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Geen tijdelijke woningen meer 
wegens wegvallen noodzaak

door Henk van de Bunt

Het College van burgemeester en wethouders van De Bilt heeft op 14 februari het voorgenomen 
besluit om 44 tijdelijke woningen te realiseren ingetrokken. De acute noodzaak om deze 

tijdelijke woningen te bouwen ontbreekt. 

Het College en Woonstichting SSW 
zijn tot de conclusie gekomen dat 
het oorspronkelijke plan weliswaar 
uitvoerbaar is, maar dat de acute 
noodzaak van het realiseren van tij-
delijke woningen er niet meer is. Dit 
is gebaseerd op actuele gegevens en 
trends en de verwachting van SSW, 
dat zij in staat is de doelgroep sta-
tushouders in 2017 in bestaande 
huurwoningen te huisvesten. Alle 
gegevens en trends zijn opnieuw 
bekeken. Uit zeer recente informa-
tie blijkt dat er voor 2017 een te-
rugloop is te verwachten in het aan-
tal te huisvesten statushouders ten 
opzichte van 2016. Veel statushou-
ders vragen nu gezinshereniging 
aan en er zijn minder alleenstaande 
statushouders zonder na-reizigers. 
Door deze verandering is er minder 
behoefte aan woningen voor 1 à 2 

persoons huishoudens. Ook wordt 
in de provincie Utrecht een aantal 
vergelijkbare projecten voor de-
zelfde doelgroep naar verwachting 
dit jaar opgeleverd. 

Afweging belangen
De tijdelijke woningen voor 1 à 2 
persoons huishoudens zouden ook 
mogelijkheden bieden aan starters 
en spoedzoekers. Het creëren van 
extra mogelijkheden voor deze 
doelgroepen is voor het College en 
SSW onvoldoende reden om het 
voorgenomen besluit toch ten uit-
voer te brengen gezien de impact 
van tijdelijke woningen op de leef-
omgeving van omwonenden. De 
gemiddelde wachttijd voor een so-
ciale huurwoning in de gemeente 
De Bilt voor regulier woningzoe-
kenden is in 2016 ten opzichte van 

het jaar ervoor niet gestegen.

Taakstelling 
Mocht zich in de toekomst opnieuw 
een acute noodzaak voordoen, dan 
zal het College in samenspraak 
met de gemeenteraad bekijken of 
en welke maatregelen noodzake-
lijk zijn. Coördinerend wethouder 
huisvesting statushouders Madelei-
ne Bakker-Smit: ‘De gemeenteraad 
heeft het College gevraagd gebruik 
te maken van realistische moge-
lijkheden om tijdelijke woningen 
te bouwen. Het plan toont aan dat 
dit mogelijk is. We zijn echter sa-
men met SSW tot de conclusie ge-
komen dat de acute noodzaak op 
dit moment ontbreekt vanwege de 
laatst bekende feiten en trends. We 
zijn ons terdege bewust van de im-
pact van het realiseren van tijdelij-

ke woningen op omwonenden. Het 
plan waarvan nu wordt afgezien, 
was ingegeven door de maatschap-
pelijke noodzaak. Nu deze nood-
zaak er niet meer is, trekken we het 
voornemen in’. 

Permanent bouwen
Dolf Smolenaers van de groot-
ste coalitiefractie D66: ‘Met nog 
steeds overvolle tentenkampen 
in Griekenland en Turkije is ook 
de nabije toekomst onzeker. Nu 
het aantal vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning echter is ge-
daald, lijken noodmaatregelen 
niet nodig. Wel moeten er nu zo 
snel mogelijk permanente soci-
ale woningen worden gebouwd’. 
Beter De Bilt is verheugd over 
het besluit. Fractievoorzitter Pim 
van de Veerdonk: ‘Een nagenoeg 
onuitvoerbare motie, veel kritiek 
van inwoners op plan en proces. 

Het is nu zaak om juist voor onze 
wachtlijst van starters en spoed-
zoekers zo snel mogelijk perma-
nente woningbouw te realiseren’. 

Goed Nieuws
’Tijdelijke woningen waren een 
noodmaatregel. Goed nieuws dat 
deze nu niet meer nodig zijn. Fijn 
dat er door SSW permanente huis-
vesting aangeboden kan worden’, 
zo verwoordt het CDA haar stand-
punt bij monde van fractievoorzit-
ter Werner de Groot. Anne de Boer 
van GroenLinks tenslotte: ‘Het is 
mooi dat de gemeente en de SSW 
de verminderde vraag naar eenper-
soonswoningen regulier kunnen 
opvangen. Toch blijft het noodza-
kelijk om onze bijdrage te leveren 
aan de huisvesting van statushou-
ders, de taakstelling voor De Bilt 
moeten we ook dit jaar waarmaken. 
GroenLinks kiest voor structu-
rele oplossingen met woningbouw 
ook voor starters, spoedzoekers en 
statushouders. Er zijn ontwikkel-
locaties waar plannen voor klaar 
liggen; doen dus’

Oppositie stelt solistisch optreden 
wethouder aan de kaak

De gemeenteraad ontving op 15 februari een brief van het college van B en W met een 
verduidelijking van de procesgang rondom  Zwembad Brandenburg. Voor de oppositiepartijen 
was de beantwoording in een feitenrelaas aanleiding dit onderwerp op 23 februari opnieuw op 

de agenda te laten plaatsen. 

De gang van zaken rond de beslis-
sing voor de keuze voor een nieuw 
zwembad Brandenburg verdient 
volgens de oppositiepartijen geen 
schoonheidsprijs. In de commis-
sievergadering op 19 januari bleek 
duidelijk dat gebruikers van het 

zwembad geen vertrouwen hadden 
in het voorstel van B en W. De op-
positiepartijen concluderen dat de 
beantwoording van de vragen in het 
feitenrelaas wel juist is, maar dat 
wethouder Rost van Tonningen an-
dere dingen in de raad heeft gezegd.

De gezamenlijke oppositiepartijen 
willen dat als het zwembad op-
nieuw op de agenda geplaatst wordt 
vooral weten of het besluit op ba-
sis van de juiste informatie is ge-
nomen. Zij constateren verschillen 
tussen wat er in de raad is gezegd 

en het feitenrelaas. In de raadsver-
gadering van 23 februari zal Kees 
Leliveld, fractievoorzitter van de 
VVD, het onderwerp aan de orde 
stellen. Als er op basis van de ver-
strekte informatie een andere con-
clusie getrokken kan worden, dan 
dient volgens de oppositiepartijen 
het besluit te worden teruggedraaid. 
Vooral het feit dat het college zelf 
pas op 26 januari over het laatste 
voorstel werd geïnformeerd is voor 
deze partijen onaanvaardbaar. Het 
belooft weer spannend te worden 
op 23 februari. [GG]

Bewoners van het burg. Fabiuspark zijn blij dat er geen groen hoeft te 
wijken voor woningen. 

Er mag over het zwembad niets ‘afgedekt’ blijven.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

26/02 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/02 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer

26/02 • 18.30u - ds. P. Vermeer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
26/02 • 10.30u - Ont Moeten op Zondag

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

26/02 • 10.00u - De heer Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw
26/02 • 10.30u - Mevr. J. Mourits

+ dhr. M. Meijer

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
26/02 • 10.15u - Ds. C. v. Breemen

26/02 • 16.30u - Ds. B.C. Buitendijk

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

26/02 • 10.00u - Ds. P. Vermaat
26/02 • 19.00u - Ds. G.C. Vreugdenhil

Pr. Gem. Immanuelkerk
26/02 • 10.00u - Ds. D. Neven 

Samendienst met Opstandingskerk
26/02 • 19.30u - Ds. G.H. Landman 

Taizédienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
26/02 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
26/02 • 10.30u - Communieviering, 

parochianen J. van Gaans en W. Eurlings 

V.E.G. De Bilt e.o.
26/02 • 10.30u - Spreker Adri van der Mast 

01/03 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst
03/03 • 18.00u - Muziekoefenavond

+ maaltijd

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

26/02 • 10.30u - De heer H. Ekker 

Herv. gemeente Blauwkapel 
26/02 • 15.30u - Ds. P. Molenaar

Herst. Herv. Kerk
26/02 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg

26/02 • 18.30u - Ds. H. Juffer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/02 • Samendienst (09.30u) in de 
Ontmoetingskerk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/02 • 10.00u - prop. G.A. van Ginkel
26/02 • 18.30u - ds. J.P.J. Voets 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

26/02 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra 
In ochtenddienst Viering + Dankzegging 

Heilig Avondmaal; in de avonddienst 
nabetrachting Heilig Avondmaal.

PKN - Ontmoetingskerk
26/02 • 09.30u - ds. P.D.D. Steegman 

Samendienst met Kapel
Hollandsche Rading

26/02 • 17.00u - de heer H. Ruitenberg jr.

St. Maartenskerk
25/02 • 19.00u - Eucharistieviering

Pastor Jozef Wissink
26/02 • 10.30u - Eucharistieviering

Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/02 • 10.00u - de heer A. Doornenbal
26/02 • 18.30u - de heer H. Bijl 

PKN - Herv. Kerk
26/02 • 10.00u - ds. W. Jochemsen

26/02 • 18.30u - prop. F. Pierik 
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ruimte voor afscheid

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Er voor anderen zijn. Dat was zijn leven.

Na een lang leven vol aandacht voor de mensen om hem heen 
is rustig overleden onze oom

Sudbertus Paulus Maria Altena

Bert
* Amsterdam, 17 juli 1925 † Bilthoven, 17 februari 2017

Weduwnaar van Francien Jansen

Bert was dankbaar voor alles wat hij 
in zijn leven mocht geven en ontvangen.
Wij zijn dankbaar voor de mooie 
herinneringen die hij bij ons achterlaat.

Paul Altena en Remke Rutgers
George Altena en Esther Schimmel
Huub Altena en Floor Draaijer

Correspondentie: 
Drent Uitvaartverzorging 
t.a.v. dhr. Paul Altena 
Laantje zonder Eind 5
3701 BT  Zeist

Bert is overgebracht naar Afscheidshuys ’t Zeisterbosch, 
alwaar geen bezoek. 

U kunt afscheid nemen op donderdag 23 februari van 9.45 uur 
tot 10.15 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand, Gregoriuslaan 8 te Bilthoven. 

De afscheidsviering voor Bert vindt plaats om 10.30 uur in 
voornoemde kerk. Daarna wordt Bert begraven op het 
aangrenzende kerkhof.

Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten achterin 
de kerk.

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 25 februari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 25 februari wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier in Holland-
sche Rading ingezameld. De wa-
gen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Kunstlezing in bibliotheek 

Op donderdag 23 februari geeft 
erfgoedspecialist Mirelle Nunes 
in de Bibliotheek Bilthoven om 
10.00 uur een lezing over de 18de 
eeuwse Franse kunstenaar Jean-
Antoine Watteau (1684-1721) en 
zijn navolgers. Het Teylers Muse-
um Haarlem presenteert van 1 feb 
t/m 14 mei een overzicht van hun 
schilderijen en tekeningen Meer 
informatie en aanmelden: www.
ideacultuur.nl of activiteiten@ide-
acultuur.nl.

Over erfrecht en uitvaart

Eerder verzorgden Frans van Beek 
en Koop Geersing en interessante 
lezing gehouden over erfrecht, 
executele en over alles wat bij het 
regelen van een uitvaart komt kij-
ken. Dat doen zij weer op zaterdag 
25 februari van 11.00 uur tot 13.00 
uur aan de Soestdijkseweg Zuid 
267. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden of om meer infor-
matie vragen via info@houwing-

vanbeek.nl of telefonisch op tele-
foonnummer 030-2290811. Indien 
blijkt dat er (te) veel belangstelling 
is, wordt ook die middag om 14:00 
uur nog een lezing gegeven. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. 
Na afloop van de bijeenkomst is 
er overigens gelegenheid om na te 
praten en eventuele persoonlijkere 
vragen te stellen aan de notaris en 
de uitvaartverzorger. 

Blowing in the wind

Vrijdag 24 februari treden Robin 
Kester en A Brighter Light - 
acoestische luistermuziek/singer-
songwriters - op in Het Lichtruim. 
Aanvang 20.00 uur, met voorpro-
gramma muziekschool.

Expositie in Opstandingskerk

Tot en met begin april worden in 
de Opstandingskerk in Bilthoven 
schilderijen en textiele werkstuk-
ken van Sunniva Murris (1951) 
geëxposeerd. De geëxposeerde 
werken zijn gratis te bezichtigen in 
de Opstandingskerk, Eerste Bran-
denburgerweg 34, Bilthoven op 
vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur 
en op zondagochtend tussen 11.00 
en 12.00 uur; op andere dagen in 
de week na overleg met Jannie 
Catsburg, telefoon 030 - 220 30 
91. Op zondag 19 februari geeft 
Sunniva Murris in de Opstandings-
kerk om circa 11.15 uur een toe-
lichting bij de door haar geëxpo-
seerde werkstukken. 

Soefibijeenkomst

Op zondag 26 februari verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25. Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust ervaren 
van het dagelijks leven als bron 
van spirituele groei.
(www.soefi.nl)

Taizéviering 

Zondag 26 februari om 19.30 uur is 
er in de Immanuëlkerk in De Bilt, 
Soestdijkseweg-Zuid nr. 49 een 
Taizéviering met koor en instru-
mentalisten onder leiding van Els 
Firet. Een viering in de sfeer van 
het Franse klooster in Taizé. Er 
wordt gezongen in verschillende 
talen en er is gelegenheid om stil 
te zijn. Iedereen, jong of oud, van 
harte welkom.

Collectanten gezocht

In de week van 6 t/m 12 maart is 
de landelijke collecte voor Amnes-
ty International. Voor deze collecte 
worden nog collectanten - met 
name voor Bilthoven- Centrum II 

en de Leijen – gezocht. Aanmelden 
hiervoor kan bij Jenneke Zaal, tel. 
030 2291351.

Werk in je eigen Wijk

Werk in je eigen Wijk helpt bij het 
vinden van baan, stage, leerwerk-
plek of studie. Men leidt op tot 
zelfstandig ondernemer; ook toetst 
men innovatieplannen en adviseert 
en traint regionaal over banen in 
Gooi- c.q. Vechtstreek, Utrecht, 
Eemland/Amersfoort, regio 
Amsterdam). Er is iedere maandag 
van 09.00 tot 12.00 uur spreekuur 
bij Mens De Bilt; Prof. Dr. P. J.W. 
Debeyeweg 1. Bel (06 40414560) 
of e-mail (info@werkinjeeigen-
wijk.nl) om een afspraak te maken. 
Gewoon langskomen tijdens het 
spreekuur mag uiteraard ook.

Na ruim 39 jaar
trouwe dienst
gaat postbode
Ton Kemp
met de VUT



 De Vierklank 3 22 februari 2017

Israelische ambassadeur reikt 
hoge onderscheidingen uit

door Guus Geebel

De ambassadeur van Israel, Zijne Excellentie Aviv Shir-On, reikte donderdag 16 februari in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis postuum de hoogste Israëlische onderscheiding voor een 

niet-Jood van Yad Vashem uit aan familieleden van wijlen Jacobus Johannes Albertus en
Maria Balk-Klumper en van Johannes Marinus Willem Frederik Stramrood.

Het echtpaar Balk bood tijdens de 
oorlog onderdak aan twee Joodse  
families, de familie Con en de fa-
milie De Vries. De familie Stram-
rood heeft onderdak geboden aan 
de heer Nijburg. De heer Nijburg 
was getrouwd en had een zoontje. 
In eerste instantie kon de familie 
samen blijven, maar later zijn ze 
van elkaar gescheiden omdat er 

geen ruimte was voor drie per-
sonen. Voor hun inzet werden de 
families geëerd door de staat Is-
raël. Yad Vashem kent deze hoge 
onderscheiding toe met de erken-
ning ‘Rechtvaardige onder de Vol-
keren’. Deze Israëlische instelling 
herdenkt de Joodse slachtoffers 
van de Holocaust en redders van 
Joden gedurende de oorlog. 

Bedreigend
Burgemeester Bas Verkerk gaat in 
zijn welkomstwoord in op situaties 
in de wereld waarbij ook nu weer 
rechten van burgers grof worden 
geschonden. ’In een situatie van 
ontreddering is het maar weinig 
mensen gegeven om dan niet weg te 
kijken. Het echtpaar Balk-Klumper 
en de heer Stramrood hadden hier 

wel oog voor en hielpen mensen die 
niet veilig waren. Zij riskeerden de 
represailles die deze hulp tot gevolg 
kon hebben.’ Karel Beesemer was 
een van de kinderen die bij Kees en 
Betty Boeke van de Werkplaats Kin-
dergemeenschap in huis waren on-
dergedoken. Mede dank zij hen bleef 
hij in leven. ‘Ik mocht erbij zijn en 
spreken toen Kees en Betty Boeke 
in 1992 postuum de onderscheiding 
van Yad Vashem ontvingen. Het is 
een merkwaardige gedachte hier te 
staan en te beseffen dat ik als jong 
ventje van een jaar of zes kennelijk 
al bedreigend was voor het Derde 
Rijk van Adolf Hitler. Hitler bedacht 
de Entlösung voor Untermenschen 
als ik. Die opzet is dankzij de men-
sen die nu worden geëerd niet ge-
slaagd.’ Karel Beesemer leest uit de 
bundel Vijfendertig tranen van Ida 
Vos het gedicht ‘zes miljoen’ voor. 
De leerlingen Sven Dekker en Nic-
ky van Dongen van de Julianaschool 
dragen daarna een gedicht voor.

