waddenavond 

bij de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan in 

Bilthoven, waar twee auteurs vertellen over hun onlangs 

verschenen boeken, waarin de wadden een rol spelen.  

In het boek ‘De Wadden’ vertelt Mathijs Deen het verhaal van boeren 

en vissers, Romeinse krijgsheren, Friezen, Vikingen, lekenbroeders, 

piraten, vluchtelingen, gelukszoekers, schipbreukelingen, bezetters en 

badgasten, die zich allen op hun eigen manier schikten naar de wetten 

van water, wind en zand. De eilanden werden niet alleen een haven 

voor onverstoorbare zeelieden of een jachtterrein voor jutters, maar 

ook een wijkplaats voor vervolgden, een nachtmerrie voor strategen en 

een plek waar vastelanders de lasten en verplichtingen van het dage-

lijks bestaan van zich af voelen glijden.

De Maartensdijkse historicus Anne Doedens vertelt vervolgens over 

‘1666 - De ramp van Vlieland en Terschelling: ’Iedereen kent de be-

faamde Tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter. Waarom deed de 

Nederlandse vloot die aanval? Dat weet niemand. Maar in 1667 wist ie-

dereen het. Het was een vergelding voor de laffe aanval van de Britten 

op de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling, en op de daar gelegen 

handelsvloot, de ramp van 1666. 150-170 schepen gingen verloren, en 

de Nederlanden verloren meer geld en goed dan in de hele Tweede 

Engelse Oorlog bij elkaar. 

In 1666: de ramp van Vlieland en Terschelling vergaren Anne Doe-

dens en Jan Houter een onvoorstelbare hoeveelheid gegevens over deze 

grote ramp voor het Waddengebied en de hele Republiek. Engeland 

juichte en beroemde Engelse dichters schreven spotdichten. Maar in 

Nederland is deze ramp grotendeels vergeten. Graag vooraf aanmel-

den: info@bilthovenseboekhandel.nl

Janine Mazel heeft jarenlang 

als advocaat gewerkt en Heiltje  

Boumeester in de (online) marke-

ting. Samen hebben zij alle experti-

se in huis om bedrijven te adviseren 

over het gebruik van social media.

Gebleken is dat een groot deel van 

alle mkb-ondernemers nog nauwe-

lijks social media gebruikt.  Som-

mige bedrijven hebben zelfs nog 

geen website terwijl een website 

je visitekaartje is. Klanten willen 

weten met wie ze zaken gaan doen 

en verzamelen vooraf graag alle  

relevante informatie van een be-

drijf. Daarvoor is een professionele 

website een eerste vereiste.

Janine en Heiltje hebben gemerkt 

dat de drempel vaak groot is om so-

ciale media te in zetten terwijl het 

vaak een goedkope manier is om de 

naamsbekendheid van het bedrijf 

te vergroten. Vragen als: welke  

social media zijn er eigenlijk, 

welke zijn het meest geschikt voor 

mijn bedrijf, wat levert het me op 

en hoeveel tijd gaat me dat eigen-

lijk kosten? Op deze vragen geeft 

Top Trending Media u antwoord. 

Welk middel het meest geschikt is 

hangt af van het product dat wordt 

verkocht of de dienst die wordt ge-

leverd en natuurlijk van de beoogde 

doelgroep. 

Top Trending Media heeft de tools 

in huis om uw bedrijf met social 

media naar het volgende level te til-

len en adviseert niet alleen over hoe 

dit het beste kan worden aangepakt 

maar wijst u ook op de  (juridische) 

risico’s.

Top Trending Media is bovendien 

gespecialiseerd in het schrijven van 

social media plannen en protocol-

len en brengt de mogelijkheden in 

kaart, begeleidt een bedrijf naar 

een meer transparante communica-

tie met klanten en helpt het bedrijf 

stappen te zetten zodat het klaar is 

voor de nieuwe manier van commu-

niceren.  

Ook voor de juridische aspecten 

van alles wat met social media te 

maken heeft zoals cookies, data-

opslag, IP-adressen en cloud-con-

tracten kan een ondernemer bij Top 

Trending Media terecht.

Stap meteen in op het hoogste  

niveau. Uw bedrijf up to date in 

2014! 

Kijk op www.toptrendingmedia.nl 

en vraag vrijblijvend een offerte.

Kracht achter sociale media
Heiltje Boumeester en Janine Mazel zijn per 1 februari 2014 gestart met het social media 

marketing bureau Top Trending Media in Bilthoven. Zij adviseren bedrijven over de 

mogelijkheden van social media en zijn daarnaast gespecialiseerd in de juridische aspecten 

van alles wat met social media te maken heeft.

advertorial

De dames van Top Trending Media verlagen de drempel naar sociale 

media.
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Berlagelaan

Leyenseweg

Berla
gelaan

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

Zet- en drukfouten voorbehouden. Max. 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woensdag 
12 t/m dinsdag 18 maart 2014 
in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven

30%korting
40%
korting

50%
korting

Megascherpe kortingen bij 
bewezen de goedkoopste!

Bananen 
Kilo
van: 1.75

voor: 0.87

50%
korting

Douwe Egberts 
Aroma rood 
Alle pakken of zakken 
van 500 gram 
2 stuks
9.38 - 9.86

6.996.996.996.

2 stuks

Lipton Ice tea 
Alle pakken of 
fl essen van 1.5 liter
Per stuk
van: 1.55 - 1.61

voor: 0.77 - 0.80

50%
korting
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Sjollema denkt dat het werk aan de 

Julianalaan nog ongeveer vier we-

ken gaat duren. ‘Dan mag het ter-

ras weer terug en krijg ik een mooie 

brede stoep voor de zaak. Het gaat 

er kwalitatief beter uitzien en daar 

ben ik erg blij mee.’ Eric Sjollema 

woont al zijn hele leven in Bilthoven 

en is beroepsmilitair bij de mariniers 

geweest. Toen hij uit militaire dienst 

kwam werkte hij enkele jaren in de 

horeca. Hij was daarna werkzaam 

bij Heineken in Bunnik, waar hij 

een managementopleiding volgde. 

Vierenhalf jaar geleden begon hij 

restaurant Settlers in Bilthoven.

Ambiance

‘Velen verklaarden me voor gek dat 

ik aan het begin van de crisis een 

restaurant begon, maar ik ben er 

nog steeds’, zegt hij lachend. ‘Het 

is hard werken, maar ook leuk en 

vooral gezellig.’ De  zaak oogt ei-

gentijds en intiem. Eric Sjollema 

noemt het ambiance. ‘Een verza-

melnaam voor alles wat het leven 

mooi en de zaak aantrekkelijk 

maakt.’ Voor de inrichting heeft hij 

zich laten inspireren door elemen-

ten die hij in andere zaken zag. ‘Ik 

verander ook regelmatig kleine din-

gen en zo blijf je groeien in je eigen 

bedrijf. We hebben een uitgebreide 

kaart. Onze lauwwarme variatie 

op de carpaccio wordt heel erg ge-

waardeerd.’ Restaurant Settlers 

werkt met biologische producten 

en scharrelvlees. ‘De tonijn die we 

serveren wordt op een verantwoor-

de wijze gevangen. We houden ons 

bewust bezig met verantwoord eten 

en drinken en maken gebruik van 

fairtrade producten.’ Eric Sjollema 

deed een koksopleiding en heeft 

ervaren koks in dienst. Het restau-

rant telt 58 zitplaatsen en heeft een 

voor- en achterterras.

Samenwerking

Eric Sjollema is erg tevreden over 

de wijze waarop de ontwikkelingen 

in het centrum plaatsvinden. ‘Er is 

transparantie van zowel de gemeen-

te als aannemersbedrijf Avezaat bij 

het veranderen en klaarmaken van 

de Julianalaan voor de toekomst.’ 

Sjollema constateert een duidelijke 

wil tot samenwerking bij de ge-

meente. ‘Er is een grote bereidheid 

bij het zoeken naar oplossingen 

wanneer er problemen ontstaan.’ 

Ook vindt hij dat de gemeente heel 

toegankelijk is. ‘Ik krijg niet in alles 

mijn zin, maar waar het om gaat is 

dat je een goed bereikbare overheid 

hebt die dingen uitlegt. Je hoeft het 

er dan niet mee eens te zijn, maar er 

zit in elk geval visie achter. Er ge-

beurt wat en we gaan de toekomst 

zien.’ Hij ziet zijn toekomst als on-

dernemer beter worden door onder 

andere de life science as die kan 

zorgen voor meer banen. ‘Daardoor 

zullen meer mensen naar Bilthoven 

komen.’ Restaurant Settlers draagt 

bij aan het creëren van kansen op 

werk voor jongeren door regelma-

tig stageplekken aan te bieden. ‘We 

werken graag mee om mensen op 

die manier ervaring op te laten doen 

en ze een grotere kans op een vaste 

werkplek te geven.’

Eric Sjollema tevreden
over ontwikkelingen in Bilthoven

door Guus Geebel

‘Op dit moment wordt voor ons restaurant nog gewerkt en is het terras er even niet, maar het 

gedeelte van de Julianalaan dat klaar is ziet er prachtig uit’, vertelt Eric Sjollema, eigenaar van 

restaurant Settlers. ‘Ik zeg altijd ze hebben nu zoveel ervaring opgedaan dat het laatste stukje 

vast het mooiste wordt.’ Hij ziet de Julianalaan langzaam een chique boulevard worden.

Eric Sjollema ziet de toekomst rooskleurig tegemoet.

Het Sportbrood is een licht meer-

granenbrood boordevol energie en 

zeer geschikt om dagelijks te eten. 

