
De Gelder is directeur van de Stich-

ting Utrecht Science Park (USP), 

die sinds een jaar bestaat. ‘Het 

mooie van deze stichting is dat we 

er een succes van hebben kunnen 

maken. Tussen nu en 2018 wordt 

een miljard euro geïnvesteerd in 

de ontwikkeling van het park en 

komen er 3000 banen bij. De tram 

wordt aangelegd en we hebben fan-

tastische bouwprojecten.’ De Gel-

der noemt de komst van het Anthoni 

van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het 

prinses Máxima Centrum. ‘Wat wij 

als stichting doen is niets anders dan 

uw verhaal samenbrengen en aan de 

wereld vertellen. Daarmee willen we 

onze regio verder helpen, zodat ook 

de generaties na ons kunnen wonen 

in de meest competitieve regio van 

Europa.’ De Gelder kan de aanwe-

zigen meedelen dat de stad Utrecht 

enkele uren eerder de Citymarketing 

Award 2014 heeft gewonnen. Hij 

feliciteert het gemeentebestuur van 

Utrecht daarmee van harte. 

Ontwikkelingen 

Ofice for Metropolitan Architec-

ture (OMA) heeft een grote rol ge-

speeld bij de ontwikkeling van het 

park. OMA is een internationaal bu-

reau dat zich richt op architectuur, 

stedenbouw en culturele analyses. 

Architect Reinier de Graaf van dit 

bureau houdt een verhaal over de 

toekomst van een stukje stad, in dit 

geval De Uithof. ‘Wat ik meestal 

doe is een reeks internationale in-

spirerende voorbeelden de revue 

laten passeren waar we veel van 

kunnen leren. In het geval van De 

Uithof is dat complexer, omdat in 

toenemende mate De Uithof zelf 

internationaal voorbeeld begint te 

worden.’ Over het oorspronkelijke 

plan van De Uithof vertelt De Graaf 

dat dit een uiting was van de menta-

liteit van de zestiger jaren. Hij vindt 

die periode interessant vanwege het 

vermogen tot twijfel. In de zeventi-

ger jaren lag er een plan om De Uit-

hof radicaal anders af te maken. De 

Graaf laat het verschil zien tussen 

de maquette uit de zestiger jaren en 

de werkelijkheid van nu. ‘Die is een 

stuk minder grijs en laat een uiter-

mate publiek leven zien. Er is in De 

Uithof een vorm van stedelijkheid 

ontstaan waar je een atmosfeer aan-

treft die tot in de avonduren wordt 

doorgezet. Doordat de bebouwing is 

geconcentreerd heb je ook de nabij-

heid van het landschap met koeien 

vlakbij de gebouwen. De schets uit 

1988 vormt nog altijd de basis van 

het vigerende masterplan. Met de 

ontwikkelingen die gaande zijn na-

dert het gebied zijn voltooiing.’ 

Goud in handen

Burgemeester Jan van Zanen gaat 

in op de grote veranderingen in De 

Uithof. ‘Als je er gaat kijken onder-

ga je de dynamiek nog veel meer.’ 

Hij constateert dat een heleboel 

dingen zijn gelukt en nog steeds 

inspireren. ‘Inclusief de groei van 

het besef dat we met De Uithof en 

het Utrecht Sience Park als stad en 

regio goud in handen hebben. Ner-

gens in Nederland gaan kennis en 

economie intensiever samen dan 

hier. Volgens de Europese Commis-

sie hebben we hier de meest compe-

titieve regio. Met het Science Park 

beschikt Utrecht over een eersteklas 

banenmotor en een prima plek voor 

startende ondernemers. Het tover-

woord dat zo’n Science Park moge-

lijk maakt is samenwerking’, aldus 

burgemeester van Zanen

Hij geeft een opsomming van de or-

ganisaties en bedrijven die in het be-

stuur van  de Stichting Utrecht Sci-

ence Park zijn vertegenwoordigd. 