Volkerenmoord
De Israelische ambassadeur vertelt 
dat er voor de Tweede Wereldoorlog 
meer Joden op de wereld waren dan 
er nu zijn. ‘Van de Nederlandse Jo-
den werd 93% vermoord. Toch wa-
ren er kleine lichtpuntjes er was geen 
complete duisternis. Daarvoor zorg-
den onder meer het echtpaar Balk-
Klumper en de heer Stramrood. Op 
27 januari werd in het Wertheimpark 
in Amsterdam de Nationale Holo-

caust Herdenking gehouden. De 
Holocaust was de grootste volkeren-
moord in de geschiedenis.’ Namens 
kleinzoon Jaap Goedhart lazen leer-
lingen van de Julianaschool de na-
men voor van Joden die dankzij het 
echtpaar Balk-Klumper de oorlog 
hebben overleefd. Ar Stramrood, de 
kleinzoon van Johannes Stramrood, 
sprak namens zijn familie een dank-
woord. Hij heeft zijn grootvader 35 
jaar meegemaakt. ‘Ik denk dat mijn 
grootvader gezegd zou hebben dat 
de onderscheiding niet nodig was 
omdat je een mens in nood gewoon 
helpt. Maar hij zou wel heel trots 
zijn.’  

Niet voorbij
Rabijn Albert Ringer richt zich in 
zijn bijdrage speciaal op de aanwe-
zige schoolkinderen. Hij vertelt over 
de betekenis van de oorlog voor 
Joden in Nederland en Europa ‘De 
oorlog is voor Joden nog steeds niet 
voorbij. De moord op Joden was 
geen oorlogshandeling. Ze werden 
alleen vermoord omdat ze Joods wa-
ren. Hij zegt dat de eer die mensen 
krijgen omdat ze mensen geholpen 
hebben de oorlog te overleven ook 
wordt gegeven om een voorbeeld te 
stellen en te laten zien wat het is om 
het goede te doen.’ De rabbijn sluit 
af met een gebed. Het muzikale ge-
deelte van het programma werd ver-
zorgd door leerlingen van Concer-
tino Muziekonderwijs onder leiding 
van Roi Shabbat. 

advertorial

De families Stramrood en Goedhart namen de erkenning en het bijbehorend certificaat met penning in ontvangst 
voor de inzet van hun  grootouders in de Tweede Wereldoorlog. Debatavond Westbroek

door Walter Eijndhoven

Wie interesse heeft in een politiek debat met tweede kamerleden, 
is van harte uitgenodigd om woensdag 22 februari langs te komen 
in het Dorpshuis. Leden vanuit de landelijke politiek gaan, op uit-
nodiging van de Westbroekse Ondernemers Club (WOC), in ge-
sprek met zzp’ers, ondernemers en andere belangstellenden, over 
thema’s die met werk te maken hebben.

Een zwaar debat is niet de insteek van deze avond, eerder een goed ge-
sprek tussen zaal en politici, waarbij aan de hand van ondernemersza-
ken ook het vertrouwen in de politiek aan de orde komt. Een kleine pei-
ling onder het publiek zal dan ook niet ontbreken. Weet u al op welke 
partij u stemt? En op wie? ‘Op de aanwezige politici rust de nobele taak 
om het wankele vertrouwen weer aan te zwengelen bij het publiek. Wij 
hopen dan ook niet alleen op de aanwezigheid van ondernemers, maar 
ook anderen zijn deze avond van harte uitgenodigd’, vertelt Bas van 
Atteveldt, voorzitter van de Westbroekse Ondernemers Club. Hij ver-
volgt: ‘Iedereen in de zaal kan zijn/ haar vragen stellen aan Ronald van 
Raak (SP, 4 op de kandidatenlijst), Nico Drost (ChristenUnie, 9), Evert 
Jan Nieuwenhuis (SGP, 10), Matthijs Sienot (D’66, 21), Loes Ypma 
(PvdA, 22), Zohair el Yassini (VVD, 26). Ook het CDA en GroenLinks 
hebben toegezegd van de partij te zullen zijn. Helaas heeft de PVV 
niets van zich laten horen’. 

De politici behandelen diverse thema’s tijdens deze avond, zoals de 
wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), de Flexwet en 
de nieuwe ontslagwet. Genoeg interessante onderwerpen dus om over 
te debatteren. De avond wordt gehouden in het Dorpshuis aan de Pr. 
Christinastraat 2 in Westbroek en begint om 20.00 uur. De inloop is 
vanaf 19.45 uur. Het politieke debat duurt tot 22.00 uur. Daarna is er 
nog een gezellige borrel. In verband met het beperkte aantal plaatsen is 
aanmelden gewenst, via www.2kwb.nl 

Bas van Atteveldt (l) en Ruth Nagel (r) hopen op een grote opkomst.

Een intiem afscheid in de aula...

Een kleine week eerder kom 
ik voor het eerst bij Jeanet op 
bezoek. Simon is dan net overle-
den. Het is snel gegaan. Hij zat de 
laatste jaren van zijn leven in een 
rolstoel, afhankelijk van de zorg 
van anderen. Jeanet vertelt over 
het snelle verloop van zijn ziekte. 
Ze wil Simon – die een aantal 
weken eerder in een verpleeghuis 
was opgenomen om te herstel-
len – graag thuis hebben tot de 
dag van de uitvaart. Zo kan ze 
in de beslotenheid van haar huis 
afscheid van hem nemen. Een 
paar uur later wordt Simon boven 
op bed opgebaard en is hij temid-
den van wie hem liefhebben.

Met Jeanet, Ellie en Gert bespreek 
ik de uitvaart. Als ik rondkijk zie 
ik schilderijen, die Simon tijdens 
zijn leven gemaakt heeft. We 
kiezen er één die ik ga afdruk-
ken op de rouwkaart en samen 
maken we een bijpassende tekst. 
Zo wordt het een persoonlijke, 
unieke kaart die past bij Simon 
en zijn gezin. “De kaart is geen 
uitnodiging voor de plechtigheid”, 

Kwart over vijf ’s middags. Ik loop de aula van crematorium Den en Rust in Bilthoven binnen. 
Over een kwartier begint hier de plechtigheid van Simon. Met aulamedewerker Walter neem ik het 
programma door: muziek en foto’s. Er staan drie stoelen bij de kist klaar. Voor Jeanet, de vrouw van 
Simon, hun dochter Ellie, schoonzoon Gert en kleinzoon Jordi van nog geen jaar oud. Buiten is het 
inmiddels aardig donker geworden, het bospad is verlicht en binnen zullen zo dadelijk de kaarsen 
worden aangestoken. Walter schakelt de aulaverlichting deels uit, zodat de sfeer intiem is. Bijna gezellig.

zegt Jeanet. Ze wil in kleine kring 
afscheid van hem nemen. “We 
willen vooral samen naar muziek 
luisteren”.

Tijdens de dagen die volgen kom 
ik iedere dag even bij Simon 
kijken. Hij ligt zo rustig, alle pijn 
is nu weg. Als we bij hem staan 
vertelt Jeanet over hun leven 
samen en over Simon’s liefde voor 
zijn dochter en kleinzoon. 

Dan komt de dag van de uitvaart. 
Een uur voordat de plechtigheid 
begint vertrekken we van huis 
naar het crematorium. Jeanet 
rijdt in de rouwauto mee met 
Simon. Het is hun laatste rit 
samen. 

Om half zes lopen Jeanet, Ellie en 
Gert met Jordi de aula binnen. 
Andrea Bocelli zingt ‘Can’t Help 
Falling in Love’. Op de beeld-
schermen staat een foto van de 
handen van Jeanet en Simon, die 
elkaar vasthouden. Echtgenote 
en dochter steken vervolgens de 
kaarsen aan en gaan zitten. Af en 

toe kraait Jordi. We hebben alle 
tijd. Tussen de muziek door stel ik 
vragen over Simon aan de hand 
van een foto of een muziekstuk. 
Jeanet en Ellie praten. Huilen 
soms. Lachen af en toe. Gert heeft 
Jordi op schoot. Het is heel bijzon-
der. Bij het laatste muziekstuk 
nemen we afscheid van Simon 
en verlaten we samen de ruimte.

We hebben niet eens gemerkt hoe 
groot de aula eigenlijk is.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Magere runderlappen

Kip cordon bleu

Speklappen

Gehakte biefstuk

Rundergehaktstaven

500
GRAM 6.49

500
GRAM 4.49

100
GRAM 1.98

500
GRAM 6.49

6
STUKS 6.-

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 februari
t/m woensdag 1 maart

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-tomaat-mozzarella
Filet americain
Ei-bieslooksalade

Gebakken boterhamworst
Gerookte achterham
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.49

CRANBERRY 
NOTENMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98CASHEWNOTEN

Gezouten of ongezouten

Noten & pinda's

Op=op
3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-
STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

500
GRAM 6.25

500
GRAM 6.98

100
GRAM 1.25

FRIESE TYNJETALER

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

2
STUKS 6.-

TORTILLA’S 
Met gehakt of kip

Lekker voor het weekend!

OUDERWETS
DRAADJESVLEES 

1
KILO 11.- 2

KILO 20.-

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

SAP.. SAP.. SAP..

Perssinaasappels
2 KILO

PER KIST (15 KILO)

1.99

12.50

VERS GESNEDEN

Snijboontjes
400 GRAM 

1.99

VERS BINNEN UIT ITALIË

Tarocco
sinaasappels

HÉÉL KILO 

2.98

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 27/2, dinsdag 28/2 en woensdag 1/3

NIEUW - VERS GESNEDEN

Bloemkool of
Broccoli rijst

PER PAK

1.99

VERS GESNEDEN

Ananas
PER BAKJE

1.25

Ravioli gehakt of
Ravioli spinazie/
ricotta

100 GRAM 

1.49

Alléén donderdag

Kapucijnersschotel
100 GRAM

0.99

Pasta
MET KIP EN PADDESTOELEN

100 GRAM

0.99

Rundergoulash
MET GROENTERIJST OF
"RIJST GROENTE"

100 GRAM

1.49

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Brownie
UIT EIGEN KEUKEN

NU

5.95



Trap bij station 
Bilthoven moet veiliger

Gemeenteraadslid Peter Schlamilch wil dat de trap bij station Biltho-
ven snel veiliger wordt. Er zijn veel klachten van treinreizigers die 
de schuine trap onveilig vinden. ‘In november vorig jaar was ik zelf 
nog getuige van een ongeval, waarbij een wat oudere voetganger van 
de stenen trap was gevallen. Er lag een plas bloed van een meter op 
straat,’ zegt het raadslid, tevens voorman van burgerbeweging Forza!. 
‘Gelukkig was de ambulance snel ter plaatse, maar het zag er akelig 
uit. Het is geen visitekaartje voor ons dorp en dat moet snel beter’. 

De trap, die van en naar de perrons leidt is namelijk schuin aangelegd, 
zodat de looprichting niet haaks op de traptreden staat. ‘Je moet een 
vreemde hoek maken en dat is architectonisch misschien interessant, 
maar niet erg gebruiksvriendelijk,’ zegt Schlamilch. ‘Zelfs gevaarlijk, 
naar nu blijkt. Een NS’er, die ook 
ter plaatse was, ried mensen zelfs 
aan om liever de lift te nemen. 
Dat kan niet de bedoeling van een 
openbare trap zijn.

Fractie Schlamilch gaat in de 
raadsvergadering van februari 
een motie indienen die de ge-
meente oproept z.s.m. met de 
eigenaar van de trap - ProRail 
- in overleg te gaan teneinde de 
veiligheid ervan op korte ter-
mijn te verbeteren, bv. door het 
aanbrengen van een middenge-
leider. Schlamilch roept ieder-
een op die klachten heeft over 
gevaarlijke situaties in de open-
bare ruimte die te melden via 
info@forzadebilt.nl

 De Vierklank 5 22 februari 2017

VOORJAARSAANBIEDING
(geldig t/m 30 april)

Uw parketvloer machinaal
reinigen en afwerken

met onderhoudsmiddel nu

€ 10,- per M2 
(vraag naar de voorwaarden)

advertentie

Nieuwe inzichten
rond Slag in de Javazee

door Guus Geebel

Op vrijdag 24 februari vindt in Den Helder de presentatie plaats van het boek Slag in de 
Javazee. Het is het derde boek van de auteurs Anne Doedens en Liek Mulder in een serie over 

oorlogen die de gang van de geschiedenis bepaalden. Het rijk geïllustreerde
boek is een uitgave van Uitgeverij Walburg Pers.

Het is 27 februari 75 jaar geleden 
dat de Eerste Slag in de Javazee 
plaatsvond. Nederland verklaar-
de op 8 december 1941, een dag 
na de aanval op Pearl Harbor, de 
oorlog aan Japan. Het Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger (KNIL) 
capituleert op 9 maart 1942. Dan 
begint de Japanse bezetting met 
verschrikkelijke gruwelijkheden, 
die eindigde op 15 augustus 1945. 
De Nederlands-Japanse Oorlog was 
onderdeel van de opmars van Japan 
in Zuidoost-Azië. In Slag in de Ja-
vazee worden niet alleen de twee 
zeeslagen in de Javazee beschre-
ven, maar ook andere relevante 
gebeurtenissen uit deze drie maan-
den durende oorlog. De tekst wordt 
verlevendigd met verslagen van 
deelnemers aan de strijd. Doedens: 
‘Voor het eerst hebben we Japanse 
bronnen kunnen gebruiken. Dan 
zie je de Japanse kant van de zaak 
en dan blijkt dat de Japanners veel 
sneller dan ze dachten de strijd heb-
ben beslist en daarmee tijd hebben 
gewonnen.’ 

Zeeslagen
De Japanners waren veel beter ge-
traind en uitgerust dan de geallieer-
den, die hun strijdkrachten hadden 
samengevoegd in het Amerikaans-
Engels-Nederlands-Australisch 
Commando. Tijdens de Eerste Slag 
in de Javazee, op 27 en 28 febru-
ari 1942, kwam het verschil tus-
sen de moderne Japanse militaire 

zeemacht en die van de geallieer-
den schrijnend aan het licht. Een 
geallieerd eskader van veertien 
oorlogsbodems onder leiding van 
schout-bij-nacht Karel Doorman 
was kansloos tegen een vloot van 
achttien Japanse schepen. In deze 
ongelijke strijd, inclusief de Twee-
de Slag in de Javazee op 1 maart 
1942, sneuvelden tweeduizend 
geallieerde marinemannen, onder 
wie ruim negenhonderd Nederlan-
ders. Nederland verloor bij de Eer-
ste Slag de kruisers De Ruyter en 
de Java en de jager Kortenaer. Bij 
de Tweede Slag werden nog eens 
drie geallieerde schepen tot zinken 
gebracht en maakten de Japanners 
achthonderd krijgsgevangenen. Dit 
was de laatste grote zeeslag die de 
Japanners in de wateren rond Ne-
derlands-Indië leverden. 

Economische belangen
Wat maakt dit boek anders dan eer-
dere uitgaven met het standaard-
verhaal. ‘We geven een inzicht in 
de gecompliceerde Japanse samen-
leving. Naast fascistische dingen 
waren in Japan ook democratische 
stromingen in de jaren twintig en 
dertig, maar die hebben het verlo-
ren’, vertelt Anne Doedens. ‘Er zijn 
verschrikkelijke dingen gebeurd, 
die worden ook in dit boek vermeld, 
zoals de oorlogsmisdaden op Am-
bon. Toch hebben we geprobeerd 
een genuanceerd beeld neer te zet-
ten, want het negatieve beeld is niet 

helemaal terecht. Nederland had 
vier eeuwen lang een relatie met 
Japan. In de jaren dertig kwam daar 
een groep officieren aan de macht 
die begon met expansie, zuiver im-
perialisme en Japanse superioriteit. 
Zij grepen de macht toen de olie- en 
ijzerbelangen op het spel stonden, 
want dat hebben ze zelf niet. Het 
was dus een economisch belang. 
Het geradicaliseerde leger schoof 
alle andere krachten, dus ook de de-
mocratische, aan de kant. Het heeft 
ook te maken met het feit dat Japan 
vanuit het Westen tientallen jaren 
negatief behandeld is. Men heeft 
niet in de gaten gehad dat Japan een 
wereldmacht werd. Het werd tot 
diep in de twintigste eeuw gezien 
als een land van spleetogen.’ Doe-
dens laat het boekje De Jappenspie-
gel uit 1945 zien. De spotprenten 
in het boek geven aan hoe wij over 
Japanners dachten. Enkele daarvan 
staan in het boek.

Kolonie
‘Nederland was de derde koloniale 
macht in Azië, maar we hadden een 
leger en een vloot die daar abso-
luut niet bij paste. Er waren goede 
banden met Japan maar in de jaren 
dertig gaat het mis. We verminder-
den de levering van olie toen Hitler 
en Japan samen gingen werken. De 
Slag in de Javazee is altijd gezien 
als kansloos, daarom ging Karel 
Doorman ten onder. We zijn heel 
veel kwijtgeraakt door het onder-

geschikt te worden aan het Engelse 
belang. De Japanse vloot was enorm 
sterk, maar de Nederlandse Onder-
zeebootdienst heeft vele tonnen 
Japanse schepen naar de kelder ge-
jaagd.’ Karel Doorman moest mee-
maken dat hij geen luchtdekking 
kreeg op het moment dat de grote 
slag in de Java Zee plaatsvond. Het 
is zelfs zo dat op het moment dat de 
Japanners en de Nederlanders met 
elkaar in strijd raakten, Amerikaan-
se vliegtuigen over de oorlogsvloot 
heen vlogen en Karel Doorman aan 
zijn lot overlieten. Australiërs heb-
ben ons redelijk gesteund.’ 