Aan het brood is extra voedingsve-

zel van haver en tarwe toegevoegd 

en ook nog getoaste tarwekiemen. 

Door de extra vezels geeft dit brood 

extra energie en mag het dus met 

recht een sportbrood genoemd wor-

den.

Sportbrood

Tot Pasen is in de Maartensdijkse 

winkels van Bakker Bos het Sport-

brood te koop. Bij aankoop van een 

Sportbrood ontvangt de klant een 

munt die in een spaarpijp van de 

deelnemende verenigingen gedepo-

neerd kan worden. Na de Paasda-

gen keert Bakker Bos 0,50 euro per 

munt uit aan de verenigingen.

Per verkocht brood gaat € 0,50 

naar een sportvereniging.

Sportbrood bij Bakker Bos
door Henk van de Bunt

Regelmatig krijgt de Maartensdijkse Bakker Bert Bos de vraag of zij een (sport-)club 

willen ondersteunen door middel van sponsoring in producten en/of geld. Veelal reageert 

de middenstander daar positief op; niet geheel onbegrijpelijk van een bakker, die ook nog 

voorzitter is van de Maartensdijkse korfbaltrots TZ. 

Laatste ArtTraverse-
expositie geopend

Vanaf 9 maart exposeert de ArtTraverse in het Biltse 

gemeentehuis twee kunstenaars: Jorn van Leeuwen 

(schilderijen) en Lia van Vugt (beelden). Op zondag 9 

maart werd deze laatste expositie van dit seizoen geopend 

door dr. ing. Rob de Jonge, microbioloog en onderzoeker 

op het gebied van voedselveiligheid.

De Biltse beeldend kunstenaar Jorn van Leeuwen heeft veel aandacht 

gekregen als prijswinnaar van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilder-

kunst 2013. Jorn van Leeuwen is een gedreven kunstenaar die thematisch 

werkt en zijn onderwerpen vanuit een onderzoeksperspectief benadert. 

Dat levert echter geen experimentele schilderkunst op, maar prachtige 

olieverfschilderijen, die met liefde voor traditie geschilderd zijn. 

After

De beelden van Lia van Vugt (zijn zelfstandige objecten die hun eigen 

regels volgen. Van Vugt streeft naar een zekere ‘abstractie’. Lia van 

Vugt beheerst op zeldzame en bewonderenswaardige wijze het ambacht 

van het beeldhouwen. Zij werkt in hout, steen, brons en glas. In deze 

expositie komen twee aspecten van haar werk aan de orde. Enerzijds 

laat zij objecten zien gemaakt van oude ietsbanden. Aan dit project, 
‘After 100,000 miles’, heeft ze samen met haar zoon Karel van Vugt 

gewerkt. De titel refereert aan de totale afstand die alle ietsbanden per 
kunstwerk gezamenlijk hebben afgelegd. De exposities in de ArtTra-

verse zijn te bezichtigen tijdens kantooruren maandag, woensdag, don-

derdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, dinsdag van 08.30 tot 19.00 

uur.[HvdB]

V.l.n.r. Karel van Vugt, Lia van Vugt en Jorn van Leeuwen. (foto Reyn 

Schuurman)

Verstaat de

VVD in De Bilt

Nederlands?

Deze kever staat hier 

ONVEILIG!
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Doe mee met NLdoet op 21 en 22 maart

Op vrijdag 21 en zaterdag 

22 maart gaan overal in 

Nederland duizenden vrijwil-

ligers aan de slag voor goede 

doelen. Er zijn i entallen 
klussen te doen in De Bilt, 

Bilthoven, Maartensdijk en 

Hollandsche Rading en de 

organisai es maken er weer 
een feestelijk NLdoet week-

end van. Door mee te doen 

aan NLdoet kunt u met een 

eenmalige krachi nspanning 
organisai es bij u in de buurt 
echt uit de brand helpen. In 
de klussenladder ziet u voor 

welke klussen er nog vrijwil-

ligers nodig zijn. 

Hoe werkt het? 

U kunt zich via de website 
van NLdoet aanmelden 

voor een klus bij u in de 
buurt: www.nldoet.nl Klik 
op ‘Klus zoeken’ en vul uw 
woonplaats in en u ziet een 

overzicht van klussen. U kunt 

ook direct contact opnemen 

met de klusaanbieder via de 
gegevens uit de klussenlad-

der. 

Meer weten?

Wilt u meer informai e over 
de mogelijkheden om mee 

te doen aan NLdoet, of 

over vrijwilligerswerk in het 

algemeen? Neem contact 

op met Lot e Nagengast, 
namens ViA De Bilt project-

leider NLdoet in Gemeente 

De Bilt: via@mensdebilt.nl 
of (030) 744 05 95. ViA De 

Bilt is onderdeel van MENS 

De Bilt. 

Bedrijven die zich willen 

inzet en voor NLdoet kunnen 
meer informai e inwinnen 
over NLdoet bij Astrid Kloos-
terziel van Samen voor De 

Bilt: astrid@samenvoorde-

bilt.nl of (06) 11564957.

Kom een dag schilderen, klussen, tuinieren, schoonmaken 
of koken en maak er een onvergetelijke dag van!

Wat? De moestuin klaar maken om te zaaien 

Voor wie? Zorgboerderij Nieuw Bureveld in De Bilt
Wanneer? Vrijdag 21 maart, 8.30 tot 16.00 uur
Contactpersoon D.J. Stelling, info@nieuwbureveld.nl & (030) 2317877

Wat? Klussen bij de scouting

Voor wie? Rover Crofts Groep in Bilthoven
Wanneer? Zaterdag 22 maart, 10.00 tot 18.00 uur
Contactpersoon A.W. Smit, arend.smit@emissioncare.nl & (030) 2286613

Wat? Schilderen en herstellen van de scoutinggebouwen

Voor wie? Scouting Laurentiusgroep in De Bilt
Wanneer? Zaterdag 22 maart, 10.00 tot 17.00 uur
Contactpersoon J.W. ten Have, johantenhave@gmail.com & (06) 25590474

Wat? Palen vervangen van omheining schaapskooi

Voor wie? Landgoed Heidestein op het Utrechts Landschap, De Bilt
Wanneer? Zaterdag 22 maart, 10.00 tot 16.00 uur
Contactpersoon A.N. Stoffer-Alblas, an.stofferalblas@kpnplanet.nl & 
(0343) 515250

Wat? Onderhoud van sportcomplex

Voor wie? Korfbalvereniging NOVA in Bilthoven
Wanneer? Zaterdag 22 maart, 8.00 tot 13.00 uur
Contactpersoon V. Baas, vincentnancy@kpnmail.nl & (06) 22717632

Wat? Voorjaarswandeling en high tea met ouderen

Voor wie? Zorgcentrum Weltevreden in De Bilt
Wanneer? Zaterdag 22 maart, 13.30 tot 17.00 uur
Contactpersoon S. Veerman, s.veerman@debilthuysen.nl & (030) 2209600

Wat? Schuur timmeren voor het buitenspeelgoed

Voor wie? Bosbergschool in Hollandsche Rading
Wanneer? Zaterdag 22 maart, 9.30 tot 12.30 uur
Contactpersoon R. de Moor, directie.bosberg@proceon.nl & (06) 46189749

Wat? Werktuin aanleggen voor groep 3/4

Voor wie? Basisschool De Werkplaats in Bilthoven
Wanneer? Zaterdag 22 maart, 9.00 tot 14.00 uur
Contactpersoon J.A.A. Goes, j.goes@wpkeesboeke.nl & (06) 33431097

Wat? Nodig een ‘onbekende bekende ’ uit

Voor wie? Stichting Eet Mee
Wanneer?  21-23 maart tussen 10.00 en 21.00 uur
Contactpersoon A. Kastein, info@eetmee.nl & (030) 22113498

Wat? Vloertje leggen

Voor wie? De Woudkapel in Bilthoven
Wanneer? Vrijdag 21 maart, 9.00 tot 17.00 uur
Contactpersoon A. van Beeck Calkoen, ahvbc@hotmail.com & (030) 
7078190

Wat? Opknappen groen en clubhuis schoonmaken

Voor wie? Tennisvereniging Hollandsche Rading
Wanneer? Zaterdag 22 maart, 10.00 tot 16.00 uur
Contactpersoon C.A. Floor, ca� oor@hotmail.com & (035) 5771636

Wat? Een mooie tuin maken

Voor wie? Stichting Huize Gaudeamus In Bilthoven
Wanneer? Zaterdag 22 maart, 9.00 tot 17.00 uur
Contactpersoon L. Zwarts van Beurten, lily_zwarts@hotmail.com & (030) 
2293847

Wat? Grote opknap en schoonmaakdag 

Voor wie? TV Tautenburg in Maartensdijk
Wanneer? Zaterdag 22 maart, 10.00 tot 16.00 uur
Contactpersoon R. Schardam, remko@schardam.com & (0346) 212275

Wat? Mooie muren voor de peuters

Voor wie? PSZ Het Bruggetje in Maartensdijk
Wanneer? Zaterdag 22 maart, 9.00 tot 17.00 uur
Contactpersoon M. Emmelot, info@peuterspeelzaalhetbruggetje.nl & (06) 
22733338

Klussenladder
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De  blikopener 4
Er is veel misleiding in verkiezingstijd. Zoals in de Vierklank 

van 26 februari. Een partij  meent bijvoorbeeld, dat er vier 

jaar voor nodig is, voordat de schade die het huidige college 

inancieel achterlaat is opgeruimd. O ja? Feit 1: De lijsttrek-

ker van deze partij, Bilts Belang, was wethouder inanciën 

tot  in 2006. Feit 2: door zijn beleid moest de provincie 

dreigen met onder toezichtstelling. Feit 3: in 2013 hoort 

de gemeente De Bilt volgens de provincie tot de inancieel 

best scorende gemeentes.  Alweer 8 jaar geleden liepen de 

burgers van De Bilt massaal te hoop tegen de plannen van 

de huidige lijsttrekker van Bilts Belang met  het centrum 

van Bilthoven. Feit 4: na zijn vertrek kwam goed overleg 

met de gemeente tot stand en wordt echt, zichtbaar en 

met veler instemming  gewerkt aan een beter De Bilt/Bilt-

hoven.  Een ander opvallend feit  betreft de lokale bewe-

ging die zich vreemd genoeg Beter De Bilt noemt. Deze 

zegt alleen maar dat te doen wat de burgers willen. Het is 

daarom moeilijk uit te leggen dat deze beweging (feit 5) 

kennelijk zonder overleg met de culturele verenigingen 

een nieuwe Vierstee in het programma heeft opgenomen. 