Ook de winkels, horecabedrijven 

en vergelijkbare ondernemingen in 

De Uithof dragen bij aan het succes 

dat door samenwerking tot stand is 

gekomen. Hij betrekt hier ook bur-

gemeester Arjen Gerritsen bij. ‘Im-

mers na het vertrek van het RIVM 

uit De Bilt wordt daar een satelliet 

Science Park ontwikkeld.’
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Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

tandartsenpraktijk
Bilthoven Noord

Graag nodigen wij u uit om onze prachtige nieuwe praktijk te bekijken

Open Huis 1 feb. 14.00 - 17.00u

J. v Eijcklaan 280 Bilthoven  T. 030-2282353  www.tandartsbrinkman.nl

tandartsen:
Benner Brinkman
Roel van den Houten
Matthijs Metsers
Eline Greving

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

Hoogvliet Bilthoven, 
Leyenseweg 127

Alleen geldig in de winkel in Bilthoven van woe. 29 januari t/m din. 11 februari 2014

Château Laborie Granger 
Bordeaux Superieur 
Fles 0.75 liter

van: 5.99 3
vol en 

krachtig

3.99
Per liter 5.32

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Kantoor Utrecht Science Park
oficieel geopend

door Guus Geebel

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht nam donderdag 23 januari aan de Heidelberglaan in De Uithof 

het nieuwe kantoor van Utrecht Science Park oficieel in gebruik. De openingshandeling bestond uit het 
onthullen van een 3D-maquette, die de burgemeester samen met Floris de Gelder uitvoerde. 

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen bekijkt de grote met de hand 

gemaakte 3D-maquette van De Uithof.

In december 2013 heeft een aantal 

mensen hun zorgen in De Vierklank 

geuit over het ontbreken van zebra-

paden in het nieuwe ontwerp van de 

Julianalaan. Met name ouderen en 

mensen met een handicap vinden 

het oversteken zonder zebrapad niet 

prettig. In het originele ontwerp is 

de Julianalaan als winkelstraat en 30 

km- gebied ingericht. In een derge-

lijk gebied mag een voetganger op 

alle plekken oversteken. Strikt ge-

nomen zijn zebrapaden daar dus niet 

nodig, maar de ervaring van voet-

gangers en hun beleving van veilig-

heid weegt natuurlijk zwaar. Daar-

om is besloten om twee zebrapaden 

terug te brengen in het ontwerp.

De werkzaamheden op de Juliana-

laan worden, volgens planning, in 

juni afgerond. Tot die tijd wordt 

in fasen gewerkt aan het bestraten 

van de weg. Het zebrapad bij ABN 

AMRO kan volgens planning eind 

mei aangelegd worden. Het andere 

zebrapad wordt aan het eind van 

de werkzaamheden in juni aange-

legd omdat daarvoor de weg enkele 

dagen open moet. In het voorjaar 

wordt ook de beplanting weer aan-

gebracht. Meer info in de boekwin-

kel of op www.bilthovenbouwt.nl.

Zebrapaden terug in Julianalaan
De Julianalaan in Bilthoven krijgt alsnog twee zebrapaden. Eén bij Bakkerij Krijger en één 

ter hoogte van ABN AMRO. Dat is de uitkomst van een gesprek dat de gemeente heeft gevoerd 
met een aantal bewoners en bezoekers van het centrum van Bilthoven.

Het zebrapad bij Bakkerij Krijger wordt in juni aan het eind van de 

werkzaamheden aangelegd. [foto Henk van de Bunt]

Ons dorp
veilig en groen



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

2/2 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

2/2 • 9.30 en 18.30u - 
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

2/2 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

2/2 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

2/2 • 10.30u - voorgangers  
Mgr. W. Eijk en diaken J. Baneke

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

2/2 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
2/2 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

2/2 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
2/2 • 19.00u - Ds. W.J. Gorissen

Pr. Gem. Immanuelkerk

2/2 • 10.00u - Mevr. ds.  R. Meter

Pr. Gem. Opstandingskerk

2/2 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

2/2 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

2/2 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

2/2 • 10.30u - Ds. G.M. Landman

PKN - Herv. Kerk

2/2 • 10.00u - Proponent G.A. van Ginkel
2/2 • 18.30u - Ds. J. ter Maten

Herst. Herv. Kerk

2/2 • 10.30u - Ds. Bijl
2/2 • 18.00u - Kand. W.M. Mulder

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

2/2 • 11.00u - ds. René Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

2/2 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
2/2 • 18.30u - Prop. L. Hoftijzer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

2/2 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra
5/2 • 19.30u - Bijbellezing

PKN - Ontmoetingskerk

2/2 • 9.30u - ds. René Alkema 

St. Maartenskerk

1/2 • 19.00u - Eucharistieviering
2/2 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

2/2 • 10.00u - Dr. A. v.d. Mheen
2/2 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

2/2 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
fax 0346-213824
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:

0346 211992 of info@vierklank.nl
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

Klaverjassen in Westbroek 

Op vrijdagavond 31 januari kan 
er weer geklaverjast worden in 
het Dorpshuis van Westbroek. 
De avond begint om 19.30 uur en 
wordt georganiseerd in samen-
werking met korfbalvereniging 
DOS en de Brandweer van West-
broek. Het inschrijfgeld is 7 euro. 
Hiervoor krijgt men behalve de 
koffie ook de hapjes. Er zijn 
leuke prijzen te verdienen. Aan-
melden kan door een emailbe-
richt te sturen naar John van der 
Lee via johnleevander@gmail.
com. De inschrijving sluit op 25 
januari.