Presentatie
Het is verschrikkelijk wat daar ge-
beurd is. Dappere mensen die sneu-
velden door Japanse kracht, maar 
ook door eigen strategische blun-

ders. Iedereen denkt dat de Japan-
ners zo maar overwonnen hebben. 
Wij hebben onze krijgsmacht ten 
dienste van de Engelsen en Ame-
rikanen ingezet. Dappere mannen 
hebben duizenden tonnen Japans 
spul naar de kelder gejaagd. Men-
sen koppelen oorlogsmisdaden te-
recht aan de jappenkampen, maar 
vergeet niet wat er tijdens de drie 
maanden durende oorlog gebeurd 
is. De Japanners hadden heel effec-
tieve lange-afstand-torpedo’s. Die 
hebben de kruisers Java en De Ruy-
ter tot zinken gebracht.’ Het boek 
Slag in de Javazee wordt op vrij-
dag 24 februari gepresenteerd aan 
de commandant zeestrijdkrachten 
generaal Verkerk en Vice-admiraal 
Mattieu Borsboom, die adviezen 
gaf, in het Marinemuseum in Den 
Helder.

dr. Anne Doedens: ‘We geven een inzicht in de gecompliceerde Japanse 
samenleving.’ 

Oermoeder: een ode aan de
potentie van de aarde

Wanneer men het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn door de hoofdingang binnenkomt, 
ontmoet men een bronzen sculptuur midden in de lange hal. Het beeld is een creatie van 

Groenekanner Martin Verholt. 

Voor de maker heeft het woord 
‘oer’ een persoonlijke betekenis. 
Gedurende zijn jeugd woonde hij 
in Ulft, een plaats waar eeuwen 
geleden ijzerhoudende grond - oer 
dus - werd gedolven langs de Oude 
IJssel en bewerkt werd in de ijzer-
gieterijen. Als je in zo’n omgeving 
en ook nog pal naast de DRU-fa-
brieken geboren en getogen bent, 
durf je best het begrip ‘Oermoeder’ 
te vertalen in een beeld. 

Oerkracht
Verholt: ‘Leven vanuit de oer-
kracht, gestold in zwart, vloeibaar 
en onder druk van de dimensie van 
duur in de aarde, is doorgegeven 
naar leven op aarde. Wat we zien 
is een gestileerde, tere vrouwen-
figuur, die opstijgt te midden van 
een beschuttend omhulsel. Een ge-
zicht is niet nodig want het lichaam 
vertelt ons al genoeg: het mysterie 
van de schepping, de kracht van de 
opengescheurde aarde. Het lichaam 
van de vrouw is nog niet los van de 
aarde’. Martin beschouwt de vrouw 
als de schakel in de keten van het 
leven: ‘De aarde geeft haar de start-

kracht, zij moet zelf in de ruimte en 
in de omgeving van de medemens 
haar eigen weg bepalen’. 

Terminologie
De oppervlakte, de huid in kunst-
terminologie, laat het verwerkings-
proces zien van de maker. Het is 
niet glad maar draagt sporen van 

het ontstaan onder de handen van de 
kunstenaar. Na zijn werkzame le-
ven is Martin begonnen met beeld-
houwen in zijn atelier in Groene-
kan. In deze artistieke periode heeft 
hij beelden gecreëerd waarvan hij 
er diverse zoals ‘Oermoeder’ heeft 
geschonken aan sociaal/culturele 
instanties. (Marilyn van Doesburg)



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

George In der Maur is sinds 1898 uitgegroeid tot 

expertisecentrum voor voet- en loopklachten, 

met unieke specialisatie in hoogcomplexe 

schoentechnische oplossingen. Daarbij is 

servicegerichtheid een zeer belangrijk onderdeel 

van onze dienstverlening. Ter versterking van ons 

team zijn wij op zoek naar een:

Om een blijvende kwaliteit en service te garanderen, 

zoeken wij een accurate, klantgerichte teamspeler. 

Ervaring en affiniteit met het schoenmakersvak is 

een vereiste. Kom jij ons team versterken?

Stuur je cv en motivatie vóór 15 maart naar 

George In der Maur, t.a.v. Hanneke de Vries, 

Koningin Wilhelminaweg 495, 3737 BG Groenekan 

of mail ze naar info@indermaur.nl

Voor meer informatie over ons bedrijf kan je terecht 

op onze website www.indermaur.nl.

Voet-schoen-deskundigheid die sinds 1898 voorop loopt

Schoenmaker /

Reparateur      (38 uur)

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Ik word beroerd 
van dat 

internet..
Hoe kan ik ooit  

kiezen?

Gewoon naar 
Vink 

Witgoed

zoveeeeel
koelkasten!!!

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor goede voorlichting,

correcte afl evering en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Waar 
krijgt u

écht advies?

Kopen op internet? We willen weer
advies en graag zien wat we kopen!

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

service voor ondernemers

6 WITTE BOLLEN

€ 1,25

ECHTE BRABANTSE 
WORSTENBROODJES

€ 2,-
per stuk

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

Om de omgeving te informeren en te betrekken bij de verbreding van 
de A27 zijn er twee informatiebijeenkomsten gepland in gemeente De 
Bilt. Rijkwaterstaat en aannemerscombinatie 3Angle organiseren de 
avonden in samenwerking met ‘Samen voor Hollandsche Rading’ en de 
Dorpsraad Groenekan voorafgaand aan de start van de voorbereidende 
werkzaamheden:

• Op 27 februari van 20.00 – 22.00 uur in dorpshuis De Groene Daan, 
Grothelaan 3 in Groenekan. De bijeenkomst is voor inwoners en bedrijven 
uit Groenekan en Nieuwe Wetering. De presentatie start om 20.15 uur.

• Op 8 maart van 19.30 – 21.30 uur in dorpshuis Hollandsche Rading, 
Dennenlaan 61 in Hollandsche Rading. Deze bijeenkomst is voor bewoners 
en bedrijven uit Hollandsche Rading en Maartensdijk. De presentatie start 
om 19.45 uur.

Tijdens de presentatie van 15 minuten is aandacht voor een korte terugblik, 
werkzaamheden tot juli 2017 en globale planning vanaf juli 2017. Na de 
presentatie is ruimte om vragen te stellen over bijvoorbeeld communicatie, 
natuur en geluidschermen. Medewerkers van Rijkswaterstaat en 3Angle zijn 
aanwezig om uw vragen te beantwoorden tijdens de informatiemarkt. De 
inloop is vrij, dus u kunt ook alleen naar de informatiemarkt komen.

Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden langs de A27 bij De 
Bilt. Het gaat om het vrijmaken van de bermen, het kappen van bomen en het 
verleggen van kabels en leidingen. In juli 2017 start de verbreding van de A27 
en A1 en deze is eind 2018 gereed.

Vragen?

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.verbredingA27A1.nl. 
Met vragen kunt u op de inloopavond terecht en u kunt ze ook stellen via het 
e-mailadres: vraaga27-a1@ad.rws.nl of via de landelijke informatielijn van 
Rijkswaterstaat: 0800-8002.

I n f o r m a t i e a v o n d e n  s t a r t  v o o r b e r e i d e n d e 
w e r k z a a m h e d e n  v e r b r e d i n g  A 2 7/ A 1

Boxspring combinatie Mood compleet vanaf  € 995 
In de kleur Antraciet direct leverbaar!

Uit
voorraad leverbaar
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Chapeaupenning voor Hanneke 
Weterman en Jan Schuurman

door Guus Geebel

Tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie van gemeenteambtenaar Jan Schuurman 
op woensdag 15 februari in de Mathildezaal van het gemeentehuis, reikte 

burgemeester Bas Verkerk de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt uit 
aan mevrouw Hanneke Weterman-van Andel en Jan Schuurman.

Hanneke Weterman was buitenge-
woon ambtenaar van de burgerlijke 
stand in de voormalige gemeente 
Maartensdijk. Na de gemeentelijke 
herindeling in 2001 werd zij in die 
functie benoemd in de gemeente 
De Bilt. Mevrouw Weterman-Van 
Andel werd op 10 april 1996 be-
edigd als trouwambtenaar. Zij ver-
bond daarna 168 bruidsparen in de 
echt, waarvan 30 in de gemeente 
Maartensdijk en 138 in de huidige 
gemeente De Bilt. Het laatste hu-
welijk voltrok zij in 2012. ‘Trouw-
ambtenaren zijn ontzettend belang-
rijk voor die ene onvergetelijke 

dag’, aldus Burgemeester Verkerk. 
‘Ik ben het zelf ook geweest dus ik 
weet hoe zorgvuldig dit allemaal 
wordt aangepakt. Je moet het voor-
bereidingsgesprek zodanig doen 
dat zij daarna ook nog wel door wil-
len gaan met trouwen. Dus je moet 
een bijzondere vaardigheid hebben. 
Hanneke Weterman heeft dat lange 
tijd voortreffelijk gedaan en was 
daarmee een belangrijk gezicht van 
wat de gemeente doet. Dan zeggen 
we met zijn allen Chapeau!’ 

Vakmanschap
Jan Schuurman werkte van 1969 

tot 2016 bij de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente De Bilt, in 
alle vormen die de afdeling in de 
loop van de tijd heeft gehad. Met 
uitstekende kennis van zaken hielp 
hij 47 jaar lang mensen die wilden 
trouwen, maar ook gezinnen die de 
Nederlandse nationaliteit wilden 
verkrijgen. ‘Dat leidt tot een groot 
vakmanschap, want iedereen die op 
jouw terrein iets met de gemeente 
te maken had kwam bij jou terecht. 
Daarmee werd je min of meer het 
gezicht van de gemeente, vakkun-
dig, vriendelijk en rechtvaardig. 
Dit is het toonbeeld van gezagheb-

Geen containerwoningen in De Bilt
door Henk van de Bunt

Omwonende van de Alfred Nobellaan, de Berlagelaan, het Zonneplein, bij het voormalig 
Biltsche Meertje en het Burgemeester Fabiuspark zijn opgelucht dat het plan voor de tijdelijke 

woningen is teruggedraaid. De oppositie is vooral kritisch.

Het gemeentebestuur besloot vo-
rige maand 44 containerwoningen 
neer te zetten op vijf locaties. De 
meeste omwonenden hadden veel 
bezwaren tegen de komst van de 
tijdelijke huizen. Ze vreesden 
waardedaling van hun huizen. Be-
halve statushouders zouden ook 
starters en andere urgente woning-
zoekenden in de containers gehuis-
vest worden. 

Sociale woningen
De oppositiepartijen in de Biltse 
gemeenteraad reageren vooral kri-
tisch. Kees Lelivelt van de groot-
ste oppositiepartij VVD: ‘De VVD 
heeft vanaf het begin aangegeven 
huisvesting (1 à 2 persoonshuis-
houdens) met definitieve reguliere 
oplossingen voor spoedzoekers, 
starters en statushouders te willen 
realiseren. We zullen het proces 

kritisch blijven volgen’. Gemeente-
raadslid Erik van Estrik verwoordt 
het PvdA-standpunt: De grote 
vraag is of het College nu eindelijk 
eens werk maakt van extra sociale 
huurwoningen. Wij vrezen van niet. 
Mooi dat SSW de statushouders 
denkt te kunnen opvangen, maar 
dat gaat natuurlijk wel ten koste 
van andere woningzoekenden. Er 
moeten dus sociale woningen bij’. 

Doorpakken
Menno Boer van de Socialistische 
Partij (SP) ‘Het intrekken van het 
voorstel voor de tijdelijke wonin-
gen is goed, maar al 10 jaar lang 
roept de SP dat er meer sociale 
woningen bij moeten komen. Nu 
doorpakken en gaan bouwen waar 
de inwoners behoefte aan hebben: 
betaalbare woningen’. Han IJssen-
nagger van Bilts Belang: ‘Schande 
hoe het College deze conclusie 
kan trekken: onze eigen inwoners 
wachten nu al gemiddeld 9 jaar op 
een woning. Weer geen daadkracht 
om het echte probleem op te lossen. 
Dit gaat ten koste van de woon-
ruimte voor onze eigen inwoners’.

De Bilt in Debat
Het Lichtruim presenteert ‘De Bilt in Debat’ een serie 
avonden over hoe we in de veranderende samenleving 

tegenover elkaar staan. De Bilt in Debat wordt 
georganiseerd door Het Kunstenhuis en Bibliotheek Idea; 

de presentatie is in handen van Bart van Gerwen.

Op 8 maart - net voor de verkiezingen -, is het eerste debat. We le-
ven in een tijd van snelle veranderingen. Van verzorgingsstaat naar 
zelf doen. Van een telefoongesprek naar het appen met elkaar. Van 
regels vanuit de overheid naar invloed via social media. Hoe zit de 
samenleving nu in elkaar? Hoe gaan we daar mee om? Hoe gaan we 
met elkaar om? Wat is daarin normaal? Wat is normaal? Op deze vra-
gen worden antwoorden gezocht tijdens de eerste ‘De Bilt in Debat’-
avond . En dan niet van de politiek, maar van elkaar, inwoners van 
gemeente de Bilt.

Panel
De Bilt in Debat bestaat uit paneldiscussies en discussies met de zaal 
aan de hand van stellingen. Op 8 maart bestaat het panel uit Ingrid van 
Maarschalkerweerd (Mens De Bilt), Hanneke Eilers (Vluchtelingen-
werk) en Martin van Veelen (Delta De Bilt). Na de paneldiscussie volgt 
er een gesprek aan de hand van een aantal stellingen. 

‘De Bilt in Debat’ is op 8 maart om 20.00 uur in Theaterzaal Het Licht-
ruim, Planetenbaan 2 Bilthoven. Toegang is gratis; aanmelden kan via 
mkamphuis@ideacultuur.nl            (Martin Kamphuis)

Bart van Gerwen leidt de discussieavond in het Lichtruim.

bendheid en de rechtsstaat van Ne-
derland in De Bilt’, aldus de burge-
meester. 

Verkiezingen
In al die jaren maakte Jan Schuur-
man ingrijpende ontwikkelingen 
binnen zijn werkveld mee.  Van 
pen naar computer, maar ook de 
klanten namen een andere houding 
aan naar ambtenaren. Hij zette zich 
al die tijd in om ervoor te zorgen 
dat ontwikkelingen vertaald wer-

den naar werkbare processen voor 
de burgers van De Bilt. De heer 
Schuurman was ook verantwoor-
delijk voor de organisatie rondom 
verkiezingen. De burgemeester 
vertrouwt erop dat hij de zaak in 
goede orde heeft achtergelaten en 
dat hij met een gerust hart van zijn 
pensioen kan genieten. ‘Het is niet 
onopgemerkt gebleven en daarom 
ben ik trots jou de Chapeupenning 
van de gemeente De Bilt te mogen 
uitreiken.’

Burgemeester Bas Verkerk met de gedecoreerden. 

Onopgelost
Johan Slootweg (SGP) vindt het 
probleem niet opgelost: ‘Het 
voorstel tijdelijke huisvesting in-
trekken is voor velen wellicht een 
opluchting. Maar het probleem is 
nog lang niet opgelost. De grote 
schaarste aan betaalbare wonin-
gen blijft. Wanneer gaan we onze 
opgaaf van 845 woningen bou-
wen? De SGP wil wel, wie doet 
er mee’. Nico Jansen (CU) vindt 
het ‘niet te geloven’: Het College 
maakt eerst starters blij en trekt 

nu hun besluit weer in. Dat status-
houders een goede opvang krijgen 
is heel fijn. En alle bouwplekken 
waren niet gelukkig gekozen. 
Maar dit is aan onze starters niet te 
verkopen’. Gemeenteraadslid Pe-
ter Schlamilch vertegenwoordigt 
de (oppositiebeweging) Forza De 
Bilt. Hij is blij dat het eerdere be-
sluit van het college is ingetrok-
ken maar vindt het wel gek dat 
zijn bezwaren vorige maand nog 
op weinig bijval van het College 
konden rekenen. 

Twee andere locaties, die in beeld waren, vielen in eerste instantie al 
af: de Charles Weddepohllaan in Hollandsche Rading (foto) en de Sint 
Laurensweg in De Bilt. [foto Rob Klaassen]

Het effect van verkiezingsdebatten
is moeilijk op waarde te schatten
maar voor het land is het best
een flinke hoop mest
zoals een boer het eens samenvatte

Guus Geebel Limerick
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Voordeel

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

169 599

300 10,-

Goudeerlijk 
bollen

Zak 8 stuks
van

€2,18

Geldig van donderdag 23 t/m zaterdag 25 februari 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Varkenshaas
500 gram

Knorr
wereldgerechten
2 stuks

Los Gansos
wijnen
3 � essen



Afgesproken zorg 
blijft geleverd

De redactie van De Vierklank werd benaderd met vragen over hulp bij 
het huishouden door Cordaan in Maartensdijk; mensen hadden ‘opge-
vangen’ dat de gemeente het contract met Cordaan opgezegd zou heb-
ben. Eén van de briefschrijvers: ‘Ik heb de gemeente hierover gebeld 
en die bevestigde dit. Het was nog niet bekend hoe men dit voor alle 
zorgbehoevenden zou gaan oplossen’. 

Communicatieadviseur Barry Smits reageert desgevraagd namens de 
gemeente: ‘De gemeente heeft geen contract met Cordaan opgezegd. 
De gemeente De Bilt is hier ook niet door inwoners over benaderd. 
De huidige contracten met de aanbieders van hulp bij het huishouden 
eindigen van rechtswege per 30 
april 2017. Daarom vindt mo-
menteel de aanbesteding hulp 
bij het huishouden plaats. Nieu-
we contracten zullen ingaan per 
1 mei 2017. Tot die tijd leveren 
de huidige gecontracteerde aan-
bieders, waaronder Cordaan, 
sowieso de afgesproken zorg. 
Iedereen die recht heeft op hulp 
bij het huishouden behoudt ui-
teraard ook hulp na 30 april’.