Waarom niet de oude opgeknapt?

VVD De Bilt gaat voor feiten, 

dat is het enige waar de kiezer 

mee gediend is.

advertorial

Op de Maartensdijkse School met 

de Bijbel was er eerst een theore-

tische deel in de klas van groep 6, 

waarna naar buiten gegaan werd 

voor de praktijkles bij die vuilnis-

auto. Na de ochtendpauze startte 

de volgende les met groep 5. Adj. 

directeur Harry Prosman: ‘Ook 

eerst drie kwartier binnen en dan 

nog een half uurtje buiten. Veertien 

dagen later heb ik z’n zelfde lessen-

serie afgesproken voor groep 7 en 

8, maar dan in samenwerking met 

VVN en Post NL’.

Vervolgens werd Hollandsche Ra-

ding aangedaan. Leerlingen van de 

(gecombineerde) groepen 4/5/6/7 

en 8 kregen een praktijkles buiten 

bij de SITA vuilnisauto. Tijdens 

de praktijkles leerden ook deze 

leerlingen een tweetal vuistregels: 

‘blijf rechts ruim achter de vracht-

wagen’ en ‘houd minstens 3 me-

ter afstand’. Hierdoor hebben de 

kinderen geleerd hoe ze veilig en 

bewust om moeten gaan met grote 

voertuigen in het verkeer om zo-

doende hun veiligheid voor nu en 

voor later te vergroten. De kinderen 

kijken terug op een leuke, leerzame 

les. De instructeurs onderstreepten 

nog eens dat het verbeteren van de 

verkeersveiligheid een gezamenlij-

ke verantwoordelijkheid is van alle 

verkeersdeelnemers.

Team Veilig op Weg bezoekt scholen
door Henk van de Bunt

Transport en Logistiek Nederland, de grootste werkgeversorganisatie in het wegtransport, gaf 

donderdag 6 maart in samenwerking met SITA, specialist op het gebied van afvalmanagement, 

les over vrachtauto’s en andere grote voertuigen in het verkeer aan leerlingen van de School 

met de Bijbel in Maartensdijk en de Bosbergschool in Holandsche Rading. Een speciale 

vuilniswagen van SITA kwam daarvoor naar de basisscholen. 

Groep 5 van de School met de Bijbel wordt op veiligheidsaspecten gewezen.

De gecombineerde groepen 4,5,6 en 7 van de Bosbergschool worden voor 

en achter de auto geïnstrueerd.

Het thema van het platform dit jaar 

is: ‘De verbindende gemeente’. In 

een verbindende gemeente gaat 

het vooral om een verbindende 

gemeenschap. Een gemeenschap 

waarbij we omzien naar elkaar en 

elkaar respecteren. Samenleven 

doe je immers samen! Bij een ver-

bindende gemeente hoort ook een 

bestuur, dat nadrukkelijk wil wer-

ken aan die verbinding. 

En dat bestuur wordt gevormd door 

de gemeenteraad. Daarom wil het 

platform door middel van dit afiche 
de gemeenschap oproepen om op 

19 maart vooral te gaan stemmen. 

Want alleen dan verkrijgt men een 

goede afspiegeling in die gemeen-

teraad en kan men werken aan het 

creëren van een breed draagvlak bij 

de diverse onderwerpen en zo aan 

(onderlinge) verbinding werken.

Verkiezingsdebat

Benjamin heeft aan het platform 

aangeboden hiervoor een afiche 
te willen maken. Op 17 maart aan-

staande wordt, tijdens het verkie-

zingsdebat bij WVT, het afiche 
ook overhandigd aan de lijsttrek-

kers van de partijen, die aan de ver-

kiezingen deelnemen. Het platform 

hoopt dat door deze oproep zoveel 

mogelijk inwoners hun stem op 19 

maart laten horen en niet aan de 

zijlijn blijven staan. Immers, al-

leen met z’n allen kan inhoud wor-

den gegeven aan een gemeente die 

werkt aan verbinding.

(Wim Corbee, SSW)

Platform Respectvol Samenleven
en het stemmen

Woensdag 5 maart heeft burgemeester Arjen Gerritsen in het bijzijn van de voorzitter van 

het Platform Respectvol Samenleven Piet Steegman een afiche rondom de verkiezingen in 
ontvangst genomen. Het afiche is gemaakt door Benjamin Witteman, leerling van de Oranje 

Nassauschool in Bilthoven. Het maken van een afiche is een initiatief van het Platform.

V.l.n.r.: Piet Steegman, voorzitter van het Platform, burgemeester Arjen 

Gerritsen en Benjamin Witteman.

Voorlichting
Passend Onderwijs

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een 

passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra 

begeleiding op een gewone school. Vanaf 1 augustus 2014 komt er een 

nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een pas-

sende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben. 

Passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 oficieel van start. Veel le-

raren en ouders hebben nog vragen en zorgen over passend onderwijs. 

Daarom is het belangrijk om nu aan de slag te gaan met de inhoude-

lijke uitwerking van passend onderwijs. Welke ondersteuning kan een 

school bieden? Op welke manier worden leraren ondersteund bij het 

geven hiervan. Welke rol spelen gemeenten? De Week van passend on-

derwijs biedt alle ruimte om het samen over de inhoud te hebben. Om 

elkaar te inspireren en te informeren. En samen te bespreken wat pas-

send onderwijs precies betekent op de school en in de klas. 

Op 24 maart van 19.30 tot 22.00 uur zal in buurthuis ’t Hoekie, Profes-

sor Doctor T.M.C. Asserweg 2, De Bilt een informatieavond worden 

gehouden. Hierbij zullen medewerkers van samenwerkingsverband 

ZOUT (Zuid-Oost-Utrecht) en de PO-raad passend onderwijs (V)SO 

sprekers zijn. Vertegenwoordigers van de gemeente De Bilt en van 

het Centrum van Jeugd en Gezin zijn aanwezig om meer informatie 

te verstrekken. Deze informatieavond is bedoeld voor ouders, scholen 

en zorgverleners in de gemeente De Bilt. Meer informatie en aanmel-

ding voor 19 maart bij Mariëtte Feenstra, mariette.feenstra@cumcura.

nl. Tel: 06 48682072. [HvdB]

‘Het zal je maar gebeuren, een kind 

uit jouw groep verdwijnt zomaar.

Het zal je maar gebeuren, het ver-

dwenen kind wordt dood gevon-

den…’

Ronald Nagtegaal neemt zijn ge-

hoor mee in zijn ervaringen rond de 

moord op Ruben en Julian en hoe 

zijn school dit heeft opgepakt’. Ine 

Spee begeleidt al jaren (onderwijs-)

organisaties die geconfronteerd 

worden met incidenten of calami-

teiten. Vanuit deze ervaringen geeft 

ze tips voor preventie en voor op-

vang van kinderen na schokkende 

ervaringen. De avond wordt van 

20.00 tot 21.45 uur gehouden in de 

Mathildezaal van het gemeentehuis 

Jagtlust. De toegang is gratis. Aan-

melden kan op www.raadvanker-

kendebilt.nl/kindincrisis

Informatieavond over kind in crisis
De Raad van Kerken De Bilt en omstreken houdt maandag 17 maart de informatieavond:

‘Kind in een crisissituatie’. Ronald Nagtegaal en Ine Spee zijn gastspreker.
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*  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

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

www.bergenberg.nl

Het leukste huismerk voor je huis!

Vinyl
al vanaf

17,50
per m2

Karpetten 
al vanaf

395,-

PVC
al vanaf

27,95
per m2

Gordiijnen

al vanaf

20,50
per meter

Tapijt 
al vanaf

23,-
per m2

Behang
al vanaf

29,95
per rol

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

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



 
Zaterdag 15 maart staan de deuren van Warande Wooncentrum 
Schutsmantel van 10.00 – 13.30 uur open voor iedereen die belangstelling 
heeft voor de mogelijkheden die Schutsmantel aan senioren biedt om 
‘Aangenaam actief te blijven’. Naast wonen met een indicatie (ZZP 4 t/m 7) 
is pension-wonen en huur van gastenkamers ook een mogelijkheid. Voor 
ouderen met een lichte zorgvraag houdt dat in: wonen met vol pension en 
indien van toepassing, thuiszorg door medewerkers van Schutsmantel. 
Voor een tijdelijke periode zijn gastenkamers, met vol pension en 
bovenstaande thuiszorg beschikbaar. Warande Sociëteit de Bosrank is een 
sociëteit voor dagbesteding bij Schutsmantel waar senioren met 
geheugenproblemen die thuis wonen en hun mantelzorgers elkaar kunnen 
ontmoeten, hobby’s beoefenen en aangenaam actief zijn. 
 