Schud de kou van je af

Zaterdag 1 februari is het concert 
Winterbeats van de Melodie Per-
cussiegroep van de Koninklijke 
Biltse Harmonie! Er is een divers 
programma horen, met zowel 
bekende nummers als ‘Conga’ 
van Gloria Estefan, en ‘Take on 
me’ van AHA, als klassiekere 
nummers zoals ‘Golden Lines’. 
Ook zal de bekende ‘Cupsong’ 
uitgevoerd worden, mede door 
de leerlingen van de slagwerk-
opleiding. Het belooft een groot 

winters spektakel te worden, wat 
u warmte in koude tijden zal 
brengen. De aanvang is om 20.00 
uur (19.30 uur zaal open) in  De 
Harmonie (Jasmijnstraat 6B, De 
Bilt). Toegang: € 5 (inclusief 
glühwein/chocolademelk). Kaar-
ten reserveren kan via reserve-
ren@biltseharmonie.nl 

Wereldwinkel in de kerk

De ochtenddienst van zondag 2 
februari (aanvang 10.00 uur) in 
de Biltse Immanuelkerk aan de 
Soestdijkseweg Zuid 49 zal in 
het teken staan van gerechtig-
heid, delen en Max Havelaar. Er 
zal ook iemand aanwezig zijn 
van de Wereldwinkel, om te ver-
tellen over fair trade. Voorganger 
is mevr. ds. Rianne Meter, pre-
dikant te Linschoten. Het thema 
is: ‘Ga met God en Hij zal met 
je zijn’. 

High tea in ’t Hoekie

Op zondag 2 februari is er weer 
een high tea van 14.30 uur tot 
16.30 uur. Voor € 4,00 krijgt u 
allerlei lekkere hartige en zoete 
hapjes geserveerd. Ook kunt u 
onbeperkt van diverse soorten 
thee genieten. Vooraf aanmelden 
is nodig in verband met beperkt 
aantal plaatsen. Stichting Mens, 
Servicecentrum ’t Hoekie, prof 
Asserweg 2, De Bilt hoekie@
mensdebilt.nl tel. 030 2201702

Parkinson-café  

in De Koperwiek

Maandag 3 februari mensen 
met Parkinson, mantelzorgers/
familie en belangstellenden van 
harte welkom in de Koperzaal 
van Zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
De lezing met het thema: Parkin-
son en complementaire genees-

kunde begint om 14.30 uur. Een 
arts acupuncturist bespreekt de 
mogelijke oorzaken voor de 
ziekte van Parkinson bezien 
vanuit een andere hoek. Ook is 
er informatie over de diagno-
semethode en over behandeli-
deeën. Uiteraard is de infotafel 
met diverse folders weer aan-
wezig. De toegang is gratis; een 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Meer info bij Ankie van Dam, 
tel. 0346 211814 of per e-mail 
b.van.dam@hetnet.nl

Verstelwerk

Iedere eerste dinsdagochtend van 
de maand zit er in restaurant 
‘Maertenshoek’ Greta Lauf ach-
ter de naaimachine om naai- en 
verstelwerk te doen. Bent u niet 
meer in staat dingen zelf te repa-
reren? Koop een nieuwe rits of 
breng de knopen mee. Dinsdag 4 

februari a.s. van 10.00 tot 11.30 
uur in restaurant  ‘Maertenshoek’ 
in Dijckstate. Inlichtingen: 0346-
214161.

Ouderenraad De Bilt 

vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-
gadert woensdag 5 februari om 
14.00 uur in de Coesfeldzaal in 
het gemeentehuis (Soestdijkse-
weg Zuid 173 te Bilthoven). De 
Ouderenraad behartigt de belan-
gen van oudere bewoners in de 
gemeente en adviseert daarover 
het College van Burgemeester 
en Wethouders en de Gemeente-
raad. Een week voor de vergade-
ring wordt de definitieve agenda 
gepubliceerd op de website van 
de Ouderenraad: www.ouderen-
raad-debilt.nl. De vergaderingen 
zijn openbaar.