[HvdB]
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advertentie

Tafeltje Dekje na 50 jaar nog 
springlevend

door Rob Klaassen

In 1967 werd voor het eerst een warme maaltijd in aluminiumdragers bij mensen die zelf niet 
meer konden koken thuisbezorgd. De maaltijden werden bereid in het toen nog bestaande 

ziekenhuis Berg en Bosch. Eind februari 2017 bestaat Tafeltje Dekje,
zoals deze voorziening is gaan heten vijftig jaar.

Het bestuur wil deze mijlpaal niet 
ongemerkt laten voorbijgaan. Me-
dio april zal aan alle (oud-)vrijwil-
ligers, die de maaltijden zo trouw 
rondbrengen, samen met de cliën-
ten, een gezellig samenzijn in de 
Mauritshoeve in Maartensdijk wor-
den aangeboden.

Veranderd
Penningmeester Jaap Dieben: ‘Er 
is in de vijftig jaar wel veel veran-
derd. Neem alleen de maaltijden en 
de bereidingswijze. Tegenwoordig 
kunnen vrijwel overal kant-en-kla-
re maaltijden voor een uiterst rede-
lijke prijs worden gekocht. Vrijwel 
iedereen heeft een magnetron. Daar 
hadden we vijftig jaar geleden nog 
nooit van gehoord. Dus als je te-
genwoordig nog wat uit de voeten 
kunt, dan kun je, zonder dat het je 
veel inspanning kost, toch zelf een 
goede maaltijd op tafel krijgen’. 
Kan hieruit de conclusie worden 
getrokken dat Tafeltje Dekje eigen-
lijk zichzelf overleefd heeft? Cobie 

Korevaar, die het secretariaat be-
heert, ontkent dat. ‘We hebben op 
dit moment zo’n 100 klanten, waar-
voor 30 vrijwilligers bij toerbeurt in 
touw zijn. Wij verstrekken warme 
maaltijden en vries-verse maaltij-
den. De warme maaltijden worden 
van maandag tot en met vrijdag 
gebracht tussen 11.45 en 12.45 uur. 
De maaltijden worden bij de Ko-
perwiek klaar gemaakt en bestaan 
uit een hoofdmaaltijd en een toetje. 
Eens per week is er ook een voorge-
recht. Van de ca 100 klanten neemt 
zo’n 20% een warme maaltijd af en 
de rest neemt de vries-verse maal-
tijden. Deze vries-verse maaltijden 
worden, al naar gelang wat wordt 
afgesproken, een keer per week of 
een keer per twee weken op vaste 
dagen door de vrijwilligers van 
Tafeltje Dekje thuisbezorgd. We 
hebben in de hoogtijdagen ooit wel 
ruim 150 ‘klanten’ gehad. Maar de 
maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben tot een afname geleid’. 

Zelfstandig
Jaap Dieben: ‘Onze doelgroep is in 
beginsel de groep mensen voor wie 
koken een probleem is geworden. 
Iedereen wil en wordt geacht te-
genwoordig zo lang mogelijk thuis 
te wonen en zo lang mogelijk zelf-
standig z’n zaken behartigen. Maar 
er kan een punt komen dat dit niet 
langer meer gaat. Meermalen wor-
den er mensen bij ons aangemeld 
waarvan we dan vaak van de kin-
deren horen, dat vader of moeder al 
maanden alleen nog brood eet. In 
zo’n geval biedt een warme maal-
tijd van ons uitkomst. Maar het 
is en blijft een enorme stap om te 
erkennen, dat je niet meer in staat 
bent om zelf je maaltijden te kun-
nen bereiden en hulp te aanvaarden. 
Onze vrijwilligers pakken, indien 
gewenst, de warme maaltijd ook uit, 
zodat die onmiddellijk kan worden 
gegeten. In feite zorgen wij ervoor 
dat op deze manier het zelfstandig 
wonen kan worden verlengd. Onze 
vrijwilligers vervullen daarbij zij-

delings ook een sociale functie. Ze 
kunnen bijvoorbeeld signaleren als 
er iets is gebeurd en hulp geboden 
moet worden.’ 

Aandacht
Wat is nu de toekomst voor Tafel-
tje Dekje? Cobie Korevaar zegt, dat 
een instelling als Tafeltje Dekje al-
tijd nodig zal blijven. Zeker in deze 
tijd, waarbij mensen zo lang moge-
lijk zelfstandig thuis moeten blij-
ven. Naar een instelling of tehuis 
kunnen ze niet gaan, want die zijn 
grotendeels verdwenen. Toch moet 
er worden gegeten, maar dat kan 
men zelf niet meer aan. ‘Tafeltje 
Dekje kan dan in een leemte voor-
zien, dankzij vooral ook onze fan-
tastische vrijwilligers. Wat we ook 
zien is, dat er vaak naar de komst 
van onze vrijwilligers wordt uitge-
keken. Hoe triest het ook is, wij zijn 
in sommige gevallen de enigen, die 
iemand op een dag bezoeken. Als 
de vrijwilliger onverhoopt een aan-
dacht vragende situatie signaleert 

wordt er via het secretariaat contact 
gezocht met een familielid, andere 
contactpersoon of een hulpverlener 
van de Stichting Mens’.

Bestaan
Jaap Dieben voegt er nog aan toe 
dat Tafeltje Dekje de komende tijd 
weer meer aan de weg wil gaan tim-
meren. Het bestuur heeft de indruk, 
dat sommige mensen denken dat 
Tafeltje Dekje niet meer bestaat: 
‘Integendeel: wij zijn springlevend 
en vol goede zin en dat willen we 
uitdragen. De mogelijkheid om een 
complete warme maaltijd te kun-
nen bezorgen is de meerwaarde van 
Tafeltje Dekje. Ook de gemeente 
ondersteunt de visie van Tafeltje 
Dekje en verleent een jaarlijkse 
subsidie.’ 

Tafeltje Dekje is te vinden op 
Molenkamp 48 in De Bilt, tel. 030 
2288000 of email: info@tafeltje-
dekje-debilt.nl. Website: www.
tafeltjedekje-debilt.nl.

Louis van ’t Hooft, oud-voorzitter van Tafeltje Dekje, nu rijder van 
maaltijden, haalt z’n maaltijden op bij de Koperwiek.

Toekomst antiquariaat onzeker
door Henk van de Bunt

In De Bilt is een antiquariaat gevestigd. De gezelligste en meest persoonlijke 
tweedehandsboekhandel van De Bilt bevindt zich in de Nieuwstraat.

In februari 1989 openden de broers 
Michel en Willem Godefroy een 
winkel in tweedehands boeken in 
de Nieuwstraat op nummer 90. 
De winkel heette ‘Kronkel’ naar 
de toen bekende stukjes in ‘Het 
Parool’ van Simon Carmiggelt. 
Willem Godefroy was toen 32 en 
Michel 45. Hun bedrijf was een uit 
de hand gelopen hobby, een pas-
sie voor boeken. Ze werkten toen 
beide bij de Universiteitsbiblio-
theek. In 2009 vertrokken zij naar 
een pand aan de Hessenweg 33, 
tegenover de (voormalige) benzi-
nestations van Wierda en De Rooy. 
De huurprijs was een belangrijke 
reden om in 2012 opnieuw naar de 
voormalige slagerij aan de Nieuw-
straat te verhuizen, maar ook het 
bekende gevoel van thuiskomen 
speelde daarbij een rol. Bovendien 
was daar meer ruimte beschikbaar, 
waardoor er meer mogelijkheden 
zijn de boeken uit te stallen. Gast-
vrijheid staat bij Godefroy hoog 
in het vaandel, net als de koffie en 
thee met vaak iets erbij. 

Rustig
Michel Godefroy doet het inmid-
dels wat rustiger aan; Willem zet 
zijn hobby vooralsnog even voort: 
‘Wij hebben een fraaie collectie 
Nederlandse literatuur, van zeer 
recent tot oude literaire werken. 
Er zijn gelegenheidsuitgaven van 
diverse firma’s en nieuwjaaruitga-
ven. We zijn ook in het bezit van 
streekgebonden boeken waaron-
der: Utrecht, De Bilt en omstre-
ken en bijzonder is onze collectie 
kunstboeken. Maar ook in deze 
branche zijn de veranderingen 

merkbaar. Het is een bekend feno-
meen: de ‘ontlezing’ gecombineerd 
met digitalisering leidt tot een af-
name van het belang van boeken 
en dus leiden de belangrijkste toe-
leveranciers van boeken schade. 
En naast reguliere boekhandels, 
staat ook de toekomst van anti-
quariaten onder druk. De verkoop 
van boeken loopt simpelweg niet. 
En als mensen boeken kopen dan 
is er weinig besef van de waarde 
van het boek. Boeken zijn minder 
geld waard en dus is een groot deel 
van de inventaris onverkoopbaar. 

Van het beetje omzet dat over-
blijft, is een antiquariaat moeilijk 
draaiende te houden. En elke keer 
overvalt mij de weemoed. Ik wist 
al jaren dat mijn verzamelwoede 
zich richtte op een uitstervende 
type object, maar hoop dat er nog 
wat interesse blijft en dat het voor-
alsnog niet gaat gebeuren dat het 
overgrote deel van mijn verzame-
ling de status ‘oud papier’ krijgt.’ 
De openingstijden zijn donderdag, 
vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur of 
buiten openingstijden op afspraak.

Willem Godefroy bij het pand op de hoek van de Dahlia- en de Nieuwstraat.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KALKOEN ROLLADE

Magere gekruide kalkoen stoofrollade, verrassend 

lekker; ca. 5 kwartier braden
500 gram 5,25

ZWIEBEL STEAKS

Malse varkensfilet, uien, mosterd & ontbijtspek, super 

smaakvol!!ca. 5 min. bakken
100 gram 1,50

FRENCHED RACKS

Super delicatesse voor lamsvleeskenners; aan een 

stuk of losse koteletjes, rosé bakken
100 gram 3,75

BLACK ANGUS SUKADE

120 dagen graan gevoerd. Licht gemarmerd, echte 

originele smaak beleving; smelt op de tong
500 gram 9,25

FRICANDELLOS

Nieuw in ons assortiment: Heerlijk bij de maaltijd of als 

snack op een broodje; wie durft?
100 gram 1,25

GEVULDE VARKENSFILET

Lekkere malse filet gevuld met mild gekruid gehakt, 

even kort om & om braden
100 gram 1,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 20 februari t/m zaterdag 25 februari. Zetfouten voorbehouden.

Een gratis kop koffi e of thee bij
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497

3737 BG Groenekan (Utrecht)

030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Nationaal Militair Museum veroverd door Genghis Khan
Dit jaar staat het Nationaal Militair Museum in het teken van Genghis Khan, 

één van de meest iconische veroveraars in de geschiedenis. Centraal staat 
de tentoonstelling ‘Ghengis Khan, wereldveroveraar te paard’. Een primeur in Europa.

Op avontuur met het boekje 'Khan voor Kids'.

Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1 - 3768 MX Soest
www.nmm.nl
Nu ook bereikbaar per bus (stopt voor de deur). 

Verleden, heden en 
toekomst komen tot leven 
In het Nationaal Militair Museum
komen verleden, heden en toekomst
van de Nederlandse krijgsmacht tot
leven. Dat gebeurt middels interac-
tieve opstellingen en films, een im-
posante collectie vliegtuigen, tanks,
pantservoertuigen en helikopters, en

een reeks ontroerende en meesle-
pende menselijke verhalen.

‘Genghis Khan, wereld-
veroveraar te paard’
De tentoonstelling ‘Genghis Khan,
wereldveroveraar te paard’ is te zien
van 18 februari tot en met 27 augus-
tus. Het NMM is het eerste museum

in Europa dat deze tentoonstelling,
met meer dan 200 unieke en zeld-
zame topstukken uit Binnen-Mongo-
lië - waaronder een gouden zadel en
fluitende pijlen - toont. De tentoon-
stelling is een meeslepende reis door
de steppen, woestijnen en paleizen
van het Mongoolse rijk, een van de
grootste rijken in de geschiedenis.

Een echt stoer Khan-armbandje
Voor kinderen is er ook van alles te beleven. Met het boekje ‘Khan voor
Kids’, voor een klein prijsje te koop, gaan ze op avontuur door de tentoon-
stelling en krijgen ze bovendien een glas Khan-limonade en een écht
stoer Khan-armbandje. Ook kunnen ze schieten met pijl en boog en een
kijkje nemen in echte Mongoolse tenten, gers genaamd. En wat is er 
leuker dan een selfie maken in Mongoolse kledij voor de Chinese Muur? 

Out� ts Boots Accessories

Wintersale

Blessed by
Comfort

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

BIJ ONS IS HET ALTIJD

FEEST
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We∞Match helpt nieuwkomers 
met werk en opleiding

Mirwais Safi (33) is één van de vijftien vluchtelingen die meedoet aan We∞Match. Hij komt uit 
Afghanistan en staat te popelen om aan het werk te gaan. ‘Dan kan ik eindelijk 

mijn verloofde naar Nederland laten overkomen.’

Hij heeft zes jaar moeten wach-
ten op zijn felbegeerde verblijfs-
vergunning. Hij zat in asielzoe-
kerscentra in Bellingwolde, in 
Dordrecht en in Utrecht. Een hele 
vervelende tijd. Mirwais: ‘Je mag 
niet naar school en het is verbo-
den om te werken. Je eet en je 
slaapt, verder niks. Veel mensen 
worden ziek en krijgen psychi-
sche problemen.’ Mirwais hield 
zich op de been met sporten en het 
oefenen van de Nederlandse taal 
via internet.

verloofde naar Nederland
Sinds twee jaar woont Mirwais in 

De Bilt. ‘Ik vind het hier mooi. Er 
is natuur, bos en in de zomer is het 
groen. En de mensen zijn aardig.’ 
Hij kiest voor een nieuw leven in 
Nederland en wil zo snel mogelijk 
aan het werk. Dan kan hij einde-
lijk zijn verloofde Banafsha naar 
Nederland halen. Trots laat hij 
een foto zien: een mooie, jonge 
vrouw van 25. ‘Ik mis haar heel 
erg,’ verzucht Mirwais. Het pro-
ject We∞∞Match kwam voor hem 
als geroepen. Sinds januari helpt 
het nieuwkomers in De Bilt bij het 
vinden van een baan of opleiding. 
Het is een samenwerking tussen 
het Kunstenhuis, de gemeente De 

Bilt, Steunpunt Vluchtelingen en 
MENS. Mirwais: ‘We oefenen 
met sollicitatiegesprekken en goed 
contact maken met mensen. Ik ver-
trouw daardoor beter op mezelf. 
Dat vind ik echt goed.’

ervaren loodgieter
In Afghanistan was hij loodgieter. 
Hij leerde het vak in de praktijk 
en heeft geen diploma. Dat wil hij 
in de avonduren gaan halen. Mir-
wais wil alles aanpakken, als het 
hem maar een baan oplevert. Of 
hij nu loodgieter, koelmonteur of 
schoenmaker wordt. 
Elke deelnemer aan We∞Match 

Kapper Hans Stevens 
lokale held van Maartensdijk

Deze week kreeg kapper Hans Stevens in Maartensdijk bloemen overhandigd van de 
lokale PvdA-afdeling. In het kader van de landelijke campagne is kapper Hans het vaakst 

genomineerd als lokale held van Maartensdijk.

We kennen ze allemaal; echte doe-
ners die het verschil maken. Men-
sen die met hun poten in de klei 
staan, die iedere dag het verschil 
maken: de wijkagent, de jeugdtrai-
ner van je voetbalclub, die inspire-
rende lerares, de buurtvader in die 
lastige wijk. Dit zijn de mensen die 
dagelijks hun steentje bijdragen aan 
een mooier Nederland. Zij helpen 
Nederland vooruit. De PvdA wil 
deze mensen een gezicht geven.

Sociaal
Tijdens het dorpsbezoek aan Maar-
tensdijk ging de lokale afdeling 
van de PvdA op zoek naar deze 
helden. In totaal werden 9 mensen 
genomineerd, variërend van man-
telzorgers, een inspirerende onder-
wijzeres of een buur die de stoep 
van een oudere bewoonster veegt 
bij sneeuw en ijzel. Kapper Hans 
werd het vaakst genomineerd en 
ontving daarom de bloemen.
‘Kapper Hans staat altijd voor je 

klaar, met een praatje, wat gezel-
ligheid en een luisterend oor. Zijn 
kapperszaak is een lokaal ontmoe-
tingspunt voor Maartensdijkers. Je 
hoort hier altijd het laatste (lokale) 
nieuws voorzien van commentaar 
en vaak een grap. Kapper Hans is 
het sociale bindmiddel van Maar-
tensdijk’. Een greep uit de uitspra-
ken van Maartensdijk over kapper 
Hans. De overige genomineerden 
ontvangen één dezer dagen ook een 
attentie van de PvdA. 

Dorpsbezoek
Tijdens het dorpsbezoek werd vaak 
gerefereerd aan de sociale binding 
en saamhorigheid in Maartensdijk, 
een fijn dorp met een rijk vereni-
gingsleven. Wel ervaart men dat 
dit verenigingsleven onder vuur 
ligt. De subsidiekorting van 7% en 
het matige niveau van de voorzie-
ningen voor verenigingsleven en 
sporters (Vierstee, maar ook hier 
werd het zwembad genoemd) baart 

de Maartensdijker zorgen. Een in-
woonster vertelt de PvdA dat de 
speeltuinen nodig moeten worden 
opgeknapt, ook zijn het er volgens 
haar te weinig. Ook zou het zo fijn 
zijn als er in Maartensdijk een kin-
dervakantieweek zou worden geor-
ganiseerd, de WVT is immers erg 
ver van het dorp.