Voor meer informatie over de mogelijkheden van zorgarrangementen, een 
rondleiding en het bezichtigen van een appartement en de sociëteit bent u 
van harte welkom in Warande Wooncentrum Schutsmantel en Warande 
Sociëteit de Bosrank, Gregoriuslaan 35, 3723 KS  Bilthoven. 
 

Voor meer informatie over Warande en de open dag zie ook 
www.warandeweb.nl 

 Vervroegde 
verkiezingen…
 Op zaterdag 15 maart, vinden er op het Maertens-

plein vervroegde verkiezingen plaats.

In de kraam voor de winkel van Bakker Bos kan er 

namelijk gestemd worden op 'de lekkerste appel-

koek'. Om daar achter te komen moet u natuurlijk 

eerst proeven! Kom ook stemmen dus!

•
•

•
•

Tuinadvies

Aanstaande zaterdag 15 maart tijdens de Kruiwa-

gendagen is Hankie aanwezig om u vrijblijvend 

te adviseren. Voor het inplannen van het advies 

van ongeveer een half uur, kunt u zich aanmelden 

via de mail info@hankie.nl of tel 06 526 90 467. 

De komende periode is Hankie zaterdag tussen 

13.00 en 17.00 op afspraak aanwezig, meld u van 

tevoren aan. Meer informatie op het tuincentrum 

Groenrijk Hollandsche Rading en www.hankie.nl.

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

voor 

frisse 
ideeën!
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In het verleden hebben de West-

broekse toneelspelers verschillende 

toneelstukken van hem op de plan-

ken gebracht. Ook deze keer heb-

ben de acteurs weer hard gewerkt 

om er een mooie voorstelling van 

te maken. Er verschenen maar liefst 

elf spelers op het toneel. In decem-

ber zijn ze begonnen met repeteren 

onder leiding van hun vaste regis-

seur, Jan Hendrik Nap, dit jaar voor 

het eerst bijgestaan door zijn vrouw 

Sandra. Zoals altijd werd het decor 

weer door eigen mensen gebouwd.

Natuurlijk was het weer een kome-

die die voldeed aan alle voorwaar-

den van het luchtige volkstoneel. 

Het verhaal was heel onwaarschijn-

lijk, niemand begreep elkaar, een 

overmaat aan misverstanden en 

aan het einde kwam toch nog alles 

weer goed. Het leidde tot hilarische 

toestanden op het toneel die vaak 

wijzigden. Technisch best lastig om 

dat goed uit te voeren. Je moet dan 

goed op elkaar zijn ingespeeld en 

dat waren de Westbroekse acteurs. 

Door al die elkaar snel wisselende 

situaties bleef ook de vaart er in en 

dat is wel een voorwaarde wil zo’n 

komedie blijven boeien. Het lever-

de een vlot lopende voorstelling op.

Nieuwe gezichten

De zaal had veel plezier om het 

dwaze verhaal rond het ’vegetari-

sche pension, tevens centrum voor 

spirituele levenshouding’. Zo’n 

thema bedenk je eigenlijk niet en is 

van tevoren al een garantie voor hi-

larische situaties. Er werd dan ook 

veel gelachen door de toeschou-

wers. Knap is hoe het C.P.J. toneel 

ieder jaar weer mensen bij elkaar 

krijgt die goed bij hun rol passen. 

Er is natuurlijk de vaste kern van 

spelers maar ieder jaar zien we ook 

weer andere gezichten. Nieuw was 

dit jaar Annemiek Bouwman die 

pensiongaste Greta neerzette alsof 

ze al jaren aan het toneel was. Ook 

voor het eerst was Kim Andriessen 

die als de vlotte Monique overtui-

gend overkwam. Cor van Ginkel 

kreeg als de sullige echtgenoot 

en ‘goeroe’ tegen wil en dank re-

gelmatig de lachers op zijn hand. 

Echtgenote Betty werd heel naturel 

neergezet door Josine Hennipman-

van Vliet. Een andere routinier uit 

de stal van het Westbroekse toneel, 

Lambert van de Hul, had zich des-

kundig ontfermd over het karak-

ter van Joep, de onnozele en veel 

verwarring zaaiende zoon. En dan 

was daar natuurlijk de overdreven 

operazangeres Adèle die haar me-

depensiongasten voortdurend con-

fronteerde met haar zangkunsten. 

Wie in Westbroek kan die rol beter 

voor het voetlicht brengen dan Jo-

sine Hartog-Verder, compleet met 

snerpende riedels die door merg 

en been gingen. Adèle verwachtte 

voortdurend een telefoontje van 

Luciano Paverotti. Een telefoon-

tje dat nooit kwam, waarschijnlijk 

ook omdat deze legendarische ope-

razanger al in 2007 is overleden. 

Adèle was in het gezelschap van 

haar timide secretaresse Lies, sub-

tiel vertolkt door Ineke Bouwman. 

Die twee samen deden nog het 

meeste denken aan Bianca Castai-

ore en haar kamenier Irma, klassie-

ke stripiguren uit Kuifje. Wellicht 
niet zo bedoeld, maar het was wel 

erg amusant. Dirk Jan van Bar-

neveld was moeiteloos in de huid 

gekropen van de brave zoon Kees 

en Frank Puijk zagen we met verve 

verschijnen in de gedaante van Jo-

chem de pianist. Hij had er speciaal 

een kek baardje voor laten staan. 

Maar zijn imposante haardos was 

toch echt een pruik. Paula Verhoef 

was overtuigend als pensiongaste 

Diana, zeker in haar gretige zoen-

partij met zoon Kees. En dan was 

daar nog slager van Herwijnen. Die 

hoefde maar één zin te zeggen aan 

het einde van het stuk. Een makkie 

waarvoor regisseur Jan Hendrik 

Nap zelf tekende.

Welverdiend applaus

Ook aanwezig waren veertien leden 

van de Toneelvereniging Lieshout, 

uit de plaats met de zelfde naam. Ie-

der jaar gaan de beide gezelschap-

pen bij elkaar op bezoek. De Bra-

banders hadden in 2008 dit stuk ook 

gespeeld en kwamen kijken hoe de 

collega’s uit Westbroek het er van 

af brachten. Het was natuurlijk heel 

herkenbaar voor de Lieshouters. 

Ze vonden dat de spelers uit West-

broek het goed deden. Dat vond het 

publiek ook en een welverdiend ap-

plaus was hun deel aan het einde 

van de avond. De zaal was zater-

dag helemaal vol. Dat verdienen de 

spelers zonder meer nog twee keer. 

Die mogelijkheden zijn er op vrij-

dag 14 en zaterdag 15 maart. Aan-

vang 20.00 uur en de zaal is open 

om 19.15 uur. In de pauze is er een 

loterij met fraaie prijzen. De helft 

van de opbrengst hiervan is voor de 

actie ‘Klimmen voor MS’.

Pension van…? hilarisch 
onderkomen In Westbroek

door Martijn Nekkers

Zaterdag 8 maart vond in het Dorpshuis van Westbroek de première plaats van de jaarlijkse 

toneeluitvoering van het C.P.J.Toneel. Dit jaar de komedie ‘Pension van…’. Een komedie van 

auteur Carl Slotboom, een toneelschrijver die al meer dan 40 stukken heeft geschreven. 

De cast Pension van…staand v.l.n.r. Dirk Jan van Barneveld, Josine 

Hartog-Verder, Annemiek Bouwman, Jan Hendrik Nap, Lambert van den 

Hul, Frank Puijk, Paula Verhoef. Zittend v.l.n.r. Kim Andriessen, Kees 

Versteeg, Joselien Hennipman-van Vliet, Ineke Bouwman.

Het gevoel
‘Kijk’, zegt banketbakker Johan van Ingen, ‘mijn nieuwe gebaksdozen, 

nu met een milieukeur. Weer een stapje op weg naar verduurzaming. Ze 

zijn wel wat duurder, maar dat heb ik er voor over’. Van Ingen gebruikt 

al langer Fairtrade chocolade en ontwikkelt nu ook een 100 procent 

biologisch brood. Dat is wel een beetje een gok, want zo’n brood gaat 

rond de 4 euro kosten en lang niet alle klanten willen dat betalen voor 

een brood. Het is in deze tijd waarin mensen de hand op de knip houden 

en vooral op de prijs letten een voortdurende afweging hoe ver hij kan 

gaan met verduurzamen. Want duurzame grondstoffen zijn toch duur-

der en hij moet zijn banketbakkerij wel rendabel houden. Er werken 

acht mensen in zijn zaak.

Bij Johan komt duurzaamheid vooral uit zijn gevoel. ‘Ik wil iets bij-

dragen aan de wereld, de verloedering tegengaan. Zo bezocht ik op 

de Dominicaanse Republiek een suikerrietplantage. Als je ziet op wat 

voor mensonterende manier de mensen daar moeten werken en in wat 

voor krotjes ze wonen. Daar wil je gewoon niet aan meewerken’. Maar 

het lukt hem nog niet om met de juiste Fairtrade suiker te werken. Wat 

hij nodig heeft is domweg nog niet op de markt. En dat geldt voor veel 

grondstoffen. Banketbakken en duurzaamheid zijn nog aparte werel-

den. Vorig jaar maakte van Ingen 

voor ‘900 jaar De Bilt’ een Bilts 

appeltaartje. Hij heeft zijn best 

gedaan om daar appels uit De Bilt 

voor te gebruiken. Maar die zijn er 

gewoon niet meer. ‘Ik zou er best 

aan mee willen werken om in De 

Bilt weer appels te kweken die 

duurzaam zijn en die ik dan kan 

gebruiken in mijn gebak. Dat voelt 

toch veel beter? Zo komen we sa-

men weer een stapje verder’.