Indien wij ín het “lícht” wandelen.

1 Johannes l.:7

Intens verdrietig om zijn overlijden, maar dankbaar voor alles

wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij thuis afscheid 

moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader, 

schoonvader en trotse opa

Pieter Boomsma
 * Menaldum ✝ Beetsterzwaag 

 31 mei 1940 23 januari 2014

 45 jaar

Slechts 10 weken na de verhuizing uit Maartensdijk.

Commissieweg 41

9244 GB Beetsterzwaag

  Saakje (Sita) Boomsma-Elgersma

 Huizen: Gosse en Sandra

  Sanne

 Drachten: Petra en Sander

  Pim

  Fenna

Piet is thuis.

De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden op woensdag 

29 januari om 13.30 uur in de P.K.N.-kerk, Tsjerkebuoren 1 te 

Dronrijp. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de 

begraafplaats te Menaldum.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 12.45 uur in de kerk.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Kostenvergoeding bij ziekte of handicap
Op woensdag 5 februari organiseert het Steunpunt Mantelzorg De Bilt van 
10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst over  kostenvergoeding bij 
ziekte en handicap. Leven met een handicap of chronische ziekte brengt ex-
tra kosten met zich mee. Sommige kosten kunnen worden vergoed. Zorgt u 
voor iemand met een chronische ziekte of handicap en doet u ook de admi-
nistratie? Dan bent u van harte welkom op deze informatiebijeenkomst.

Onderwerpen:

- Wet Tegemoetkoming Chronisch ziekten/gehandicapten (WTCG)
- Aftrek zorgkosten via de belastingdienst
- Compensatie Eigen Risico (CER)
- Mantelzorgcompliment

Locatie: Mens De Bilt - De Duiventil, Jasmijnstraat 6, De Bilt. De kosten be-
dragen 4,50 euro  p. p. (incl. kofie/thee). Aanmelden s.v.p. voor  29 januari. 
Nadere informatie bij Willemien Hak of Lauk Spelberg, tel. 030 2203490 of 
w.hak@swodebilt.nl.
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advertentie

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

GRATIS BEZORGSERVICE

In het kader van de aanstaande 

raadsverkiezingen maken kandi-

daat-raadsleden kennis met allerlei 

kanten van de Biltse samenleving. 

Niet alleen worden zij getraind in 

het raadswerk, ze hebben ook ont-

moetingen met diverse maatschap-

pelijke organisaties. Frits Meeuw-

sen staat nummer 3 op de lijst voor 

de SP. Meeuwsen: ‘Je ziet dat men-

sen een heel gezellige avond heb-

ben. Er zijn veel ouderen op zo’n 

avond maar er zijn ook jongere 

mensen. Sommige gasten komen in 

een eigen gezelschap, anderen wil-

len vooral nieuwe mensen ontmoe-

ten. Voor hen is er een ‘aanschuifta-

fel’, waar iedereen bij mag komen 

zitten. Om te voorkomen dat inwo-

ners vereenzamen is dit een heel 

laagdrempelige manier om onder 

de mensen te komen’. 

Een deel van de groep is afkomstig 

van het Trefpunt, een ontmoetings-

plek in Grand Café De Griffel aan 

de Hessenweg in De Bilt. De SP 

vindt het belangrijk om aandacht 

te vragen voor dit soort initiatieven 

om gezamenlijk te eten. Er zijn er 

meer, bijvoorbeeld bij WVT en De 

Koperwiek in Bilthoven en Dijck-

state in Maartensdijk. Eenzaamheid 

is één van de grootste problemen 

onder ouderen. In een sterk ver-

grijsde gemeente als De Bilt is het 

daarom een kwestie die nadrukke-

lijk aandacht vraagt.

(Anne-Marie Mineur)

SP bezoekt wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’

De SP-afdeling De Bilt bezocht vrijdagavond de Tiroler thema-avond bij wijkrestaurant ‘Bij de 

Tijd’. De SP wilde zelf kennismaken met de openbare avonden die gehouden worden bij woon- en 

zorgcentrum Weltevreden in De Bilt. Acht SP-leden genoten van het driegangenmenu en de live muziek. 

V.l.n.r. Thea Lammers-De Haan, Frans de Ruiter, Dirk van Kekem, Frits 

Meeuwsen, Els Winsemius, Charlotte Offenberg, Dick Lammers.