Overlast
De recente inbraken en de over-
last van een groep hangjongeren is 
vaak onderwerp van gesprek aan 
de deur. Het onderhoudsniveau van 
wegen en het groen, maar ook de 
verlichting is volgens velen bene-
den peil, daarnaast zijn er veel te 
weinig huurwoningen. ‘Maartens-
dijk wordt snel vergeten, want daar 
loopt alles wel los en wordt er niet 
snel geklaagd, het zou goed zijn als 
de politiek eens wat meer zou luis-
teren naar de geluiden uit de klei-
nere kernen’, aldus een inwoner.

(Geert Slot) Heerlijk extra 
goedkoop uit eten

Dorpsbistro Naast de Buren in Groenekan maakt het in 
2017 wel heel aantrekkelijk om een keer uit eten te gaan. 

Normaliter is het ‘Wat schaft de pot?’-menu al interessant 
geprijsd, maar nu geldt er het hele jaar een 

kortingsactie 4 halen = 3 betalen.

Het ‘Wat schaft de pot’-menu is een wekelijks wisselende maaltijd met 
over het algemeen keuze uit vlees-, vis- en vegetarische gerechten. Het 
menu wordt geserveerd op woensdag, donderdag en vrijdag en is we-
kelijks o.a. op de achterpagina van De Vierklank te vinden. Naast de 
Buren is een van de deelnemers aan het kortingsbonnenboekje dat de 
bezorgers als eindejaarsgroet huis-aan-huis verspreid hebben. Tegen 
inlevering van de bon eet de vierde persoon aan tafel het menu gratis. 
Deze week valt er Geconfijte eendenbout, Skreifilet en Ravioli met gei-
tenkaas op het menu te vinden. U vindt Naast de Buren aan de Groene-
kanseweg 168 in Groenekan.

Afrekenen bij Naast de Buren wordt nog leuker met de kortingsbon. 

Kapper Hans Stevens ontvangt als lokale held bloemen van PvdA afdeling 
De Bilt (Foto PvdA) 

heeft een buddy. Elly Rijnbeek 
is de buddy van Mirwais en be-
geleidt hem op zijn pad. Elly: 
‘Mirwais spreekt al goed Neder-
lands. Hij is slim, leergierig en 
superhandig. Zijn flat heeft hij he-
lemaal zelf opgeknapt en die ziet 

er pico bello uit. Ik denk dat een 
werkgever een hele goeie heeft 
aan Mirwais.’ 

Heeft u een tip over een baan voor 
Mirwais? Bel: 06 27457980 of 
mail: ellyrijnbeek@gmail.com.

Mirwais samen met zijn buddy.
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Wij leveren warme en vriesverse maaltijden.
Voor meer informatie over onze diensten:

Tafeltje Dekje, Molenkamp 48, 3732 EV De Bilt
Telefoon: 030-2288000
E-mail: info@tafeltjedekje-debilt.nl 

Tafeltje Dekje 
bezorgt maaltijden aan huis

Zelf koken  
een probleem?

www.tafeltjedekje-debilt.nl
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 4 op 5 maart op het
traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/slijptrein.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245(gratis).

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e 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
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Agenda Dorpsraad
Agenda openbare bijeenkomst Dorpsraad Groenekan op maandag 27 februari 2017 i.s.m. 

Rijkswaterstaat en de aannemer 3Angle

Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan Grothelaan 3 
te Groenekan. De bijeenkomst staat helemaal in het 
teken van informatie over de start van de voorberei-
dende werkzaamheden verbreding A27/A1. Uitleg 
door Tonny Groen over de stand van zaken over de 
verbreding van de A27. 

Presentatie door Rijkwaterstaat en aannemerscom-
binatie 3Angle. Aan de orde komen o.a.: De werk-
zaamheden tot juli 2017 en globale planning vanaf 
juli 2017. Communicatie, de natuur en geluidscher-
men.

Informatie markt over de werkzaamheden.
De inloop is vrij, dus u kunt ook vanaf 20.30 uur 
tot 22.00 uur alleen naar de informatiemarkt komen. 
Hier kunt u alle vragen stellen die u heeft over het 
project aan medewerkers van Rijkswaterstaat en de 
aannemer.

Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamhe-
den langs de A27 bij De Bilt. Het gaat om het vrij-
maken van de bermen, het kappen van bomen en het 
verleggen van kabels en leidingen. In juli 2017 start 
de verbreding van de A27 en A1 en deze is eind 2018 
gereed.

Ook kan er praktische informatie over het project 
gevonden worden op www.verbredingA27A1.nl 
Vragen kunt u ook stellen via het e-mailadres: vraag-
A27A1@ad.rws.nl of via de landelijke informatie-
lijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Tijdens de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open.

Dorpsraad Groenekan
Marius van den Bosch
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
www.dorpsraadgroenekan.nl
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Strijksextetten in 
de Woudkapel

Op zijn sterfbed, in 1949, sprak de grote componist Richard Strauss 
tegen zijn schoondochter Alice: ‘Grappig... sterven is precies zoals ik 
het heb gecomponeerd in Tod und Verklärung...’

Daar waar Tod und Verklärung één van de publiekslievelingen is ge-
worden, is het sextet uit Strauss’ opera Capriccio een onbekende parel 
in het prachtige programma dat afgelopen vrijdagavond in een volge-
pakte Woudkapel te horen was, als altijd gloedvol vertolkt door het 
Bilthovense Woudensemble. Voor de gelegenheid was het gezelschap 
uitgebreid tot strijksextet, hetgeen de toch al volle en rijke klank waar 
het Woudensemble patent op lijkt te hebben, versterkte tot bijna orkes-
trale dimensies.

Naast de genoemde Strauss stonden werken van Frank Martin en 
Alexander Borodin op het programma, over welke laatste, die tevens 
wetenschapper was, Tsjaikovski ooit zei: ‘Borodin is een prima schei-
kundige, maar hij kan nog geen fatsoenlijke maat schrijven zonder de 
hulp van zijn leermeester Rimsky-Korsakov’. Kritiek, die niet opgaat 
voor het uitstekend gespeelde strijksextet in d, waarvan overigens 2 
delen zoekgeraakt zijn: een prachtig stuk waar het publiek zichtbaar 
van genoot.                (Peter Schlamilch) 

Het gelegenheidsstrijksextet in een volgepakte Woudkapel.

Toneelvoorstelling voor 
Zonnebloem

Speciaal voor de Zonnebloem-afdelingen De Bilt - Bilthoven, Maartensdijk en Zeist heeft 
op 18 februari de toneelgroep Westbroek in het Dorpshuis van Westbroek het toneelstuk 

‘Voorzichtig…Breekbaar’ opgevoerd. 

De opvoering van dit blijspel was 
geheel belangeloos. Tijdens de 
pauze serveerden de spelers koffie, 
thee en iets lekkers, zelfgebakken 
door 6 vrijwilligers van de toneel-
vereniging! Na afloop was er voor 

iedereen een drankje. Er waren 
meer dan 100 Zonnebloem-deel-
nemers en vrijwilligers aanwezig. 
Iedereen heeft enorm genoten en 
de Zonnebloem is de toneelver-
eniging erg dankbaar voor deze 

voorstelling, waardoor velen een 
leuke middag hebben gehad en na-
tuurlijk mede dank zij de inzet van 
de vele Zonnebloem vrijwilligers.

(Lout Bracke)

Omwonenden verbaasd 
en opgelucht

door Henk van de Bunt

De omstreden 44 tijdelijke containerwoningen in De Bilt komen er niet. Het Biltse college zegt 
de 44 tijdelijke woningen, verdeeld over vijf locaties in de gemeente, niet meer nodig 

te hebben nu het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangegeven 
dat de instroom van vluchtelingen die in aanmerking zouden komen, 

in de tweede helft van 2017 stabiliseert of zelfs lager uitpakt.

Omwonenden voelden zich aanvan-
kelijk overrompeld door de snelle 
besluitvorming. Daarop besloot het 
college om twee van de zeven loca-
ties te schrappen. Maar ook daarna 
hielden de bezwaren aan.  Er is ver-
bazing en opluchting bij omwonen-
den van de (5) locaties, die door de 
gemeente zorgvuldig waren gese-
lecteerd voor de plaatsing van (44) 
‘tijdelijke’ woningen, bedoeld voor 
de huisvesting van statushouders, 
starters en spoedzoekers. 

Opluchting
Na alle verontwaardiging over het 
proces en de manier waarop de 
verantwoordelijk (project-)wet-
houder Madeleine Bakker - Smit 
dit dossier heeft aangepakt, over-
heerst nu vooral een gevoel van 
opluchting bij omwonenden. Ad 
van Gameren is woordvoerder van 
de bewonersgroep Biltsch Meer-
tje: ‘Omwonenden zijn vooral op-
gelucht, dat dit natuurgebied niet 
wordt bebouwd met (tijdelijke) 

woningen. Kinderen van de There-
siaschool en uit de buurt, kunnen 
er gelukkig blijven spelen. Wat de 
buurt betreft is de volgende stap 
om het bestemmingsplan (nu nog 
deels ‘maatschappelijk’) zo snel 
mogelijk aan te passen naar vol-
ledig groen’.   

Aantallen
‘Direct na de eerste aankondiging 
door de gemeente in december 
2016, hebben veel omwonenden 

Biltse Proms

Op vrijdag 31 maart organiseert de KBH in het H.F. Witte Centrum de 
‘Biltse Proms’. De kaarten hiervoor zijn vanaf nu verkrijgbaar via de 
Facebookpagina ‘Biltse Proms’.                         (Suzanne Jeurissen)

gereageerd en vragen gesteld. Bij-
voorbeeld over de instroom van 
het aantal asielzoekers (dat toen al 
dalende was) en over de ‘noodzaak’ 
om deze opvang te combineren 
met het huisvesten van ‘starters’ 
en ‘spoedzoekers’. Eén van de in-
sprekers noemde dat laatste: ‘Een 
druppel op een gloeiende plaat’ en 
‘een poging om falend beleid in te 
halen’. 
  
Noodzaak
Van Gameren: ‘De argumenten, die 
de wethouder noemt in haar brief 
van 15 feb. Zijn, dat er nu (op-
eens) geen acute noodzaak meer 
is, omdat de stroom asielzoekers 
afneemt en de samenstelling ver-
andert van 1-2 persoonshuishou-

dens naar gezinnen en in de opvang 
van die groep voorzag het plan van 
de gemeente niet. En ‘starters’ en 
‘spoedzoekers’ hoeven niet langer 
te wachten dan voor dit plan (8 tot 
9 jaar) en dus vindt de gemeente ex-
tra woningen voor deze doelgroep 
nu niet meer nodig. Hoe mager de 
onderbouwing voor het afblazen 
van dit plan door de gemeente ook 
is en hoezeer veel mensen zich nu 
afvragen waarom de gemeente deze 
procedure (die voor veel onrust en 
verlies van vertrouwen in de poli-
tiek heeft gezorgd) heeft gekozen, 
de opluchting overheerst nu veel 
groen en speelplekken in onze ge-
meente blijven waarvoor ze be-
doeld zijn: Om te spelen en om van 
te genieten’.  

Omwonenden zijn vooral opgelucht dat dit natuurgebied niet wordt bebouwd.

De acteurs serveren zelf tijdens de pauze en na afloop van de toneelvoorstelling voor drie Zonnebloem-afde-
lingen.
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Per combinatie kan de prijs verschillen. * U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Acties zijn 
geldig t/m

dinsdag 
28 februari

2017

Heineken krat 
Krat met 24 fl essen van 0.3 liter
14.99
Voor deze aanbieding geldt: 
maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

8.998.998.998.
per krat

Per liter 1.25

 Rundergehakt 
Kilo
5.49

3.993.993.993.
kilo

Pepsi, SiSi, 7UP of Shandy 
2 pakken met 4 blikken van 0.33 liter
van: 3.54 - 4.44
voor: 1.77 – 2.22
Voor deze aanbieding geldt: 
maximaal 4x de aanbieding per klant.

 1+1
 GRATIS*

zegelzegel

3
extra

zegelzegel

2
extra

zegelzegel

1
extra

H.F. goes Rock ’n’ Roll
‘Iemand beoordelen op zijn slechtste eigenschap is hetzelfde als de 
kracht van de oceaan beoordelen op een enkele golf.’
Dat was een van de vele aantekeningen, die Elvis Presley, de King van 
de Rock, in zijn persoonlijke bijbel had geschreven. Elvis kreeg bij le-
ven veel kritiek, maar nog altijd is zijn muziek springlevend, dat was 
afgelopen zondag wel duidelijk. Zwierende petticoats en dansende pa-
ren vulden de grote zaal van het H. F. Wittecentrum bij de rockmuziek 
van 2 live bands: The Rocking Navigators en Reunited.

Toegegeven: veel van de gasten waren zelf nog best jong toen Elvis dat 
ook was, maar dat maakte de pret er niet minder om. Ook aan de in-
nerlijke rocker was gedacht: een rijk buffet van Indische gerechten was 
aanwezig, want veel van de gasten hadden een band met het oude Indië. 
Kortom: een vrolijk dansfeest dat overigens 26 februari as. herhaald 
wordt met een dansmiddag met o.a. The Grace Band en Ray Smith.

(Peter Schlamilch) 

The Rocking Navigators in de startblokken voor het optreden.

Bijscholing rijvaardigheid
Bijscholing in autorijden is voor bijna iedereen noodzakelijk om bij te 
blijven met de veranderingen. Daarom geeft Veilig Verkeer Nederland 
afdeling De Bilt in samenwerking met de Gemeente De Bilt op maan-
dag 13 maart de mogelijkheid om kennis en kunde op het gebied van 
autorijden en verkeersregels op te frissen. Deze bijscholing wordt ge-
geven in en vanuit het SVM-paviljoen, Dierenriem 4 te Maartensdijk. 
Iedere automobilist (min. leeftijd 50 jaar) uit de gemeente De Bilt kan 
deelnemen op de ochtend van 09.00 tot 12.15 uur of in de middag van 
13.00 tot 16.15 uur.
De bijscholing bestaat uit theorie, een workshop met ogen- ,reactie- en 
gehoortest en aangevuld met een verkeersquiz. Er wordt in de eigen 
auto gereden met een ervaren ritadviseur. Aan het einde worden de 
bevindingen met u besproken. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 4 
maart telefonisch of schriftelijk bij mevrouw N. Reitsma-de Jong, tel. 
0346 213 658, E-mail vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl

Jazz Duzz speels 
muziektheater 

Zaterdagmiddag 25 februari, aan het begin van de vakantie, wordt in Het 
Lichtruim de vrolijke en sprankelende familievoorstelling Jazz Duzz in 
Het Lichtruim gegeven. De voorstelling van de Amsterdamse Toneelma-
kerij ontsnapt aan alle vaste codes en verwachtingen. We maken een dag 
mee uit het leven van een heel gewoon jongetje uit een heel gewoon gezin. 
Een gezin met een aangeharkte voortuin en een aangeharkte achtertuin, 
in een aangeharkte woonwijk. Een spannend verhaal dat de spelers met 
aanstekelijk spelplezier en een geweldige timing neerzetten. En met live 
muziek voor cool cats en hot dogs: doebie doebie doep sjoewap sjoewap! 
Jazz Duzz ademt de losheid en speelsheid van jazz en kreeg van zowel 
van De Volkskrant, Het Parool als de Theaterkrant vier sterren. ‘Buiten de 
lijntjes kleuren blijkt zo gek nog niet te zijn!’ 
 
Jazz Duzz, voorstelling en theatraal jazzconcert voor iedereen vanaf 6 
jaar. Het Lichtruim, zaterdagmiddag 25 februari om 16.00 uur. Kaarten 
bestellen via www.theaterhetlichtruim.nl

Lezersactie
Voor lezers van 
De Vierklank is 
een aantal gratis 
kaarten beschik-
baar. Stuur een 
mail naar info@
vierklank.nl om 
hiervoor in aan-
merking te ko-
men.
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Nieuwe directeur 
MLK school Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

De Martin Luther Kingschool aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk is één van de drie 
basisscholen in het dorp. Als school willen zij graag de droom uitdragen van

Martin Luther King, dus kijken naar overeenkomsten en niet naar verschillen.
Sinds dit schooljaar zwaait Arjan Dam de scepter op deze school. 

Vol enthousiasme is Arjan Dam 
van start gegaan. De nieuwe direc-
teur heeft grote toekomstplannen 
om ‘zijn’ school goed op de kaart 
te zetten. ‘Voordat ik hier directeur 
werd, werkte ik op de Groen van 
Prinstererschool in De Bilt, waar 
ik verantwoordelijk was voor onder 
andere allerlei ict-projecten. Maar 
het begon uiteindelijk toch weer 
te kriebelen en zo kwam de Martin 
Luther Kingschool op mijn pad. Na 
een jaar van halve dagen werken 
op de Groen van Prinstererschool 
en halve dagen op de MLK school, 
ben ik dit schooljaar helemaal over-
gestapt naar de MLK school, in de 
functie van directeur’, vertelt Dam. 

Plannen
De school wil graag verder bouwen 
aan de toekomst en heeft reeds di-
verse plannen in petto voor de leer-
lingen en/of ouders. Dam: ‘Overal 
op en rond de school willen wij de 
borden aanpassen. Wij hebben een 
nieuw logo en dus moeten alle oude 
borden worden weggehaald. Te-
vens werken wij aan een nieuw po-
dium op school. De school werkt nu 
ook met Wifi, zodat alle leerlingen 

kunnen werken met computers. Tot 
en met groep 5 kunnen alle leerlin-
gen gewoon inloggen zonder eigen 
wachtwoord, maar vanaf groep zes 
krijgt iedereen zijn eigen wacht-
woord. Zo hopen wij te bereiken 
dat iedereen zich bewust wordt van 
het belang privé-informatie niet 
zomaar met anderen te delen. Een 
ander nieuw plan is het creëren van 
een zogenaamd ‘leerplein’, waarbij 
5 à 6 kinderen per groep kunnen 
werken aan hun huiswerk of aan 
hun vaardigheden, allemaal op hun 
eigen niveau.
Tegelijkertijd kunnen zo’n 30 kin-
deren op dit plein terecht, onder lei-
ding van hun eigen leerkracht. Op 
deze manier te werk gaan, ontstaat 
voor iedereen een win-win-situatie. 
Wij hopen onze leerlingen zo ook 
goed voor te bereiden op de mid-
delbare school’. Ook voor de ou-
ders heeft de Martin Luther King-
school nog iets in petto, namelijk 
het opknappen van de schooltuin, 
samen met bijvoorbeeld de kids 
van groep 6. De school kan dit niet 
alleen en vraagt de ouders dan ook 
hen bij te staan om weer een mooie 
schooltuin op te zetten.