Banketbakken en duurzaamheid 

zijn twee aparte werelden.

Duurzaamdebilt.nu organiseert op 17 mei een groot 

duurzaamheidsevent, NU14. In de aanloop kijken 

we hoe duurzaam ondernemen er uit kan zien. Voor 

meer info over NU14 zie www.duurzaamdebilt.nu.

Van Dorpsberaad

Westbroek
Hieronder de onderwerpen welke behandeld zijn

in de vergadering van begin maart 2014:

-  Floris Moons is de wijkagent die Hans Gies (tijdelijk) opvolgt. Hij 

wordt op de hoogte gesteld van wat er speelt en wat er van hem 

verwacht wordt. 

-  Het Dorpsberaad is naar de volgende bijeenkomsten geweest: 

• Concept Beeldkwaliteitsplan “Groen in Beeld”. In het concept 
zijn de aangedragen punten van het Dorpsberaad opgenomen.  

Het deinitieve plan wordt afgewacht.  
• De Westbroekse Ondernemers Club is opgericht. Het Dorpsberaad 
ondersteunt het bedrijfsleven. 

• Bewonersavond Wijkraden. Boodschap vanuit gemeente was dat 
er meer participatie tussen burger en gemeente nodig was. Ook is de 

verkeersveiligheid aangekaart en zijn mogelijkheden verkend voor 

subsidiemogelijkheden voor het evenemententerrein.

-  Enquête ‘toekomst Westbroek’. Begin mei zal de enquête in 

Westbroek verspreid worden.

Lopende projecten

-  Jaarwisseling is rustig en naar tevredenheid van gemeente De Bilt 

en de Brandweer verlopen. Huidige aanpak lijkt dus effectief.

-  Inrichting nieuwbouw: Rubbertegels zijn begin 2014 gelegd, 

plaatsen zitbankje deze week.

-  Sluipverkeer / verkeersveiligheid: besproken met wijkagent Moons

-  Onderhoud Huydecoperweg: Aan beschoeiing wordt gewerkt. 

-  Gift Rabobank – evenemententerrein: De gemeente wil, naast een 

symbolische bijdrage van € 1000, aanleg waterleiding, elektra en 

riolering faciliteren, uitsluitsel week 11.

-  Nieuw lid Dorpsberaad en nieuwe voorzitter 

Gert-Jan Braas wordt lid van het Dorpsberaad en volgt daarmee 

Frans Bakker op. Marcel Pisa legt het voorzitterschap neer. Gert-

Jan Braas is bereid het voorzitterschap op zich te nemen vanaf de 

volgende vergadering.

Op website www.dorpsberaadwestbroek.nl aanvullende informa-

tie over tal van onderwerpen die regelmatig terugkomen op onze 

agenda. Daar kunnen ook reacties worden gegeven en vragen 

worden gesteld. 

Op 17 maart wordt St. Patrick’s 

Day gevierd, vooral in Ierland; 

maar ook in De Bilt wordt er iets 

aan gedaan. Saint Patrick’s Day is 

Ierlands belangrijkste heilige en is 

een dag waarop Ieren over de hele 

wereld een cultureel feestje hebben. 

Op zondag 16 maart kan men een 

kijkje komen nemen in het Van 

Boetzelaerpark in De Bilt, waar 

St. Patrick staat afgebeeld op het 

Hoogkruis. Het vier meter hoge 

kruis heeft 42 afbeeldingen waar-

van er een aantal te maken heeft 

met de Ierse geschiedenis. Het kruis 

is niet toevallig geïnspireerd op een 

Ierse traditie. Eén van de grondleg-

gers van De Bilt kwam 900 jaar ge-

leden terug van een pelgrimstocht 

naar Ierland: St. Patrick, één van de 

grondleggers van De Bilt heeft een 

plaatsje gekregen op dit hoogkruis. 

[HvdB]

Van 13.00 t/m 17.00 uur is er elk 

heel uur een rondleiding door 

bestuursleden van de Stichting Bilt 

Hoogkruis. 

Bilts Hoogkruis voor St. Patrick’s Day
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SVM veerde op en Mike de Kok 

scoorde al vijf minuten later de ge-

lijkmaker. Hierna volgde een gelijk 

opgaande strijd met een gevaar-

lijker SVM, dat door nonchalant 

verdedigen ook vaak de bezoekers 

de helpende hand toestak. In de 

39e minuut ontsnapte Djoey En-

gel aan de rode kaart. Uit de vrije 

trap kwam hierna D.E.V op een 

2-1 voorsprong. Vlak voor de rust 

maakte Björn Engel de meer dan 

verdiende gelijkmaker.

Na de theepauze kwam Jorn Bre-

feld centraal in de defensie in de 

plaats van Djoey Engel en kregen 

de Maartensdijkers direct vleugels. 

Binnen 10 minuten stond de 4-2 

voorsprong op het scorebord door 

scores van Diederik Hafkemeijer 

en Björn Engel. Erik Röling maakte 

er 5-2 van. 

In de 80e minuut zorgde Diederik 

Hafkemijer voor de eindstand van 

6-3. A.s. zaterdag speelt SVM te-

gen IJFC in IJsselstein. 

SVM pakt belangrijke punten
Op het zonovergoten van Eck sportpark pakte SVM drie heel belangrijke punten tegen het 

Doornse D.E.V. De thuisclub had vanwege blessures van Kevin van Dronkelaar en Marcel Melissen 

de opstelling aangepast. Djoey Engel stond nu centraal achterin en Björn Engel speelde op het 

middenveld. Beide teams speelden in de openingsminuten heel voorzichtig. De eerste echte kans was 

voor de gastheren, maar de Maartensdijkers vergaten de score te openen. Daarentegen was er een 

moment van onoplettendheid al in de zesde minuut, die leidde tot de 0-1 voor de bezoekers. 

Scrimmage voor het SVM-doel. (foto Nanne de Vries)

Kennismaken met 
Kangoeroe-korfbal 

Nova gaat vrijdag 11 april van 15.30 tot 16.00 uur in 

het H.F. Witte Centrum in De Bilt kleuters uit deze 

gemeente spelenderwijs kennis laten maken met korfbal. 

Vrijwilligers gaan op deze dag ervoor zorgen dat kleuters 

een fantastische kangoeroemiddag gaan beleven. 

De Kangoeroe Klup is een initiatief vanuit het Koninklijke Nederlands 

Korfbalverbond en is bedoeld De naam ‘Kangoeroe Klup’ is gekozen 

omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die 

horen bij de korfbalsport, zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. 

Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes 

bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch 

gezien de buidel - een veilige en warme plaats - voor de jongste leden!

De Kangoeroe Klup bij Nova biedt o.a. training op het veld, training 

in de zaal en mee doen aan een kangoeroetoernooi met andere 

verenigingen. Elke week zijn van 10.00 tot 11.00 uur trainingen op 

sportpark Larenstein. In de wintermaanden (november-maart) zijn de 

trainingen in de Kees Boekehal. Meer informatie op www.kvnova.nl of 

met trainer Tjitske Frank (e-mail) tjitskebl@hotmail.com. 

Vlaaien van AMG

Al meer dan 25 jaar organiseert 

Scouting Agger Martini Groep 

de vlaaienactie met Pasen. Ook 

dit jaar gaan de scouts van Scou-

tinggroep AMG uit Maartensdijk 

weer langs de deuren om uw be-

stelling op te nemen. De vlaaien 

zijn te verkrijgen in 5 soorten: 

kersenvlaai, rijstevlaai, abriko-

zenvlaai, appel de luxe en de 

room-pudding kruimelvlaai. Be-

taling vindt plaats bij alevering. 
Vrijdag 18 april worden de vlaai-

en thuisbezorgd. Bel naar 0346 

214074 of e-mail naar vlaaienac-

tie.amg@gmail.com met vermel-

ding van naam, adres en welke 

vlaai(en) worden besteld.

DOS D1 kampioen!
 

Na het kampioenschap op het veld in oktober, zijn de D1 pupillen van 

DOS ook in de zaalcompetitie kampioen geworden. Alle wedstrijden 

werden gewonnen en de meeste erg ruim. Het doelsaldo van + 185 

spreekt boekdelen.

De spelers met hun coaches Tim Nap en Shanna Versteeg en sponsor 

Egbert Nagel.

Scoutinggroep Ben Labre houdt 

zaterdag 15 maart opnieuw 

een extra inzameldag voor hun 

jaarlijkse rommelmarkt in april. 

Mensen Overtollige huisraad en 

materiaal kan tussen 10.00 en 

13.00 uur gebracht worden bij 

het Scoutinggebouw achter de 

Michaelkerk aan de Kerklaan in 

De Bilt. Grote meubelstukken, 

witgoed en chemicaliën worden 

niet aangenomen. 

Voorinzameling Rommelmarkt

Scoutinggroep Ben Labre blijft naarstig op zoek naar een droge ruimte waar zij rommelmarktgoederen over het 

jaar heen kan ontvangen en opslaan. (tel. 0643009842) 

Al meer dan 25 jaar is Fraternitas 

De Bilt actief geweest met het 

organiseren van een vlaaienactie. 

Dit jaar is de mogelijkheid om 

Fraternitas te steunen met de 

aankoop van lekkernijen voor de 

Pasen. In samenwerking met Top’s 

edelgebak uit Bilthoven is er dit jaar 

de keuze uit een Apre ski taart, een 

Mathilde taart of een paasbrood. De 

komende weken gaan de leden met 

hun blauwe lijsten inventariseren. 