De SGP in De Bilt is betrokken en 

sociaal en wil in woorden en daden 

een belangrijke rol vervullen. De 

partij zet zich in voor het gezin. Niet 

alleen in ‘de politieke strijd’ om een 

gezinsvriendelijk beleid, ook aan 

de keukentafel. Om het gezinsbe-

leid van de SGP in De Bilt kracht 

bij te zetten, trakteert de partij kers-

verse ouders op een SGP-slabbetje 

voor hun kindje. Het eerste slab-

betje is vorige week gegeven aan 

Bart Nokkert uit Maartensdijk. Op 

het slabbetje staat: SGP, daar wil ik 

groot mee worden!

Hoe beleidsvol ouders ook probe-

ren om het eerste potje vaste voed-

sel in het mondje van het kind te 

laten verdwijnen, het gaat gepaard 

met geknoei. De SGP in De Bilt 

houdt niet van geknoei. Geknoei 

in de politiek wel te verstaan. Dat 

betekent wat de SGP betreft geen 

‘hap-snap-beleid’, maar het maken 

van principiële keuzes. ‘Naar de 

mond praten’ werkt niet. Realis-

tische beslissingen nemen, werkt 

wel. SGP-fractievoorzitter Johan 

Slootweg: ‘Een goed gezin is het 

halve werk.Daar is een goed ge-

zinsbeleid voor nodig, vanuit een 

warm hart. En waar het hart vol van 

is, loopt de mond van over. Dan is 

een SGP-slabbetje natuurlijk erg 

handig.’ De actie is blijvend. Alle 

ouders in de gemeente De Bilt, 

waarvan de fractie bekend is dat er 

een kleine geboren is, ontvangen 

voor hun kindje een SGP-slab.

SGP houdt niet van geknoei
Een goed gezin is het halve werk! Dat is het motto van de SGP als het gaat om het gezin.

Want in gezinnen wordt een stevige basis gelegd voor een goed functioneren in de maatschappij. 

Ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor het opvoeden van hun kind(eren).

Maar ook een betrokken sociale omgeving kan een belangrijke rol vervullen. 

Fractievoorzitter Johan Slootweg overhandigt het eerste SGP-slabbetje 

en bloemen aan Bart, Gerwin en Willeke Nokkert uit Maartensdijk.

Beter De Bilt is pas een half jaar 

oud en opgericht door Ebbe Rost 

van Tonningen, die uit Bilts Belang 

is gestapt om een echte lokale par-

tij te vestigen en Peter Schlamilch. 

Inmiddels is er een grote groep van 

mensen opgestaan, die vanuit Beter 

De Bilt de politiek in de gemeente 

een nieuw aanzicht wil geven en 

vooral de gemeente meer open wil 

breken voor meningen en deskun-

digheid van burgers en bedrijven. 

Op de kieslijst staan vertegenwoor-

digers van alle dorpen en wijken, 

De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, 

Groenekan, Westbroek en Hol-

landsche Rading. Van Beter De Bilt 

hoeven de aanhangers geen lid te 

zijn om mee te werken. De partij 

wil vooral de 98% van de burger, 

die geen lid zijn van een politieke 

partij, vertegenwoordigen door een 

brug te slaan tussen de gemeente en 

het particulier initiatief. 

Opening

Zaterdag 1 februari om 14.30 uur 

is, voor het oude postkantoor aan 

de Julianalaan 10/12 in Bilthoven, 

de opening van de straatacties door 

de lijsttrekker van Beter De Bilt, 

Ebbe Rost van Tonningen. Hij zal 

twee linten met elkaar verbinden 

als symbolisch gebaar voor de sa-

menwerking tussen de gemeente 

en particulier initiatief. Hij zal het 

verbonden lint aanbieden aan Rob 

Stranders, de eigenaar van het oude 

postkantoor, die al sinds 2008 po-

gingen doet om met de gemeente 

samen te werken om hier een thea-

terrestaurant te vestigen. 

Gat in de politieke markt
Het team van Beter De Bilt heeft het verkiezingsprogramma klaar en op de kieslijst staan meer 

dan 25 mensen. Opmerkelijk is dat deze mensen vrijwel allemaal nieuw zijn in de politiek en 

op een kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart staan. Beter De Bilt heeft 

daarmee kennelijk een ‘gat’ in de markt gevonden, want lokaal en landelijk hebben de meeste 

partijen grote moeite om kandidaten voor de gemeenteraad en de kieslijst te vinden. 