Kanjertraining
Inmiddels hebben ook de leer-
krachten niet stilgezeten. Vanaf dit 
schooljaar zijn zij allen geschoold 
in het gebruik van de ‘Kanjertrai-
ning’. De Kanjertraining leert kin-
deren de sociale vaardigheden, die 
nodig zijn om opgenomen te wor-
den in de groep. Kinderen worden 
zich hierdoor bewust van hun eigen 
gedrag. Het belangrijkste doel van 
deze training is dat een kind positief 
over zichzelf en de ander leert den-
ken. Als gevolg hiervan heeft elk 
kind minder stress. Ook op langere 
termijn is dit effect merkbaar. Het 
blijkt dat veel kinderen na het vol-
gen van de Kanjertraining zich be-
ter kunnen concentreren op school 
en betere leerresultaten behalen. De 
verklaring hiervoor is eenvoudig: 
de training geeft kinderen handvat-
ten in sociale situaties, waardoor er 
tijd en energie vrijkomt.

Vijf dagen
Een laatste verandering op school 
betreft het vijf-dagen-op-school-
model. Dit model wordt vanaf vol-
gend schooljaar ingevoerd. Alle 
leerlingen krijgen vijf dagen per 

week les op school, van 8.30 uur tot 
14.00 uur. Dam: ‘Vanuit het bestuur 
willen wij weer proberen om onze 
leerlingen muziekles aan te bieden, 
maar dat wordt dan wel na 14.00 
uur, dus in eigen tijd van de leer-
ling’. Natuurlijk rest nog één vraag. 
Wie is Arjan Dam privé nu eigen-
lijk? Dam: ‘Ik woon in Houten met 
vrouw en twee dochters, 16 en 12 
jaar oud. Lesgeven vond ik altijd al 
leuk en dertig jaar geleden besloot 
ik dan ook de PABO te gaan vol-
gen. Omdat ik wilde groeien, be-
sloot ik uiteindelijk ook de School-
leidersopleiding te gaan doen, om 
zo misschien ergens directeur te 
kunnen worden. En dat is mij ge-

lukt, op deze school. In mijn vrije 
tijd lees ik veel over geschiedenis, 
vooral alles wat te maken heeft met 
WOII vind ik interessant. 
Daarnaast doe ik nog aan ‘geoca-
ching’, een spel waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een gps-ont-
vanger of een telefoon met deze 
functie, om ergens ter wereld een 
zogenaamde cache (verstopplaats) 
te vinden, meestal is dit een doos 
met een logboek en een schat’. 
Aan sporten doe ik niet, maar heel 
misschien dat ik van de zomer een 
keertje vanuit Houten op de fiets 
naar Maartensdijk ga, een kleine 
twintig kilometer, maar ik beloof 
niets’. 

Arjan Dam, de nieuwe directeur van de MLK school, wil diverse 
veranderingen op zijn school doorvoeren.

Juf José verlaat De Nijepoort
door Walter Eijndhoven

Na bijna 25 jaar kleuterjuf op De Nijepoort te zijn geweest, neemt juf José afscheid van haar 
zo geliefde school in Groenekan en gaat zij genieten van haar pre-pensioen. Vrijdag 10 maart 

neemt zij afscheid van haar collega’s en nemen deze hun petje voor haar af. 

Alweer zo’n 25 jaar is juf José 
verbonden aan De Nijepoort in 
Groenekan. ‘Begin jaren negentig 
kwamen mijn man en ik in Groe-
nekan wonen. Omdat onze kinde-
ren toen nog klein waren, zochten 
wij een leuke school in het dorp 
en kwamen wij hier uit’. Aan het 
woord is juf José. Zij volgt: ‘En 
zoals dat gaat, als je kinderen op 
een bepaalde school zitten, wil je 
meer betekenen voor deze school. 
Ik werd hulpouder en ik viel regel-
matig op school in’. Begin jaren ‘90 
kwam op de Nijepoort een vacature 
vrij en José besloot hierop te rea-
geren. Het werd een duobaan. José: 
‘In die tijd was dat erg progressief, 
maar wij vulden elkaar wel mooi 
aan. Al vrij snel echter vertrok mijn 
toenmalige collegaatje en kreeg ik 
de keus: of ook vertrekken, of voor 
fulltime gaan. Natuurlijk koos ik 
voor dat laatste. En tot op de dag 
van vandaag heb ik daar geen spijt 
van gehad, alhoewel ik de laatste 
jaren steeds minder ben gaan wer-
ken, van vijf dagen, naar vier dagen 
en nu naar drie dagen’. 

Veranderen
Juf José heeft in de loop der jaren 
veel zien veranderen op school. 
Omstreeks 1995 ging het iets min-
der met De Nijepoort. José: Geluk-
kig kwamen in die tijd meer jonge 
ouders in Groenekan wonen en 

begonnen zij met het werven van 
kinderen. Overal in het dorp fly-
erden zij. Uiteindelijk vonden ou-
ders onze school weer, tot aan de 
rand van Utrecht aan toe. Door die 
toename van leerlingen is ook het 
personeelsbestand in 25 jaar tijd 
flink gegroeid, van 5 mensen naar 
nu 16 mensen. Leerlingen zijn in 
de loop der tijd ook erg veranderd. 
Van jongsaf leren wij hen zich te 
presenteren, iets dat deze generatie 
veel beter afgaat dan zeg 25 jaar 
geleden’. 

Personeel
Alle veranderingen binnen het on-
derwijs, ook op de Nijepoortschool, 
vragen veel van het personeel. José: 

‘Daarom is het ook fijn om nu af-
scheid te nemen, zodat ik al die ver-
anderingen niet meer hoef mee te 
maken. Ik krijg nu veel meer vrije 
tijd en dat is ook belangrijk. Lek-
ker tuinieren, lezen en veel fietsen. 
Naast mijn hobby’s doe ik ook nog 
vrijwilligerswerk bij Geesina, de 
molen van Groenekan en doe ik veel 
voor de Monumentendag. Maar de 
school is nog niet helemaal van mij 
af hoor. In januari 2018 verhuist de 
school naar de Versteeglaan en ik 
heb al beloofd mijn collega’s te ko-
men helpen met verhuizen. En dat 
doe ik graag, want ik heb hier een 
heel fijne tijd gehad’. Op vrijdag 10 
maart wordt afscheid genomen van 
juf José. 

Na 25 jaar gaat juf José van haar prepensioen genieten.

Ga de boswachter helpen
KinderNatuurActiviteiten organiseert woensdag 1 maart activiteiten 
voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan onder leiding 
van vrijwilligers van Utrechts Landschap en IVN De Bilt. Woensdag 1 
maart kun je de boswachter helpen in het bos. Leeftijd 6 t/m 10 jaar, om 
14.30 uur bij Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt
Aanmelden kan tot en met zaterdag 25 februari naar kindernatuuractivi-
teiten@gmail.com. Maximaal 10 kinderen per middag. Bij minder dan 
4 aanmeldingen gaat de middag niet door.

De boswachter krijgt op 1 maart weer jeugdige helpers.
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Michaelschool veilig op weg
De leerlingen van de groepen 7 en 8 van BS St. Michael in De Bilt hebben vrijdag 10 februari de 

Veilig op Wegles gekregen. De les werd uitgevoerd door een team van SUEZ Nederland. 

Waar kinderen en grote voertuigen 
elkaar ontmoeten, kunnen gevaar-
lijke situaties ontstaan. Daarom is 
voorlichting letterlijk van levensbe-
lang, met name aan kinderen. Om 
ze bewust te maken van de moge-
lijke gevaren van het verkeer hebben 
Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) en Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) een les ontwikkeld waarin 
leerlingen van groep 7 en groep 8 van 
het basisonderwijs kennismaken met 
vrachtauto’s.

Dodehoek
Het dodehoekproject ’Veilig op Weg’ 
bestaat uit een theorie- en een prak-
tijkles. De theorieles wordt gegeven 
aan de hand van een online film in de 
klas. Daarna gaan de leerlingen naar 
buiten waar de Veilig op Wegvracht-
auto klaar staat voor de praktijkles. 
Achter het stuur van een vrachtauto 
besef je pas hoe belangrijk het is om 
als fietser uit de dode hoek te blijven. 
De twee vuistregels ‘blijf rechts en 
ruim achter een vrachtauto en houd 
minstens drie meter afstand’ zijn 
daarbij heel belangrijk.

Lesproject 
Ieder jaar zijn er in het verkeer een 
aantal ongelukken in de dode hoek te 
betreuren. Vooral scholieren zijn een 
kwetsbare groep in het verkeer. ’Vei-
lig op Weg’ is het grootste dode hoek 
lesproject in Nederland en uniek in 
Europa. Jaarlijks worden door TLN, 
VVN en alle Veilig op Weg partners, 
zo’n 1500 basisscholen bezocht.

(Hannie Besseling)
Groep 8 leerlingen kunnen volgend jaar veilig op pad naar de middelbare 
school.

Leerlingen van groep 7 beseffen nu hoe belangrijk het is om uit de 
dodehoek te blijven.

Wie wordt voorleeskampioen 
Woensdagmiddag 22 februari vindt de Regionale Ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats 

in Theater Idea te Soest. Tijdens een spannende theaterronde wordt bekend wie de beste voorlezer is 
van de 14 voorleeskampioenen van basisscholen uit de gemeenten De Bilt, Soest en Zeist. 

De leerlingen, drie jongens en elf 
meisjes, zijn afkomstig uit de groe-
pen 7 en 8. Van de basisscholen. 
Bij de voorrondes, die plaats von-
den op de scholen, kwamen zij als 
de beste voorlezer van hun school 
uit de bus. Zij lezen een zelfgeko-
zen fragment voor uit hun favoriete 
kinderboek.  De winnaar van deze 
ronde gaat door naar de Provinciale 
Voorleeswedstrijd van Utrecht op 
dinsdag 4 april in Theater ‘De Kom’ 
in Nieuwegein. De twaalf winnaars 
van de Provinciale Rondes treffen 

elkaar vervolgens op woensdag 17 
mei in de Schouwburg van Am-
stelveen voor de Landelijke Finale 
van de Voorleeskampioen 2017. 
De Regionale Ronde vindt plaats 
in Theater Idea Willaertstraat 49 te 
Soest. Achtereenvolgens zullen van 
plaatselijke scholen de volgende 4 
leerlingen voorlezen: 
• Floor Eysink (Montessori 

Bilthoven). Zij leest uit het boek 
Waanzin van Mel Wallis de 
Vries.

• Puck ‘t Lam (Theresia 

Bilthoven). Zij leest voor uit Boy 
7 van Mirjam Mous.

• Felix van Engelen 
(Het Zonnewiel De Bilt) leest 
voor uit De gruwelijke generaal 
van Jozua Douglas en 

• Lise Schouten van (De Regen-
boog De Bilt) leest voor uit 
Matilda van Roald Dahl.

De Nationale Voorleeswedstrijd is 
een initiatief van Stichting Lezen in 
samenwerking met de bibliotheken. 

[HvdB]

V.l.n.r. Felix van Engelen, Lise Schouten, Puck ’t Lam en Floor Eysink zijn de Biltse kanshebbers.

Van Dijckschool breed
De Van Dijckschool in Bilthoven gaat zich, in samenwerking met Kin-
deropvang De Bilt, ontwikkelen tot een ‘brede school’, waarin één (pe-
dagogische) doorgaande lijn voor kinderen de leidraad wordt. Met het 
begin van het schooljaar 2017 - 2018 start Kinderopvang De Bilt met een 
peutergroep voor twee tot vierjarige en naschoolse opvang. Na schooltijd 
zullen ook andere activiteiten worden georganiseerd voor alle kinderen 
van de Van Dijckschool. De BSO is geopend op de maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Op de woensdagen worden de kinderen opgevan-
gen op de BSO van de Theresiaschool, eveneens een vestiging van Kin-
deropvang De Bilt. Met BSO Theresia zal een nauwe samenwerking tot 
stand worden gebracht. Al de komende zomer kunnen kinderen van de 
Van Dijckschool opgevangen worden in BSO Theresia.

Brandweerharmonie trekt 
in bij Van Dijckschool

Nadat vorige week de aula van de Van Dijckschool in Bilthoven werd 
geschilderd, heeft afgelopen vrijdag de Brandweerharmonie haar 

eerste repetitie in deze frisse ruimte gehouden.

De harmonie, die eind vorig jaar te horen kreeg op korte termijn haar oefen-
ruimte in de kazerne aan de Leijenseweg te Bilthoven te moeten verlaten, 
is erg blij met de nieuwe locatie. De akoestiek in de hoge ruimte is veel 
beter en ook voor de drumband is er een prettige ruimte om te oefenen. 
De samenwerking met de Van Dijckschool, die tevens voor mooie opslag-
ruimte zorgde, is zeer prettig van start gegaan en de Brandweerharmonie 
hoopt dan er lang te kunnen blijven. ‘Na maanden van veel onrust, die de 
huisvestingsproblematiek teweegbracht, kunnen wij ons nu weer op een 
uitstekende manier voorbereiden op nieuwe concerten en optredens.’, al-
dus een woordvoerder van de Brandweerharmonie. (Nico Mol)

Het eerstkomende evenement dat de Brandweerharmonie organiseert is op 
19 maart een jeugd-playin in de theaterzaal van het Lichtruim. Daarvoor 
kunnen alle muzikanten vanaf 7 jaar zich inschrijven. Info. vindt u op de 
website: www.brandweerharmonie.nl

De brandweerharmonie is blij met hun nieuwe onderkomen.

Open Huis op ONS Mavo
Afgelopen vrijdagavond en zaterdagochtend vond het zeer 
geslaagde open huis op de ONS Mavo in Bilthoven plaats.

Veel kinderen kwamen kijken of de ONS een school
is waar zij zich thuis kunnen voelen. 

De school gaat veranderen van Oranje Nassau School Mavo naar Aeres 
Mavo. De gasten waren erg nieuwsgierig naar de vernieuwingen. Leu-
ke lessen met spannende proefjes, aangesproken worden in het Engels, 
maken van pannenkoeken of printen van een 3Dbril. Veel nieuwsgie-
righeid ging uit naar de vernieuwingen binnen de school. Kansklassen, 
lifestyle en internationalisering waren de woorden die door de school 
zongen. 

Open-lesmiddag 
Wil je als leerling eens een 
les bijwonen of wil je als 
ouder meer weten? Meld 
je dan aan voor de open-
lesmiddag op woensdag 
15 februari. administratie-
ons@groenhorst.nl of
tel. 088 020 5600.

(Peter van Esschoten) 

Kinderen uit groep 7 en 8 
van de basisschool nemen 

een kijkje bij de ONS.
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TZ pakt titel en 
promoveert naar de Hoofdklasse
Afgelopen zaterdag moest het gebeuren voor TZ. Met een overwinning op SKF zouden ze de 

titel in de overgangsklasse pakken en promoveren naar de Hoofdklasse. 
De Hoofdklasse is het één na hoogste niveau van Nederland. 

In een overvolle sporthal in Veen-
endaal begon TZ in de vertrouwde 
basisopstelling aan het duel met 
SKF. Er waren zo’n 500 mensen 
in de sporthal waarbij Oranje toch 
wel de boventoon voerde. De eer-
ste goal van de wedstrijd was voor 
TZ. Daarna moest de ploeg van 
Iwan Hazendonk steeds in de ach-
tervolging. Steeds kwam SKF een 
doelpunt voor waarna TZ weer de 
gelijkmaker produceerde. Aan het 
einde van de eerste helft kreeg TZ 
meer het overwicht, maar dit werd 
niet uitgedrukt in de score. Met 
een 12 - 12 ruststand zochten beide 
ploegen de kleedkamer op.

Luidkeels
Direct na rust opende TZ weer de 
score, de supporters lieten zich 
luidkeels horen en hoopten dat dit 
het startsein was een tussensprint 
van TZ. Een echte run kwam er 
niet, maar in de tweede helft nam 
TZ wel vaker het voortouw. Dit had 
met name te maken met het aantal 
gecreëerde kansen, maar het schot-
percentage was niet altijd hoog ge-
noeg. Bij 20 - 22 stond er voor het 
eerst een gat van twee doelpunten 
op het bord, maar SKF kwam weer 
op gelijke hoogte. TZ zette nog een 

keer aan en nu werd het gat naar 22 
- 25 geslagen. Dit was uiteindelijk 
genoeg voor de overwinning. SKF 
kwam nog terug tot 24 - 25 maar 
kon in de laatste aanval van 20 se-
conden niet tot scoren komen. 

Traktatie
Met deze overwinning pakte TZ het 
kampioenschap in de overgangs-
klasse. Het publiek werd zaterdag 
zeker niet getrakteerd op de beste 

wedstrijd van het seizoen. Maar de 
ploeg liet wel zien onder de druk 
rustig te blijven. Juist in de slotfa-
se van de wedstrijd konden ze het 
verschil maken. Doorslaggevend 
was daarin het aantal kansen dat 
de ploeg creëerde. Vijf jaar na de 
degradatie uit de Hoofdklasse kun-
nen ze zich weer op gaan maken 
voor een nieuw avontuur. Volgend 
jaar behoort TZ in de zaal tot de 26 
beste clubs van Nederland.