Op vrijdag 18 april kunnen de 

bestelde producten tussen 12.00 en 

17.00 uur opgehaald worden bij de 

speciale Fraternitas verkoop balie, 

aan de zijkant van de winkel van 

Top’s edelgebak aan de Julianalaan 

6b in Bilthoven. 

Bestellen kan ook per mail; 

fraternitas.debilt@gmail.com 

of bellen 030 2203164. De 

inschrijving sluit op 4 april. 

Paasactie Fraternitas dit jaar Top

De Julianalaan weer met bomen en struiken

die stilletjes aan gaan ontluiken

maken van het geheel 

nu gauw een juweel

zo komt het toch nog in kannen en kruiken

Guus Geebel Limerick

22 maart 

open dag  
van 10:00 – 14:00 u

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Mooie langwerpige eiken 

eettafel met 2 uitschuifbare 

bladen (jaren 30) heel stevig. 

€ 30,-. Rol nieuwe vloerbe-

dekking breed 110 cm., mooie 

kwaliteit. € 15,-. Smeedijzer 

open gashaardje met toebeho-

ren. € 15. Tel. 030-2205540

Mooie plafond ventilator met 

3 spotjes. Zijn onafhankelijk 

te richten, heeft 5 bladen, 

heeft 3 verschillende snelhe-

den en kan zowel links als 

rechtsom draaien. Dus bla-

zen of zuigen. € 49,50. Tel. 

06-22175528

Voorraadmand, voor de 

was of kranten etc. Inhoud 

ongeveer 20 liter. €10,-. Tel. 

06-22175528

Klassieke (“Spaanse”) gitaar 

met nieuwe snaren. € 47,50. 

Ca. 120 LP’s met klassieke 

muziek. In prima staat. Samen 

voor € 45,-. Tel. 030-2290245

TEERPALEN 1,75-2,00m 

hoog € 2,50 p/s. 40 Prikpalen 

voor afzetting weiland. 

€ 1,- p/s in prima staat. Tel. 

06-22638840

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Satellietontvanger met scho-

tel Philips en lnb digitaal voor 

canaldigitaal en vrije kanalen. 

€ 49,-. Tel. 06-22369258

Gratis afhalen bonte beton-

klinkers ong. 15m2. Tel. 030-

2201428

Candlelight romans € 0,50 per 

stuk. Tel. 0346-211738

Zwart leren draaifauteuil 

in prima staat. € 49,-. Tel. 

06-23559401

Broeiramen z.g.a.n. € 15,- 

p/s. Tel. 06-20185137 of 

06-81905305

VERLOREN: 2 sleutels op 

Berkenlaan, Vijverlaan, 

Grothelaan in Groenekan. 

Indien gevonden graag mel-

den op tel. 0346-211992

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Personeel gevraagd

Betrouwbare STERKE 

J O N G E N  v o o r 

buitenwerk(stal/ tuin) op 

zaterdag. Goede verdienste. 

Tel. 06-30080655

Personeel aangeboden

GASTOUDER Mariska 

Zeldenrijk te Loosdrecht 

heeft plaats voor gastkindjes. 

Heeft u opvang nodig voor 

uw kind(eren)? Belt u me dan 

op 06-13805884 of mail naar 

mzeldenrijk@hotmail.com. 

Ik ben een erkende gastouder 

en werk via Korelon.

Verslag 

Dorpsberaad

Westbroek 

zie pag. 23

Diversen

CAMPERACCU'S voor elk 

merk vanaf € 79,00. Draaiweg 

52, 3515 EM Utrecht. www.

accushop.nl. Gratis bezorgd.

ACTIVE 65+ biedt zich aan 

voor tuinwerkzaamheden. Tel. 

030-2717024 of 06-48722782

DOCENT 1e gr bijles w, n, s, 

b en e, nl, f en sp HAVO VWO 

€ 25,- p/u. Tel. 06-51903009
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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 ontvangt 
u een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes 
max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1

2

3

4

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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.

Tuinservice van Vliet, Nw. Weteringseweg 34. vrijdag/

zaterdag verkoop voor al uw fruit-, loof-, en sierbomen, 

coniferen, o.a. beuken(haag), 60/80 á € 0,85. Taxus 40/50 á € 

4,-. Laulier 50/60 á € 3,-. Thuja brabant (conifeer) 180/200 á 

15,-. Verder meststoffen/potgrond etc. En...voor al uw snoei 

en zaag en tuinwerkzaamheden. Zie www.vanvliettuinservice.

nl. Tel. 06-54751296

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06-50897262

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.

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

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

advertentie

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

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

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

10e penning administraties is al 8 jaar vertrouwd het adres 

voor belastingaangiften. Vanaf € 60,- ook bij u aan huis. Tel. 

0346-822255 www.10epenning.nl

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Administratiekantoor 

Beemer in Maartensdijk verzorgt deze graag voor u. Voor 

meer informatie bel naar 0346-261374 of mail naar info@

admb.biz

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

MeVo! Kwaliteit vliesbehang v.a. € 5,- per rol. Tapijt en 

vinyl van bekende merken v.a. € 5,= per m2.. Info: www.

mevoshop.nl of 06-30186342

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. Lentetijd 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 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.

MPGcoaching.nl 

Roldeur/archiefkasten van topmerk Lensvelt. Maten 

147x47x120 (h-d-b) en 107x47x120. Zeer geschikt voor uw 

kantoor, bergruimte, of uw garage. Prijs € 75,- Voor meer 

informatie of foto's kunt u mailen naar: info@jenb-art.nl of 

bellen 0355771903 Wij hebben ca. 40 kasten op voorraad.

Handyman voor een breed scala aan hulp. Bijvoorbeeld 

aan huis uitdeuken van kleine autoschades tot het voorlezen 

van een boek aan ouderen. Tel. 06-10998494

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 12 voor de Mens De Bilt, Idea en de VVSO WVT 

cursussen.

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

Voorjaarscursus Beeldhouwen. Atelier 'De Beeldenhoek' in 

Westbroek opent in maart weer haar deuren voor de cursus 

speksteen bewerken of boetseren. Werken met uw handen 

vanuit uw hart, altijd in kleine groepen, met voldoende aan-

dacht voor iedereen! Meld u nu aan, dan staat de koffie of 

thee voor u klaar en kunt u aan het creëren gaan! Ook voor 

workshops en kinderfeestjes. Info bij Marianne 06-11168249. 

Tot snel!

Lentecursus muziek op schoot in Bilthoven en Zeist. Een 

muzikale ontdekkingsreis voor kinderen van 8 mnd. tot 4 

jaar met een (groot)ouder of begeleider. Samen plezier met 

muziek. Zingen, dansen en spelen. 8 lessen. € 60,- of €7 5,-, 

afhankelijk van de lesduur. Docent: Caroline Schaap. Zeist: 

woensdag 26-3, kdv ’t Mereltje, Choisyweg 2. Bilthoven: 

vrijdag 28-3, kdv ’t Mereltje, Planetenbaan 2. info@muzie-

klesbilthoven.nl / www.muzieklesbilthoven.nl

Extra handen nodig 

Servicecentrum ‘t Hoekie in De Bilt organiseert 

ook dit jaar weer een rommelmarkt. Wegens het 

enorme succes van de afgelopen jaren is men op 

zoek naar extra handen om te helpen met de voor-

bereiding en op de dag van de rommelmarkt zelf. 

De rommelmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 30 

augustus. Geïnteresseerden kunnen contact opne-

men met Ellie Hulst via ellie.hulst@casema.nl. 

Mattheus Passion in Bilthoven

Op 12 april 2014 zal er in de Onze 

Lieve Vrouwkerk aan de Grego-

riuslaan de Mattheus Passion van 

Johann Sebastian Bach plaats-

vinden. Het Hilversumse Dudok 

Ensemble heeft als het gaat om 

de Mattheus Passion een stevige 

reputatie opgebouwd; de uitvoering 

kende steeds een grote zeggings-

kracht, gepaard aan een bijzondere 

intimiteit. Solisten zijn en waren 

steeds jonge, veelbelovende pro-

fessionele zangers; uitzondering is 

de 'vaste' evangelist, Roderik Blom 

die zijn rol met grote expressivi-

teit zingt. De uitvoering begint om 

19.00u. Kaarten zijn te verkrijgen 

via www.dudokensemble.nl 

Jaarvergadering NPV

De Nederlandse Patiëntenvereni-

ging (De Bilt) heeft Bioloog Ben 

Hobrink uitgenodigd voor haar jaar-

vergadering van 27 maart in het Her-

vormd Centrum (Dorpsweg 42B) in 

Maartensdijk. Hobrink spreekt over 

Moderne Wetenschap in de Bijbel. 

Hobrink betoogt in zijn boek dat de 

Bijbel boordevol voorschriften staat 

waarvan wetenschappers pas sinds 

enkele decennia de wijsheid zijn 

gaan inzien. Eerder verscheen van 

zijn hand o.a. het boek: ‘Evolutie, 

een ei zonder kip’. Aanvang 20.00 

uur. Wel De toegang is gratis. 

Vierde lezing winterseizoen IRS

Op donderdag 20 maart a.s. is het 

thema: Inwonende zonde, Lessen 

uit het werk van John Owen. De 

inleider is  ds. A.F.F. van de Weg 

uit Soest. Na de lezing is er gele-

genheid vragen in te dienen, die na 

de pauze door de inleider behan-

deld worden. De bijeenkomst is 

in de Ontmoetingskerk, Juliana-

laan 26 te Maartensdijk.  Aanvang 

: 19.45 uur. Sluiting: 21.45 uur. 