Lijsttrekker van Beter De Bilt voert 

zaterdag een theater-act op met 

zijn accordeon, een tango en een 

sketch. De accordeon is daarbij 

de metafoor voor de gemeente die 

dicht bij de mensen staat. 

Vragen over advertentie
Bilts Belang heeft het college van B&W van De Bilt schriftelijke 

vragen gesteld over de door hen al dan niet te plaatsen advertentie 

voor de verkiezingen voor de Gemeenteraad op 19 maart 2014.

De week voor de Raadsverkiezingen in 2010 werd de Biltse gemeen-

schap onaangenaam getroffen door het feit, dat het college zich op kos-

ten van de gemeente in de verkiezingsstrijd mengde, door het plaatsten 

van een paginagrote advertentie, waarin eenzijdig alleen de zegeningen 

van vier jaar PvdA/GroenLinks-, VVD- en D66-beleid werden vermeld. 

Bilts Belang was en is van mening, dat hiermee gemeenschapsgeld voor 

partijpolitieke propaganda werd gebruikt. Het plaatsen van een derge-

lijke advertentie onder het mom van ‘verantwoording af leggen’ vlak 

vóór de verkiezingen met alleen maar positief uitgepakte resultaten van 

het collegebeleid, kan geen ander doel dienen dan het in positieve zin 

willen beïnvloeden van de kiezer en is daarmee per deinitie zuivere 
verkiezingspropaganda.

Bilts Belang vraagt het college nu of het dit keer bereid is af te zien van 

het plaatsen van een dergelijke advertentie op kosten van de gemeente. 

En als het college daar niet toe bereid is om voor de niet-collegepartijen 

een even grote advertentieruimte te betalen, waarin deze partijen alle 

mislukkingen van vier jaar VVD-, PvdA/GroenLinks- en D66-beleid 

kunnen vermelden. 

Gemeente lid van BENG!
Maandag 27 januari werd de gemeente De Bilt lid van de lokale 

energiecoöperatie BENG! Wethouder Herman Mittendorff 

ondertekende namens de gemeente het lidmaatschap. 

Door lid te worden van BENG! wil de gemeente inwoners stimuleren 

om ook deel te nemen aan de lokale energiecoöperatie en werk te ma-

ken van Duurzaamheid. BENG! staat voor Biltse Energie Neutrale Ge-

meenschap in 2030. In de gemeentelijk toekomstvisie 2030, het zoge-

heten Bilts Manifest, is het doel vastgelegd dat alle gebouwen in 2030 

energieneutraal zijn. Dit betekent dat alle energie die nodig is voor de 

verwarming en elektriciteit van een gebouw, op of rond dat gebouw 

wordt opgewekt. BENG! wil ook mobiliteit energieneutraal maken. 

Samen met burgers en bedrijven werkt BENG! zo aan een duurzame 

energieneutrale gemeenschap in 2030. 

De feestelijke ondertekening was afgelopen maandag.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIO VAN 'T HUISVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Schouderkarbonade
Ribkarbonade
Haaskarbonade

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN

6 halen / 
   5 betalen

Kip-tomaat- mozzarella salade 
Filet Americain
Grillworstsalade

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gebraden gehakt 
Beenham
Rauwe ham 3x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 30 januari 
t/m woensdag 5 februari

500
gram 3.98

500
gram 4.98

500
gram 5.98

Speklappen
naturel of gemarineerd

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

Sucadelappen

BELGISCHE 
PASSENDALE KAAS

VERSGEBRANDE 
PINDA-ROZIJNENMIX

VERS GEBRANDE 
JAKARTAMIX

100
gram 1.25 

500
gram 5.50

500
gram 5.50

100
gram  1.25

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Varkenshaas
IN CHAMP. ROOMSAUS + GEB. AARDAPPELS

____________________________ 100 GRAM 0,99

Jachtschotel
____________________________ 100 GRAM 1,25 

Fettucini
MET GEVULDE KIP ___________ 100 GRAM 1,25 

Zaterdag verse sushi!!!

Vers gesneden

Ananas
VOLLE BAK  /  2E GRATIS!!!