SVM neemt krachthonk / 
fitnessruimte in gebruik

door Kees Diepeveen

Trots is SVM-voorzitter Frans 
van de Tol, wanneer hij alle vrij-
willigers bedankt die hebben 
meegewerkt aan de uitbreiding 
van het complex aan de Maar-
tensdijkse Dierenriem en de 
renovatie van een deel van de 
accommodatie. Niet alleen het 
krachthonk annex fitnessruimte 
werd feestelijk geopend; ook 
nieuwe dames- , heren- en inva-
lidentoiletgroepen en kantoor-
ruimte voor de technische staf 
worden in gebruik genomen. 

Aanleiding voor de opstart van het bouwtraject was het beschikbaar 
komen van de ruimte van taakgestrafte jongeren die een onderkomen 
hadden in de voormalige VIPS-kantine die aan het SVM-complex vast 
zit. Dit was een project van de gemeente De Bilt waarbij jongeren met 
gedrags- en ontwikkelingsproblemen nuttig konden worden ingezet in 
de omgeving. De jongeren werden ook bij SVM ingezet om b.v. snoei-
werk te verrichten op het sportpark. Onderhandelingen met de gemeen-
te hebben ertoe geleid dat SVM de vrijgekomen ruimte kon kopen.

Missers
Voorzitter Frans van de Tol vertelt enthousiast over het proces, dat bin-
nen de vereniging op gang kwam toen bekend werd dat de ruimte kon 
worden aangekocht: ‘Wij hebben met diverse geledingen binnen de ver-
eniging gekeken: wat missen we nog? Al gauw werd duidelijk dat er nog 
veel moest gebeuren. De kleedruimten moesten aangepakt, de toiletten 
vergroot, er moest een invalidentoilet komen en voor de technische staf 
moest een kantoorruimte gerealiseerd worden. Het krachthonk/fitness-
ruimte wordt gebruikt door de selectie maar is in mijn ogen ook een 
uitdaging voor spelers om bij de selectie te komen’ aldus Frans. ‘Ook 
voor de medische staf is het een ruimte om de spelers te behandelen’.

Vrijwilligers
Van de Tol is ook de gemeente De Bilt erg dankbaar. Zijn dank gaat 
met name uit naar wethouder sportzaken Madeleine Bakker, die SVM 
de gelegenheid heeft gegeven de ruimte te kopen van de gemeente. Ook 
de vele vrijwilligers, die zich hebben ingezet voor het realiseren van 
alle nieuwe en aangepaste ruimten werden door de voorzitter bijzonder 
lovend toegesproken. Zij waren allen aanwezig. Plafonds, tegelwerk, 
bouwkundige werkzaamheden, verlichting, loodgieterswerk, opknap-
pen van de buitenboel en al die mensen die hebben meegedacht om van 
deze klus een succes te maken worden uitvoerig door de voorzitter be-
dankt voor hun inzet. Het blijkt een groot voordeel dit soort leden met 
die beroepen als lid van de vereniging te hebben. Ook de aanwezige 
aannemers werden geroemd over hun bijdragen.

Kwaliteitsimpuls
Na het dankwoord van de voorzitter verplaatsten alle aanwezigen, waar-
onder ook de beide selectieteams van SVM, zich naar buiten voor de 
officiële opening. De ingang van de krachthonk/fitnessruimte bevindt 
zich buiten. De opening werd verricht door de aanvoerders van beide 
selectieteams van SVM. Na het openen van de toegangsdeur en het ka-
pot prikken van enkele ballonnen kon de ruimte betreden worden. Een 
prachtige fotowand met historische beelden geeft de ruimte extra glans. 
Iedereen is het er over eens dat SVM hiermee een prachtige en zinvolle 
uitbreiding heeft van de accommodatie. Tezamen met de opgeknapte 
en fris getegelde kleedkamers, toiletgroepen en kantoorruimte voor de 
technische staf heeft het complex een flinke kwaliteitsimpuls gekregen.

In dit krachthonk annex fitnessruimte kunnen spelers uit de selectie ex-
tra kracht- of hersteltrainingen ondergaan. De achterwand geeft foto’s 
weer uit de historie van SVM.

Nova kampioen en na 10 jaar 
terug in de 1e klasse

Zaterdag 18 februari was een bijzondere dag voor de drie korfbalclubs in de gemeente De Bilt. 
Zowel Tweemaal Zes, DOS Westbroek als Nova konden op dezelfde speeldag kampioen worden. 

Nova kon, onder toeziend oog van 
wethouder Madeleine Bakker, het 
kampioenschap in de 2e klasse (en 
bijbehorende promotie naar de 1e 
klasse) bemachtigen. In het seizoen 
2007/2008 acteerde Nova - vorig 
jaar nog spelend in de 3e klasse - 
voor het laatst op dit niveau. In 
Vaassen trad de Biltse formatie aan 
tegen Regio’72 en zegevierde over-
tuigend met 14-29. Daarmee bleef 
Nova voor de 23e achtereenvolgen-
de competitiewedstrijd ongeslagen, 
ging het door de 300-doelpunten 
grens en keert het na exact 10 jaar 
terug in de 1e klasse. 

Korfbalscenario
Luid aangemoedigd door de vele 
meegereisde Biltse supporters start-

te Nova met duidelijke intenties, 
maar verdedigend iets wat overge-
concentreerd. Zo stond er na ruim 
10 minuten spelen een 3-5 voor-
sprong op het bord, maar kwamen 
alle drie de tegengoals voort uit een 
strafworp. Daarna liep Nova rap 
weg, via 4-12 werd een 6-13 rust-
stand bereikt. Verdedigend werden 
de zaken aangescherpt; dit zorgde 
ervoor dat Regio’72 de scores van 
grotere afstand moest afdwingen. 
Voor de thuisclub was er echter 
geen houden meer aan; Nova liet 
andermaal zien zeer schotgericht te 
zijn. Via 10-18 en 12-23 werd een 
mooie 14-29 eindstand bereikt en 
kon het feestje losbarsten. Later op 
de avond gebeurde dit ook bij de 
korbalburen TZ en DOS, waarmee 

een memorabele korfbalscenario 
binnen De Bilt zich voltrok.

Geschiedenis
Coach Wouter van Brenk na het 
laatste fluitsignaal: ‘Deze spelers-
groep is een fraai hoofdstuk van 
Nova’s clubgeschiedenis aan het 
schrijven. Zij presteren dit geza-
menlijk en moeten beseffen, dat dit 
een periode is om met elkaar maxi-
maal van te genieten. Dat ik on-
derdeel uitmaak van dit hoofdstuk 
maakt mij bijzonder trots’. Waar 
dit eindigt is een vraag die voorals-
nog niet beantwoord kan worden. 
‘Wanneer de honger naar winnen 
aanblijft, kunnen er de tweede veld-
helft en ook volgend seizoen in de 
1e klasse mooie dingen gebeuren 
voor Nova en deze spelers’, aldus 
de vertrekkende coach.

Aankomend
Aanvoerster Inge van Eck (26) 
speelt al 9 jaar onafgebroken in de 
Nova-selectie, maakte de afgelo-
pen jaren al vele hoogte- en diep-
tepunten mee, maar de 1e klasse 
nog niet: ‘Het is mooi om te zien 
dat er binnen heel Nova een bewe-
ging gaande is. Met zoveel kampi-
oenschappen en promoties kunnen 
wij niet wachten op het volgende 
korfbalseizoen’. Zaterdag 11 maart 
spelen Nova 1 en 2 thuis voor de 
laatste zaalwedstrijden van het sei-
zoen. Aanvang Nova 2 14.30 uur en 
Nova 1 om 15.55 uur.

Voorzitter Frans van de Tol.

TZ-selectie met supporters in sporthal De Groene Velden in Veenendaal. 
(foto Marco Spelten)

Nova 1 en 2 kampioen. Sportwethouder Madeleine Bakker-Smit (rechts 
naast voorzitter Arie Anninga)vierde het feestje mee (foto Roely Kuus)
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Al (2 jaar) DROOG 
open(haard)hout, wegens 
omstandigheden div. lengte 
30/50 cm. à €40,00 m3, kan 
eventueel bezorgd worden. Tel. 
0654751296

Ter overname aangeboden 
POPPENHUIS met toebeho-
ren. Om mee te spelenof ver-
der af te bouwen. T.e.a.b. Tel. 
06-53816065

Wit leder bank + wit leder hoo-
ker in goede staat €50,-. Tel. 
06-36095569

Nw. spijkerjasje met knopen. 
Maat M €15,-. Wit plant-
tafeltje 2 etages €7,50. Tel. 
06-29506849

Oude antieke gele brombeer 
hoogte ca. 75 cm i.z.g.st. €40,-. 
Riverdale vaasje rosé kraklee 
effect limited edition €7,50. 
Tel. 06-29506849

Stripboeken van Donald Duck, 
Kuifje, Asterix, Suske&Wiske, 
flipje, Pinkeltje, Dik Trom. 
€1,-. Tel. 0346-211738

Paardenruif, kleur groen. Leuk 
voor aan de muur en geschikt 
voor plantjes €45,00. Tel. 0364-
243758

Modern boek houtbewerken. 
Met kleurige foto's en tips 
€6,50. tel. 0346-243758

Het grote kinderknutselboek. 
er staan leuke dingen in. €5,00. 
Tel. 0346-243758

Stalen, zwart, stervormige 
vorm anti-inbraak rek, bestaan-
de uit 2 delen voor een voor-
deur, prijs €47,50. Geslepen 
spiegel, jaren 60-70, prijs €45,-. 
Tel 06 53441095

Te koop: stalen lage noren,merk 
Viking, mt. 39, prijs €25,-. Tel. 
06 53441095

Mooie zwarte galajurk met pet-
tycoat (gelaagde tule). €49,00. 
Tel. 030-6373561

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

Hoveniersbedrijf Kevin van 
’t Veld ‘The Green Man’ is 
op zoek naar een enthousi-
aste medewerker die ons 1-2 
dagen per week kan komen 
versterken met het aanleggen 
en onderhouden van TUINEN. 
Heb je interesse bel dan naar 
06-27480128 of mail info@
green-man.nl.

Hengelsportvereniging De Bilt 
zoekt WEBMASTER. Kijk 
voor meer informatie op www.
hsvdebilt.nl

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

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

Oud-docente moderne TALEN, 
met veel bijleservaring en 
goede resultaten, helpt je om 
je cijfer voor Frans, Duits en 
Engels voldoende te maken. 
Bel me voor informatie, 
0651412055, ook voor tekst-
training voor het eindexamen. 
15 euro per uur, met eventuele 
uitloop.

Diversen
Ondernemer/uitgever nu nog 
woonachtig in Groenekan 
zoekt WOONRUIMTE te huur 
voor hemzelf en zijn 3 kinderen 
(13 tot 17 jaar) in de gemeente 
de Bilt. Contact: 06-5539 8862.

Weghalen en SNOEIEN 
van bomen - coniferen etc. 
Leveren van bomen en plan-
ten. Tuinservice van Vliet. Tel. 
0654751296

PAARD SCHEREN Draadloos 
met rust, beleid en aandacht € 
50,00. Tel. 06-37409172

WONINGONTRUIMING & 
inboedelafwikkeling via vei-
linghuis , www.zwartblok.nl 
035-6224216 

Te huur GARAGEBOX 
16m2 in Maartensdijk. Tel. 
06-15126809

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Nieuw ! Trimsalon bubbels & boefjes Maartensdijk 
knippen, plukken, ontwollen en effileren volgens de rasstan-
daard of naar eigen wens. Voor meer info bel 0346-745355 of 
mail info@bubbelsenboefjes.nl

50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

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

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

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

Praktijk voor Voetmassage en Numerologie - Groenekan
Trakteer jezelf of iemand anders op een ontspannende voet-
massage. € 35,- (1 uur) Voetreflexologie kan ook verlich-
ting bieden bij verschillende klachten. Reserveren kan op 
www.praktijkvoorvoetmassage.nl of bel 0623526854 (Hilde 
Jansen)

Cursussen/ trainingen 
Avondcursus voor Liefdeskoppels, Monique Mizee start 
wederom de avondcursus: ‘Ik heb je lief 5 avonden om elkaar 
weer te ontmoeten. Start op 21 maart andere data zijn: 4, 18 
april en 9, 30 mei. Zie: www.maelique.nl of bel: 06-48509921

Tuincursussen, inspirerend en diepgravend,
door Pieter de Koning Tuinen in Westbroek. Ontwerpen 4 
donderdagavonden vanaf 9 maart Eur 180,-. Tuinonderhoud 
3 dinsdagavonden vanaf 15 maart Eur 90,-. Planten 3 don-
derdagavonden vanaf 6 april Eur 90,-. www.koningtuinen.nl 
of  0346 - 28 21 40

Keramiek- en schilderlessen 
Philipp van der Zeeuw geeft meer dan 10 jaar les in keramiek 
en schilderen aan beginners en gevorderden. Het oefenmateri-
aal is hoogwaardige chamotte klei, doek en verf. U doet erva-
ring op met het materiaal en leert er creatief mee om te gaan, 
zodat u uiteindelijk een eigen ontwerp kunt maken. Op di., 
wo. of do. van 19.30 tot 21.30, Steijlingweg 23, Maartensdijk. 
Aanvang direct na afspraak. Meer info : tel. 0346-213472.

Vacature
hovenier
Bel: 0638497558

Te huur 400 m2 opslag-
ruimte in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

Huis te koop in Hollandsche 
Rading. Bungalow aan de 
Tolakkerweg, oppervlakte 
337m2, € 269.000. Bel voor 
informatie . 06-54623282

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

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

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

Agenda dorpsraad 
Groenekan
Zie pag. 12

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 26, 
Maartensdijk. Knippen € 10,00

ACCU'S v.a. €49,00 incl. 
montage. Accushop.nl - 
Arcansasdreef 10k, Utrecht. 
Tel. 030-2734157

Te huur ruime GARAGEBOX 
€ 115,- p/m. Centrum 
Bilthoven voor bijv. Oldtimers, 
Motor(boot) en auto's. 
Informatie na 17.00 uur. Tel. 
035-6560764 of 06-24760212 

Provinciaal Kampioen

Het is niet de eerste keer dat de pony van Philippe uit Hollandsche Rading 
een kampioenslint omgehangen kreeg. Afgelopen weekend was Moonshine de 
snelste pony die het parcours foutloos wist af te leggen. Dat betekent dat zij de 
regio Utrecht in Ermelo tijdens het NK mogen vertegenwoordigen.

WVT-activiteiten
Vrijdag 24 feb. is er bij WVT een vrije inloop-
avond waarbij gezellig samen zijn voorop staat. 
Men kan gezellig binnen lopen voor koffie of thee, 
spelletjes spelen, dansen, in de zithoek televisie 
kijken, darten, sjoelen, biljarten of gewoon lek-
ker bijkletsen met vrienden of buren. Open vanaf 
19.30u. WVT, Talinglaan 10 te Bilthoven.
Zaterdag 25 feb. is er een lekkere pannenkoeken-
maaltijd. Voor 6 euro is er een pannenkoeken, des-
sert en een drankje naar keuze. Aanvang 17.30u 
(zaal open va 17.00u). Aanmelden kan tot vrijdag 
24 februari. WVT, Talinglaan 10 te Bilthoven.

Schaatser in Ontmoetingskerk
Zondag 26 februari is er een middagdienst in de Ontmoetingskerk in Maartens-
dijk, waarin Henri Ruitenberg Jr. voor zal gaan. Henri is vanaf jongs af aan 
betrokken bij de schaatssport en in 2010 gestopt met marathonschaatsen. In zijn 
sportervaring heeft hij te maken gehad met tegenslagen, afzien, strijd leveren en 
uiteindelijk weer rust vinden en herstellen. Deze strijd beheerst ook zijn geloofs-
leven. Muzikaal wordt aan deze dienst meegewerkt door de Praiseband en het 
Praisekoor uit Loosdrecht o.l.v. Maartensdijker Kees Grobecker. De aanvang 
van de dienst in de Ontmoetingskerk aan de Koningin Julianalaan 26 in Maar-
tensdijk is om 17.00 uur. Na afloop is er vrijblijvend een maaltijd en een moment 
van ontmoeting. Ieder van harte uitgenodigd. 

4 eetkamer stoelen van 
riet met kussen voor €50,-.  
Salontafel/deken kist afme-
ting 70 cm bij 66 cm €50,-. 
Tel. 0346-214451 
Paar meisjeskinderschoen-
tjes maat 22 lichtgrijs 1 keer 
gedragen zien er als nieuw 
uit. €5,-. Tel. 0346-214451

Biedt ultieme rustzoekers 
seizoens-, maand- of toerplaats aan.

Natuurcamping
“Fazantenhof”

seizoens-, maand- of toerplaats aan.
Achter Karnemelksweg 1a – 3739 LA Hollandsche Rading (Utr)

T 06-104 848 96  www.campingfazantenhof.nl of info@campingfazantenhof.nl  
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Verzilveren IJsgarantie
Op zaterdag 4 maart kan iedereen die deze winter een schaatsabon-
nement gekocht heeft voor het Biltsche Meertje vanaf 13.00 uur 
gratis schaatsen op de Vechtse banen. IJBM-ers zullen zorgen voor 
een gastvrije ontvangst en begeleiding.