Entree: 3 euro. Nadere informatie 

op www.inderechtestraat.nl of con-

tact met drs. G.A. van Ginkel, tel. 

0346 213445.

Jaarlijks uitje Oranjevereniging 

Op 12 april vindt het Westbroeks 

55+ uitje plaats. Om 9.00 uur 

wordt in het Dorpshuis van West-

broek gestart met koffie en lek-

kers. Daarna voert de tocht naar 

de Bollenstreek met een bezoek 

aan Het Bollenmuseum De Zwarte 

Tulp en pannenkoeken eten in De 

Keukenhof  Er wordt afgesloten met  

een gezamenlijke broodmaaltijd in 

het Dorpshuis. Aanmelden kan tot 

22 maart bij: Ellie van Barneveld 

tel.0346 281167 of Hilda Verhoef 

tel. 0346 281183. 

Weeksluiting

De Hervormde Gemeente van 

Maartensdijk organiseert op vrijdag 

21 maart in de recreatiezaal van 

Dijckstate aan het Maertensplein 

in Maartensdijk een weeksluiting. 

Proponent drs. G.A. van Ginkel uit 

Maartensdijk zal de bijeenkomst 

leiden. Er wordt een Bijbelgedeelte 

gelezen, daarover wordt een korte 

meditatie gehouden en er wordt 

gezongen. Na afloop is er gele-

genheid voor ontmoeting onder 

het genot van een kop koffie of 

thee. Aanvang 19.30 uur einde rond 

21.00 uur.
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De Bilthovenaren speelden een 

zeer sterke 1e periode. Onder lei-

ding van midvoor Arjan de Haas 

werd snel een 4-1 voorsprong be-

reikt. Jammer was dat Steven Ver-

vat die daarvoor een mooie aanval 

doeltreffend afrondde vlak voor het 

einde van de 1e periode een eigen 

doelpunt maakte. In de 2 periode 

gingen de gasten wat steviger spe-

len waardoor Brandenburg moeilij-

ker tot scoren kwam maar toch op 

de helft van de wedstrijd een 5-3 

voorsprong op het scorebord stond.

In de 3 periode kantelde de wed-

strijd en scoorden de gasten uit 

Haarlem zelfs 5 maal en Branden-

burg maar 1 keer. Een aantal man 

meers en zelfs een strafworp (bij 

6-7) werden gemist. Aanvallend 

werd er te gehaast gespeeld waar-

door de gasten steeds de aanval van 

de Bilthovenaren simpel konden 

tegen houden. In de laatste periode 

leek Brandenburg nog even terug te 

komen via 7-9 en 8-10 maar steeds 

werd er door ZV Haerlem snel te-

gen gescoord. Al met al een toch 

wat onnodige nederlaag waarmee 

Brandenburg is gezakt van 4e naar 

de 6e plaats, met een veilige voor-

sprong op de degradatie plaatsen en 

ook de top 2 staat te ver weg. Vol-

gende week volgt de uitwedstrijd 

tegen SVH in Rotterdam waar thuis 

met 12-9 van werd gewonnen 

advertentieBrandenburg - ZV Haerlem 10-12
De heren van Brandenburg leden zaterdagavond thuis de 2e nederlaag in 2014.

Na vorige week met 11-9 verloren te hebben uit bij ZV de Zaan was nu ZV Haerlam

te sterk. Een ploeg waartegen uit met 16-11 werd verloren.

FC De Bilt ging aan kop en de op-

ponent IJFC stond op de vierde 

plaats na een enorme inhaalrace 

met o.a. ruime overwinningen op 

Jonathan en Kockengen. Het was 

voor IJFC de kans om zich bijna 

in de top drie te nestelen en FC De 

Bilt kon met een overwinning een 

van de concurrenten op grote ach-

terstand zetten.

De wedstrijd begon zoals je ei-

genlijk wel kon verwachten: twee 

ploegen die elkaar op het midden-

veld bestreden en tot ongeveer de 

twintigste minuut hadden beide 

keeper alleen wat terugspeelbal-

len te verwerken gekregen. Op dat 

moment kreeg FC De Bilt een vrije 

trap op ongeveer 20 meter van het 

vijandelijke doel. Erwin Korthals 

vuurde met zijn befaamde linker-

been de bal richting het muurtje en 

met enig Bilts fortuin raakte een 

verdediger de bal en viel de bal in 

de andere hoek, waardoor de IJFC-

keeper kansloos was. Uit de mooi-

ste aanval van de wedstrijd scoorde 

FC De Bilt de 2-0. Het was Len-

nart van Dijk die mooi doorschoof 

en zich met een prima actie vrij 

speelde om vervolgens een pass 

over de ‘hele’ te geven. Aanvoer-

der Jan van den Dijssel liep keurig 

de vrije ruimte in, nam de bal uit-

stekend mee en rondde vervolgens 

schitterend af. Na de rust bleek het 

nog spannend te kunnen worden. 

IJFC was niet voor niets de afge-

lopen acht wedstrijden ongeslagen 

en het was duidelijk dat deze itte 
ploeg streed voor de aansluitings-

treffer. En die aansluitingstreffer 

viel na een kwartiertje, dus met nog 

een half uur te spelen, beloofde het 

een spannende middag te worden. 

De Bilt bleef uiteindelijk prima 

overeind en ook na de vijf minu-

ten blessuretijd stond er nog steeds 

2-1 op het scorebord en konden de 

Biltenaren gaan genieten van de 

drie punten na deze spannende en 

sportieve wedstrijd. Volgende week 

wacht de lastige uitwedstrijd tegen 

de naaste concurrent Jonathan.

FC De Bilt en spannend voetbal
Op 8 maart ontving FC De Bilt de IJsselsteinse Footballclub op sportpark Weltevreden.

Het was schitterend lenteweer en er was behoorlijk wat publiek op deze belangrijke

wedstrijd afgekomen. Het is spannend in de top van de derde klasse en voorafgaande

aan de wedstrijd waren vijf ploegen in kansrijke positie voor het kampioenschap. 

FC De Bilt trakteerde op mooi weer en interessant voetbal.

Dames Salvo afgetroefd
Koploper Prima Donna liet ondubbelzinnig zien waarom 

de ploeg met 16 punten voorsprong op de eerste plaats 

staat. Dit uiterst getalenteerde jonge team stuurde Salvo 

vlot terug naar Maartensdijk met een 4-0 nederlaag. 

De tegenstander van Salvo is een talententeam dat heel gericht wordt 

getraind met als doel om doorstroming naar divisieniveau te bewerk-

stelligen. Met die wetenschap ging Salvo naar Huizen toe om te probe-

ren om Prima Donna goed partij te geven. Het klasseverschil was met 

inspelen al duidelijk.

Alleen in de eerste en derde set wist Salvo er een beetje een wedstrijd 

van te maken. In deze sets wist Salvo bij tijd en wijle haar punten te 

maken en werden er ook ralleys gewonnen. De setwinst ging naar de te-

genstander met 25-17 en 25-19. De tweede en vierde set kon Salvo geen 

enkele vuist maken en was volkomen kansloos tegen de speels en goed 

aanvallende speelsters van Prima Donna. Af en toe op het frustrerende 

af. Deze sets gingen verloren met 25-11 en 25-13.

De dames hebben een volleyballesje gehad. Troost is dat elk team van 

deze dames verliest. De volgende wedstrijd speelt Salvo op 22 maart 

tegen Keizer Otto uit Naarden. Dit team staat negende op de ranglijst. 

Kansen voor Salvo om weer punten te halen. De heren hebben niet ge-

speeld. Zij spelen weer op 14 maart in Amersfoort om 21.30 uur tegen 

Wilhelmina. 

DOS sluit zaalseizoen af
Het lukte DOS niet om in de laatste wedstrijd van 

de zaalcompetitie de winst binnen te halen. Kansloos 

verloren de Westbroekers van Vriendenschaar.

De laatste weken staat er niets meer op het spel voor DOS. Een derde 

plek was al zeker en sindsdien is de scherpte er een beetje afgeraakt bij 

de meeste spelers. Dit was zaterdag ook het geval. De anders zo makke-

lijk scorende thuisploeg moest meer dan tien minuten wachten voordat 

er werd gescoord. Het leek of men al met de gedachten bij de volgende 

week startende veldcompetitie was en verleid was door de prachtige 

voorjaarszon. In de sporthal De Vierstee lukte het niet meer om tot een 

krachtinspanning te komen.

Halverwege was de stand nog te overzien bij een 6-8 achterstand. De 

gasten uit Bodegraven schoten echter de tweede helft beter dan voor 

rust, terwijl dat bij DOS niet lukte. Het inbrengen van vier A-junioren 

tegen het einde van de wedstrijd, betekende nog even een opleving, 

maar de opgelopen averij was veel te groot. Jolanda Sodaar had zich 

een leuker afscheid gewenst. Vanwege een andere baan kan zij op dit 

moment haar werk niet meer combineren met korfballen in het eerste 

team. De einduitslag kwam uit op een 9-18 nederlaag.

Toch kan DOS terugkijken op een goede zaalcompetitie, waarin zij op 

een mooie derde plaats is geëindigd. Er moet weer snel vooruit worden 

gekeken, want op 22 maart start de tweede helft van de veldcompetitie 

weer. DOS speelt dan direct een belangrijke uitwedstrijd tegen De Wa-

terpoort in Sneek om 15.30 uur.