Spaanse

Broccoli
500 GRAM

Mooie

Witlof
HÉÉL KILO

Vers gesneden

Hutspot  _________  500 GRAM 0,79
 
Bij aankoop van een bakje

Rauwkost  ___  2E BAKJE GRATIS
 
Mihoen met kip
______________  PER PORTIE 5,95

MAANDAG 3, DINSDAG 4 
EN WOENSDAG 5 FEBRUARIDe echte Italiaanse

Bloedsinaasappels
___________________  HÉÉL KILO 1,49

Bistro krieltjes
___________________  500 GRAM 0,99

1,49 0,790,99
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Cordaan biedt inmiddels ruim 15 

jaar thuiszorg in Maartensdijk en 

omgeving. Zij zijn eigenaar van het 

voorste deel van het pand. Woon-

stichting SSW is eigenaar van het 

achterste deel van het pand met de 

appartementen. Er is door Cordaan 

met regelmaat geïnvesteerd in het 

aantrekkelijk houden van het pand. 

De gemeente huurde tot 2008 een 

groot deel van de ruimten in, waar-

onder het restaurant. Sinds 2008 

wordt in ieder geval het restaurant 

niet meer gehuurd door de ge-

meente. Wel komen er zes dagen 

in de week dertig tot veertig men-

sen een warme maaltijd eten voor 

een bedrag van 9 euro per persoon. 

Verder wordt de ruimte gebruikt 

voor de dagelijkse inloop en de wat 

grotere activiteiten. Ook voor het 

vieren van verjaardagen of andere 

feestelijke gebeurtenissen wordt 

deze zaal gebruikt. De keuken is in-

middels afgeschreven en duidelijk 

is dat de inanciele mogelijkheden 
onvoldoende zijn om een nieuwe 

keuken op een verantwoorde ma-

nier te exploiteren. 

Nieuwe partners

Vóór het aantreden van Wim 

Schoonhoven is al getracht om het 

voorste deel van het pand, eigen-

dom van Cordaan, te verkopen. Dat 

is niet gelukt. Besloten is toen om 

te gaan kijken welke kansen een 

dergelijk gebouw in het midden van 

het dorp kan bieden. In gesprekken 

werd duidelijk dat de huisarten, ge-

vestigd aan de Molenweg, al lange-

re tijd bezig waren om een geschikt 

en groter pand te vinden. 

Ook Apotheek Maertensplein wil-

de groter en zag mogelijkheden 

in een directe samenwerking met 

de huisartsen. De fysiotherapeut 

die al langer werkzaam was in het 

gebouw wilde wel meer ruimte en 

de gemeente zag mogelijkheden 

voor het verder uit te bouwen ser-

vicecentrum. Samen zijn plannen 

uitgewerkt en inmiddels zijn de 

partijen eruit. Met een verbouwing 

zijn er volop mogelijkheden voor 

alle partijen. 

Anders

Nieuwe plannen worden vaak 

gezien als een bedreiging. Wim 

Schoonhoven is duidelijk: ‘Het 

kan niet blijven zoals het was. Zo-

als de plannen er nu zien zullen de 

huisartsen bij binnenkomst van het 

pand aan de linkerkant komen, de 

apotheek aan de rechterkant. Stich-

ting Mens zal met het servicecen-

trum het hart toegewezen krijgen 

plus de ruimten die nu in gebruik 

zijn als computerlokaal en thera-

pieruimte. Op de eerste verdieping 

zal links een ruimte komen voor 

fysiotherapie en rechts blijven de 

ruimten van Cordaan Thuiszorg en 

daar is nog plaats voor andere in-

vulling. Cordaan wil hier graag de 

bibliotheek vestigen en een deel 

aan de Stichting Mens voor welzijn 

als extra ter beschikking stellen. De 

interne verbouwingen zullen door 

de partijen zelf geregeld worden. 

Cordaan zal de eigen ruimte en die 

van Stichting Mens voor zijn reke-

ning nemen.’

Keuzes maken 

Ook Wim Schoonhoven bereiken 

geruchten dat alle voorzieningen 

afgebroken zouden worden. Maar-

tensdijk zou er ‘slechter’ van wor-

den. Wim Schoonhoven: ‘Ik heb een 

lange lijst gekregen van voorzie-

ningen die zouden gaan verdwijnen 

met het realiseren van deze plan-

nen. Mijn insteek is: welke functies 

willen en kunnen we behouden. Ik 

wil denken in mogelijkheden en die 

zie ik volop. De ruimten die gere-

aliseerd worden kunnen multifunc-

tioneel gebruikt worden. De inloop 

kan blijven, dat is een kernfunctie 

van MENS die terugkomt in de gro-

tere ontmoetingsruimte. 