Hoewel het deze winter korte perioden flink gevroren heeft is IJBM er 
niet aan toe gekomen om de natuurijsbaan officieel te openen. Dat kan 
pas als er 10 cm ijs ligt en dat hebben we dit jaar niet gehaald. Toch heb-
ben veel mensen de kans aangegrepen om op eigen gelegenheid op het 
Biltsche Meertje te schaatsen. Weliswaar zonder faciliteiten als koek en 
zopie, schaatsen slijpen etc. maar toch aangenaam ijsplezier.
Het aantal mensen dat hier spontaan op afkomt maakt maar weer eens 
duidelijk dat bij velen een diepe wens bestaat om de ijzers onder te 
binden, het hoort gewoon bij de winter. Maar goed, het was wat pover, 
zeker voor de mensen die IJBM gesteund hebben door een abonnement 
aan te schaffen. 
Daarom bieden we aan deze groep de mogelijkheid om op zaterdag 4 
maart vanaf 13.00 uur op de Vechtse banen met ons te schaatsen. Het 
abonnement dient als toegangsbewijs. We hebben vorige winter voor 
het eerst aan onze natuurijsleden een middag schaatsplezier aangebo-
den en dat is goed bevallen.
Ook abonnementhouders van voorgaande jaren zijn welkom, zij moe-
ten de normale entree betalen. De ouders van de jeugdschaatsers wor-
den ook uitgenodigd, we sluiten daarmee op zaterdag 4 maart de winter 
af met een gezellige ‘IJBM meet and greet’.
Op die dag wordt op de overdekte binnenbaan het NK shorttrack voor 
junioren verreden, een mooie gelegenheid om een glimp op te vangen 
van deze kunstenaars van de balans. 

Er was toch nog even schaatsplezier op het Biltsche Meertje dit seizoen.

SVM geeft de winst weer weg
SVM liet zaterdag in de uitwedstrijd tegen kampioenskandidaat Odysseus de kans liggen om 

de drie punten mee naar Maartensdijk te nemen. In een open wedstrijd met kansen voor beide 
teams was SVM beter in het creëren ervan. Met kopballen op de goal en schoten net voorlangs 

lieten het geel-blauwen zien dat ze voor een goed resultaat kwamen. 

SVM voetbalde goed mee en onder 
aanvoering van Bjorn Engel liet 
de verdediging geen steken vallen. 
Jammer dat de beweeglijke SVM 
spitsen Mike de Kok en Derk de 
Brauw hun vizier niet scherp had-
den afgesteld. Gelukkig werd een 
doelpunt van de gastheren afge-
keurd en kon de ploeg met een bril-
stand thee gaan drinken.

Ongewijzigd
Een ongewijzigd SVM begon de 
tweede helft minder scherp in de 
duels. Odysseus kreeg meer grip 
op het middenveld en werd ge-
vaarlijker voor het SVM-doel. De 
Maartensdijkers counterden goed 
en uit één van deze snelle aanval-
len kopte Derk de Brauw te zacht 
in. De kans dat SVM op voor-
sprong zou komen was er. In de 
laatste minuten van de wedstrijd 
gaf het moegestreden SVM toch 
te veel ruimte op het middenveld 

weg en in de verdediging. Odys-
seus werd gevaarlijker en scoorde 
wel met een snelle aanval en een 
bekeken schot. SVM gaf weer in 
de laatste minuten een gelijkspel 
weg: De geel-blauwen waren de 
gehele wedstrijd beter en gevaarlij-

ker maar vergaten te scoren. SVM 
blijft in de gevarenzone staan en 
moet snel leren dat een wedstrijd 
90 minuten duurt. Zaterdag 11 
maart vervolgt SVM de competitie 
thuis tegen DVSU, dat eveneens in 
de onderste regionen vertoeft.

Irene MB1 naar NK 
Zonder één set te verliezen heeft Irene 
MB1 (14-16 jarigen) zich 18 februari in 
Ootmarsum geplaatst voor de finale van het 
Nederlands Open Jeugd Kampioenschap. 
Op 18 maart mogen de Bilthovense meiden 
met 7 andere teams (locatie nog niet be-
kend) uit gaan maken wie zich Nederlands 
kampioen mag noemen. Een unieke pres-
tatie want nooit eerder wist een team van 
Irene zich te scharen onder de elite van het 
Nederlandse jeugdvolleybal.

 (Michel Everaert) 

FC De Bilt steviger op 
de tweede plaats

Het was op zaterdag 18 februari een belangrijke voetbaldag in de twee-
de klasse, want de volledige top kwam onderling in actie. Koploper 
DHSC ontving FC Almere en FC De Bilt streed voor eigen publiek 
tegen CSW. Niet alleen belangrijk voor het algemeen klassement, maar 
ook de strijd om de tweede periode is bijna gestreden. 

FC De Bilt kwam goed uit de startblokken en had binnen enkele minu-
ten al twee goede kansen gecreëerd. De Bilt denderde door en dat ‘pas’ 
in de 10e minuut het scorebord in actie moest komen, was eigenlijk 
best bijzonder. In die minuut sneed De Bilt weer door de verdediging 
van CSW en Vincent van Bueren stelde Bart Kuijpers in de gelegen-
heid om de 1-0 aan te laten tekenen. Daarna kwam CSW wat beter in 
het spel, maar eigenlijk zijn de mannen uit Wilnis geen moment echt 
gevaarlijk geweest. Scheidsrechter Heek floot voor rust en met de 1-0 
stand kon het in de tweede helft nog alle kanten op.

In die tweede helft had CSW optisch gezien het betere van het spel, 
maar ook nu konden de voorhoedespelers uit Wilnis geen vuist ma-
ken. Aan de andere kant was het regelmatig prijsschieten op het doel 
van CSW waar de keeper met veel kunst- en vliegwerk de schade lang 
wist te beperken. In de 77e minuut kwam daar verandering in toen 
Tom Karst aangespeeld werd en hij zich met een mooie beweging vrij 
maakte. Hij behield het overzicht en gaf een prima pass op Mike, die 
vervolgens perfect afrondde: 2-0. Dat Mike in de laatste minuut ook 
nog de 3-0 maakte, is meer voor de statistieken en het goede gevoel!

DHSC won eveneens met 3-0 van Almere en de Utrechtse kansen op 
het kampioenschap nemen per week toe. FC De Bilt staat door het ver-
lies van Almere steviger op de tweede plaats. De strijd om de tweede 
periode wordt over twee weken beslist. FC De Bilt heeft het in eigen 
hand, want het staat 1 punt voor op Veensche Boys, dat jl. zaterdag 
overtuigend met 4-1 won van Loosdrecht. Aankomende zaterdag gaat 
FC De Bilt de bekerstrijd aan met de Zouaven (bij Enkhuizen).

DOS promoveert 
Sporthal De Vierstee in Maartensdijk kleurde zaterdagavond oranje/blauw bij de laatste thuiswedstrijd 

van DOS. Het vele publiek kwam om de korfballers uit Westbroek kampioen te zien worden.

Onder de sfeervolle klanken van muziekvereniging 
De Vriendenkring schoot DOS uit de startblokken. 
Na 7 seconden scoorde Eline Geurtsen al de 1-0. Dat 
was de opmaat voor een heerlijke korfbalwedstrijd, 
zag ook de aanwezige wethouder sportzaken Made-
leine Bakker. 
De laatste weken oogde DOS wat fletser in het spel, 
maar zaterdagavond tegen de nummer drie van de 
ranglijst Telstar, was het weer als vanouds. De scherp-
te spatte er vanaf, in de duels die werden gewonnen, 
in de druk in de verdediging en in de afronding. Tel-
star, dat zeker geen slecht team heeft, wist niet waar ze 
het moest zoeken en kon slechts heel sporadisch iets 
terugdoen. Halverwege had DOS al meer doelpunten 
gescoord dan vorige week in de gehele wedstrijd. De 
18-6 ruststand gaf geeneens een vertekend beeld van 
de verhoudingen weer in de 1e helft.

Onderbreking
Na de onderbreking duurde het enkele minuten voor-
dat DOS weer het juiste ritme te pakken had. Het 
tempo bleef hoog en er werden voldoende kansen ge-
creëerd. In de afronding ontbrak het showelement niet 
met vele one-handers. Natuurlijk ging niet elke bal er 
in en werd er iets minder gescoord dan voor rust. De 
sfeer op de tribunes leed hier zeker niet onder en ook 
in het veld vierden de spelers al ruim voor tijd hun 
feestje. Met een duidelijke 27-14 overwinning laat 
DOS geen discussie wie de terechte kampioen is. In 
het jaar van het 50 jarig jubileum viert de club pro-
motie naar de Overgangsklasse. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de club.

Uitdaging
Volgend seizoen is er een mooie nieuwe uitdaging: 
deze wordt aangegaan door een talentvol en gedreven 
team dat dan onder leiding staat van een nieuwe trai-
ner. Coach Steven Brink neemt na drie seizoenen af-
scheid met twee zaaltitels. Onder zijn bewind is DOS 
in deze seizoenen thuis ongeslagen gebleven. De Vier-
stee kent zijn beperkingen, maar blijkt ook een lastig 
te nemen horde voor de tegenstanders.
Na twee korfballoze weekenden is er op zaterdag 11 
maart nog de laatste zaalwedstrijd om 15.30 uur tegen 
Rigtersbleek in Enschede.

SVM roerde in de uitwedstrijd tegen Odysseus te weinig de trom. (foto 
Nanne de Vries)

De MB1 ploeg van Irene ziet vol strijdlust 
het NK tegemoet. (foto Erna Everaert).

De vreugde na afloop was groot.
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Moerasplanten- en stinzentuin in 
Westbroek weer geopend 

Midden in het dorp Westbroek, aan de rand van de Westbroekse Zodden, bezitten Wim en 
Marianne Baas - Volkers een schitterende tuin van zo’n 0,7 hectare. Voor veel mensen is 

tuinieren een leuke hobby, maar Baas heeft, samen met zijn vrouw Marianne,
van dit stuk grond zijn levenswerk gemaakt. 

Wim Baas vertelt: ‘Een tuin als 
deze heeft veel tijd nodig om zich 
te ontwikkelen. Naast de moeras- 
en stinzenplanten heb ik hier bij-
voorbeeld drie mammoetbomen op 
het terrein staan. De boom aan het 
begin van de tuin is nu circa dertig 
meter hoog. Zij groeien ongeveer 
een meter per jaar en uiteindelijk 
kunnen zij wel honderd meter hoog 
worden. Over zeventig jaar is ie dus 
pas uitgegroeid. Een andere mam-
moetboom is nog niet zo lang gele-
den geplant door mijn kleinzoon en 
is nu zo’n 10 meter hoog. Het is dus 
echt een tuin van de lange adem’. 
De tuin trekt echter vooral de aan-
dacht vanwege de vele stinzenplan-
ten. Soorten die van nature niet in 
Nederland voorkomen. De exoten 
zijn honderden jaren geleden naar 
Nederland gehaald om de tuinen 
van buitenplaatsen op te vrolijken 
en te laten zien hoe rijk de eigenaar 
van de buitenplaats wel niet was. 

Biotopen
In de tuin van het echtpaar Baas 
groeit en bloeit van alles: krokus-

sen, enkele- en dubbele sneeuw-
klokjes, narcissen, winterakonieten 
en primula’s . Baas: ‘Het boven-
grondse is het resultaat van wat 
onder de grond allemaal gebeurt. 
Alles staat in verbinding met el-
kaar door middel van ondergrondse 
schimmeldraden. Zoals het hele le-
ven op aarde eigenlijk met elkaar in 
verbinding staat. 
Daarom ben ik ook een fervent aan-
hanger van de Gaia-hypothese’. De 
tuin van Baas bestaat uit diverse 
biotopen. Naast de biotoop voor 
stinzenplanten, ligt ook een veen-
vijver in de tuin en een voedselarm 
veenmoeras. Niet zo verwonder-
lijk natuurlijk, in een gebied, dat 
vroeger voornamelijk uit hoogveen 
bestond. Baas: ‘Vanaf de mid-
deleeuwen is door ontginning de 
grond ongeveer vijf meter gedaald. 
Op deze manier ontstond uiteinde-
lijk de huidige veenpolder. Samen 
met de opgebrachte rivierklei uit 
de vecht, vormde de voedselrijke 
veengrond een goede ondergrond 
voor nieuwe vegetatie. De hele 
streek ligt momenteel één meter on-

der ANP en elk jaar zakt de grond 
nog één centimeter in’. 

Kwelwater
Over deze particuliere ecologische 
tuin, aan de rand van de ‘West-
broekse Zodden’, met inheemse 
moerasvegetaties van kalkrijk 
kwelwater en met recent aange-
legde biotopen voor stinzenplanten 
wordt op open tuindagen aan be-
zoekers uitleg gegeven over ecolo-
gie. Bijvoorbeeld over de samen-
hang tussen bodemfactoren (kalk, 
humus/veen, mineralen, bacteriën 
en bodemschimmels) en de plan-
tengroei. Ook worden op afspraak 
groepen rondgeleid, na een theo-
retische inleiding of lezing. Bij de 
tuin ligt een door maaien/afvoeren 
verschraalde legakker die door 
Landschapsbeheer Utrecht wordt 
beheerd. De toegang is vrij in 2017 
op de navolgende zaterdagen - van 
10.00 tot 17.00 uur -: 25 februari, 
11 en 25 maart, 29 april, 27 mei, 
10 en 24 juni, 29 juli, 26 augustus 
en 30 september. Informatie Fam. 
Baas-Volkers, tel. (0346) 281485.

De prachtige tuin gaat naadloos over in de zodden, die beheerd worden door Staatsbosbeheer.
(foto Joyce Reimu - mei 2016)

Planning spoorwegonderdoorgang
geactualiseerd
Sinds november 2015 werken ProRail en de aannemer aan de bouw 
van de onderdoorgang van het spoor in de Leijenseweg te Bilthoven. 
Eerder werd besloten tot het treffen van tussentijdse maatregelen om 

het uitlopen van de oorspronkelijke planning
zo veel mogelijk te beperken. 

ProRail en de aannemer hebben de 
tussentijdse oplossing vervolgens 
nader uitgewerkt en sinds 13 fe-
bruari 2017 zijn de tijdelijke maat-
regelen in werking. De aannemer 
heeft intussen ook een geactuali-
seerde planning overgelegd voor 
de verdere afbouw van de onder-
doorgang. In de komende periode 
zal in overleg vorm worden gege-

ven aan de uitwerking van de ge-
deeltelijke openstelling. De meest 
actuele planning gaat uit van een 
gedeeltelijke openstelling van de 
onderdoorgang in de tweede helft 
van juli 2017 en een volledige 
openstelling eind augustus 2017. 
Gedurende de gedeeltelijke open-
stelling zal één rijbaan beschik-
baar zijn. Nog 6 maanden, dan is het klaar. [foto Henk van de Bunt]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
22-02
Do.

23-02
Vr.

24-02

Geconfijte eendenbout
met rozemarijnjus

of
Skreifilet

met kreeftenjus
of

Ravioli
met geitenkaas en munt

€ 10,-

Woe.
01-03
Do.

02-03
Vr.

03-03

Malse kogelbiefstuk met 
champignonsaus

of
Gebakken victoriabaarsfilet met 

kappertjessaus
of

Champignonragoût met 
truffelrisotto

€ 10,-

Vakantiesluiting: 15 t/m 28 maart 2017

Rijkswaterstaat maakt 
start met verbreding A27
Rijkswaterstaat startte 20 februari met de voorbereiding van de 

verbreding langs de A27 tussen Utrecht Noord en Knooppunt 
Eemnes en de A1 tussen Knooppunt Eemnes en de afslag 

Bunschoten-Spakenburg.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het vrijmaken van de 
bermen, het kappen van bomen en verleggen van kabels en leidingen 
en regulier onderhoud en duren tot begin juli 2017. Aansluitend start de 
verbreding van de A27 en A1 en deze is eind 2018 gereed.

Nodig
De verbreding is nodig om de doorstroming van het verkeer te verbe-
teren en de regio Utrecht bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat gaat de 
A27 tussen Utrecht-Noord en het Knooppunt Eemnes verbreden van 
2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken en de A1 tussen knooppunt Eemnes en de 
afslag Bunschoten-Spakenburg van 2 x 2 naar 2 x 4 rijstroken. De aan-
nemerscombinatie 3Angle voert de werkzaamheden uit in opdracht van 
Rijkswaterstaat. Het traject van de A27/A1 Aansluiting Utrecht Noord 
- knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten – Spakenburg heeft een 
lengte van 23,5 kilometer.

Afsluiting
Om de verbreding mogelijk te maken is het noodzakelijk om bomen 
aan de zijkanten van de bestaande A1 en A27 te kappen. Bij het ma-
ken van het wegontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden is 
zorgvuldig gekeken welke bomen weg moeten om de verbreding en 
het onderhoud te realiseren. Rijkswaterstaat compenseert de bomen die 
verdwijnen. Het kappen van bomen gebeurt in fasen. De eerste fase 
loopt tot de start van het broedseizoen (15 maart 2017). Het kappen 
vindt zowel overdag, als in de avond en nacht plaats. Om bomen direct 
langs de weg veilig te kappen is een rijstrookafzetting nodig. Om de 
verkeersveiligheid en de doorstroming te garanderen, worden rijstroken 
alleen tussen 20.00 en 06.00 uur afgesloten. De directe omgeving kan 
geluidshinder ervaren door de werkzaamheden. Rijkswaterstaat doet er 
alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Informatie
Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen een brief met 
uitleg over de werkzaamheden. Vragen over de plannen om de beide 
rijkswegen te verbreden kan men stellen via vraaga27a1@rws.nl of het 
algemene informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 8002. Voor vra-
gen of klachten over de uitvoering van de werkzaamheden, kan men 
rechtstreeks contact opnemen met de aannemer via omgeving@3angle.
nu of telefoonnummer 06 10961729 (kantooruren). Algemene informa-
tie over het project is te vinden via de website: www.verbredinga27a1.
nl. Op deze website is alle informatie over het project te vinden.

Dinsdag 21 februari startte de kapwerkzaamheden ter hoogte van 
Hollandsche Rading.
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