DOS 2 Kampioen
 

Bij de start van het seizoen was het kampioenschap en promotie van 

DOS 2 een belangrijke doelstelling om zo de aansluiting bij het niveau 

van het eerste team te behouden. Vooraf een doelstelling afspreken is 

één, dit realiseren is twee. DOS 2 kan terugkijken op een prima zaal-

seizoen waarin slechts eenmaal werd verloren en met een voorsprong 

van vier punten op de nummer twee al een week voor het einde van de 

competitie binnen was en ook de promotie naar de 3e klasse. Er waren 

bloemen voor de spelers en coach Marjolijn Groenevelt na aloop van 
de gewonnen wedstrijd.

Op een mooie lentedag boekte Voor-

daan H1 een makkelijke 5-1 thuis-

overwinning op oude bekende Klein 

Zwitserland. Na aloop waren en bloe-

men voor Marieke Dijkstra vanwege 

de Europese titel met het Nederlands 

zaalteam en Jan de Wijkerslooth 

voor de bronzen medaille op het WK 

met Jong Oranje. De dames leken in  

Wageningen lang op weg naar een 

punt maar moesten uiteindelijk toch 

een 2-1 nederlaag incasseren.

Hockeyers Voordaan langs KZ

Hans Claassen namens Voordaan in duel met de keeper van KZ. (foto Guido van der Burg)
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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

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

In november 2013 hebben de Vrien-

den van het van Boetzelaerspark, 

met behulp van een groot aantal 

vrijwilligers en met medewerking 

van de afdeling Groen van de ge-

meente, de eendenkooi verwijderd 

uit het park. Dat resulteerde in een 

nieuw en fraai uitzicht over de 

vijver in het park. Maar daarnaast 

werd de voormalige gemeente-

schuur, jaren gebruikt voor opslag 

van onderhoudsmateriaal, opnieuw 

‘onthuld’. De schuur was volledig 

ingegroeid en zodoende in onbruik 

geraakt. Maar dat gaat nu verande-

ren. Hier is een mooi samenwer-

kingsresultaat bereikt tussen de 

Vrienden en de gemeente. Want de 

Vrienden hebben toestemming om 

de schuur te renoveren voor opslag 

van onderhoudsmaterialen en voor 

verenigingsactiviteiten. Ook wordt 

de ruimte bestemd voor de opslag 

van informatie- en educatiemateri-

aal van natuurprojecten in het on-

derwijs.

Werving

Het bestuur van de Vrienden is druk 

bezig met fondsenwerving om de 

restauratie mogelijk te maken. Op 

21 maart a.s. krijgt het Vrienden-

huis voor het eerst, zij het proviso-

risch, de taak van kofiekamer en 
lunchlocatie. Want voor het tweede 

jaar op rij krijgt het park op deze 

eerste voorjaarsdag een snoei- en 

opschoonbeurt. Verleden jaar was 

het resultaat met een opkomst met 

37 vrijwilligers al heel geslaagd. 

Het Verenigingsbestuur en de afde-

ling Groenvoorziening van de ge-

meente, hopen dit jaar op een nog 

grotere werkploeg. Een belangrijk 

doel van aanpak is het opschot 

van de Canadese esdoorn, een zo-

genaamde exoot, die er niet thuis-

hoort. Vrijwilligers wordt verzocht 

om zelf snoei- en zaagmateriaal 

mee te nemen. Ook de gemeente 

zal werkmateriaal ter beschikking 

stellen. Inmiddels heeft zich met 

name een gezelschap van 20 leer-

lingen van Kindergemeenschap De 

Werkplaats voor deze parkactiviteit 

aangemeld. Maar meer handen ma-

ken het werk nog lichter. 

Vriendenhuis opent deur
voor NL-DOET 

door Henk van de Bunt

Tijdens NL-DOET op vrijdag 21 maart a.s. gaat voor het eerst de deur open van het 

Vriendenhuis van de Vereniging Vrienden v/h Van Boetzelaerpark in De Bilt.

Al is het op ongebruikelijke wijze, want de ‘deur’ moet worden opengeschroefd.

Een oficieel exemplaar zal er pas komen, zodra het gebouwtje naast de vijver is opgeknapt. 

Het Vriendenhuis.

De Vereniging van Natuurmonu-

menten is eigenaar van de eenden-

kooi en houdt deze in verband met 

de grote natuur en cultuurhistorische 

waarden in stand. De eendenkooi 

kent nog veel authentieke details 

zoals de kooiplas, het kooibos, de 

vanginstallatie en het kooikershuisje. 

In het laatste weekend van de maan-

den maart tot en met oktober als-

mede met Pasen en Pinksteren wordt 

de kooi voor het publiek opengesteld 

en houden gidsen van Natuurmonu-

menten rondleidingen in de eenden-

kooi en vertellen over de rijkdom 

van dit bijzondere gebied.

Vrijwilligers

De Vereniging van Natuurmonu-

menten zoekt in verband met uit-

breiding van de bestaande gidsen-

groep mensen, die bereid zijn om als 

vrijwilliger rondleidingen te hou-

den. Vanzelfsprekend zal een goede 

begeleiding van de nieuwe vrijwil-

ligers plaatsvinden. Belangstelling 

om als vrijwilliger in deze prachtige 

omgeving actief te zijn ? Neem dan 

contact op met boswachter Niels 

Schouten, tel. 06 54295204 of 

stuur een mail naar N. Schouten@ 

Natuurmonumenten.nl 

Vrijwilligers gezocht
In het verlengde van de Graaf Floris V weg in Hollandsche Rading richting Tienhoven ligt de 

Kanaaldijk. Halverwege de Kanaaldijk ligt het kooibos met de eeuwenoude eendenkooi van 

Breukeleveen. Vroeger werden in de eendenkooi eenden voor de consumptie gevangen, maar 

sinds tientallen jaren gebeurt dat niet meer. 

Een foto van de eendenkooi uit 2011. 

Zondag 16 maart organiseert IVN 

De Bilt een bomenwandeling op 

het grondgebied van het Utrechts 

Landschap Houdringe. Het ‘rondje 

ijsbaan’ dat gemaakt wordt is wel-

iswaar kort maar herbergt toch zo’n 

55 verschillende soorten bomen en 

struiken. En een aantal veelvoorko-

mende bommen en struiken zullen 

worden ‘benoemd’ op basis van 

knop, schors en groeivorm die per 

soort van elkaar verschillen door 

juist naar deze determinatie-ken-

merken te kijken.

Ook andere aspecten van bomen 

zullen aan de orde komen tijdens 

deze wandeling en er zal gelet 

worden op eerste tekenen van een 

naderende lente. Later, op 11 mei 

wordt nagenoeg dezelfde route ge-

wandeld en zal er gelet worden op 

‘seizoensgebonden veranderingen’. 

De wandeling start om 11.00 uur 

vanaf de parkeerplaats bij de na-

tuurijsbaan De Bilt. De deelname 

is gratis. De ijsbaan ligt aan de Vis-

serssteeg 1. Dit is een zijweg van de 

Soestdijkseweg-Zuid tegenover de 

Groenekanseweg. Meer informa-

tie is verkrijgbaar bij Roel Maas- 

Bakker, tel. 030 2721611 of Jaap 

Milius, tel. 030 2288636. 

Herkennen van bomen aan knop, schors en vorm

Cursus Tuinreservaten bij IVN 

Op dinsdag 8 april start IVN De Bilt e.o. met een cursus Tuinreservaten. 

In 5 avonden en 3 excursies leer je hoe je je eigen tuin, klein of groot, 

kan omtoveren in een plek waar ook kleine dieren graag komen. Van 

grijze stenen naar een groene oase. Vanaf het begin ga je aan de slag 

met je eigen buitenplek. Dat kan een balkon, dakterras, gevel- of achter-

tuin zijn; alles is goed. Je leert hoe je tuinbodem is opgebouwd, welke 

planten je kunt planten, welke dieren je tuin aantrekt, hoe je de tuin 

onderhoudt. Je krijg ook tips om je (klein)kinderen bij je Tuinreservaat 

te betrekken. 

De cursus start 8 april en eindigt 3 juni en wordt gehouden op de dins-

dagavonden en er zijn 3 excursies. Aantal cursisten 10 tot 15. Voor meer 

informatie kijk op www.ivndebilt.nl of bel Margriet Hartman (030-

2257277). Aanmelden vóór 25 maart via mooibos@msn.com. Vol is vol.

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Iedere zondag "SUNDAY SPECIALS" 

Woe.
12-03

Gebakken skrei-filet 
met kruidensaus

of
Varkenshaas met 
champignonsaus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
13-03
Vrij.

14-03
Woe.
19-03

Biefstuk met 
stroganoff saus

of
Gebakken zeebaars met 

paprika-dille saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
20-03
Vrij.

21-03

STEM OP

19 MAART

debilt.groenlinks.nl

Voor een groene en sociale gemeente 

Meermalen nam GroenLinks het initiatief voor een nieuw 

zwembad. Laat u niet wijsmaken dat het te duur is, het geld is 

er en wíj hebben het ervoor over. Ook zetten we ons in voor een 

goede Vierstee in Maartensdijk: broodnodig voor sport en cultuur.

Lijst

10

GroenLinks 
maakt zich sterk voor:
 

•  Betaalbare zorg thuis of in de 
buurt

•  Aanpak verloedering winkel
centrum De Kwinkelier

•  Schone energie en isolatie van 
zoveel mogelijk woningen en 
gebouwen 

•  Behoud van werk en nieuwe 
banen in De Bilt en de regio

•  Schone lucht, ook bij de A27, 
en versterking van het groen