Mogelijkheden om samen een 

warme maaltijd te nuttigen moet en 

zal blijven. Wij zijn al in overleg 

met een Maartensdijkse onderne-

mer om dit te onderzoeken. Er kan 

veel. Dat de huisartsen in de plan-

vorming naar voren verschoven 

was een gevolg van regelgeving. 

Dat had te maken met de minimale 

plafondhoogte. Ook Cordaan had 

liever gezien dat de stichting Mens 

aan de voorkant bleef, maar dat 

was onhaalbaar. Zij hebben nu wel 

veel extra ruimte gekregen. Met 

de uitvoering van deze plannen en 

langjarige huurcontracten kan de 

expolitaitie dekkend gemaakt wor-

den voor een periode van zeker 15 

jaar’. Als alles volgens planning 

verloopt zal het op 1 januari 2015 

gerealiseerd zijn.

Mens 

Evelien Ribbens is directeur van 

Stichting Mens De Bilt. ‘Ik ga ervan 

uit dat de activiteiten die nu plaats-

vinden gewoon door zullen kunnen 

gaan. ‘Er is een prima gelegenheid 

voor ontmoeting en er zijn ruimtes 

waar activiteiten kunnen plaatsvin-

den’. Aan de zijkant (zonkant) is 

een bescheiden terras gepland. ‘Het 

wordt natuurlijk wel passen en me-

ten. De ruimten krijgen een behoor-

lijk hogere bezettingsgraad maar 

dat is niet verkeerd, in tegendeel 

zelfs. De samenwerking met met 

name huisarts en fysiotherapeut 

is bovendien wenselijk gezien de 

WMO ontwikkelingen. Bij elkaar 

in een pand zitten draagt daaraan 

bij. Samen met de inwoners van 

Maartensdijk kunnen we er een 

zeer mooie locatie van maken met 

veel bedrijvigheid.’

Cordaan ziet kansen
Het geheel is meer dan de som der delen

door Marijke Drieenhuizen

Cordaan Maartensdijk biedt inwoners van Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek 

biedt verpleging, verzorging, begeleiding en hulp bij het huishouden aan mensen die in het 

bezit zijn van een geldige indicatie. Wim Schoonhoven is sinds augustus 2012 regiodirecteur 

van onder andere deze vestiging van Cordaan Thuiszorg. Bij zijn aantreden viel hem direct op 

dat het een vestiging betrof op een mooie plek, met veel ruimte maar ook met grote inanciele 
problemen. Daar komt bij dat m.i.v. 1 januari 2015 de subsidie Zorginfrastructuur stopt. 

Duidelijk werd dat het complete plaatje opnieuw bekeken moest gaan worden.

Wim Schoonhoven in de hal van Dijckstate die ingericht zou kunnen gaan worden voor Stichting Mens De Bilt.

Klankbord
Kernen met pit:

Goed om de provincielijnen 

kort te houden. 

Er kan veel gebeuren in een jaar tijd! Precies een jaar geleden werd De 

Bilt maar liefst tweemaal genomineerd voor de Heidemijtrofee ‘Kern 

met Pit’. Plaats van handeling: Landgoed Oostbroek. Roel Robbertsen, 

indertijd vertrekkend commissaris van de Koningin herinnerde aan 

het feit, dat Benedictijner monniken deze bakermat van De Bilt met 

blote handen aan plas en veen hadden onttrokken. Een jaar geleden 

was het trouwens zwaar crisis in Nederland. De globale versie veroor-

zaakte onverkoopbare huizen in De Bilt en slapeloze nachten bij het 

bedrijfsleven. Daarnaast was het provinciaal crisis, veroorzaakt door de 

kersverse minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij was 

aangesteld met de opdracht van provinciale samenvoeging van Noord-

Holland, Flevoland en ons eigen Utrecht. Met als hoofddoel het indam-

men van de landelijke bestuurskosten. 

Het ‘Rijkssamenvoegingsproject’ beoogde dat Commissaris Robbert-

sen het licht uit zou doen in het Utrechtse provinciehuis. Zijn opvolger 

zou slechts ad interim worden benoemd om zijn bestuurlijke grondge-

bied het toekomstige ‘Landsdeel’ in te voeren. Echter toen Willibrord 

van Beek in september jl. werd aangesteld, gaf hij te kennen zich te 

willen inzetten voor het belang van Utrecht en de Utrechters. Is het 

toeval dat de voornaam van de nieuwe Commissaris van de Koning is 

ontleend aan de stichter van het Bisdom Utrecht? Het voorstel van de 

Rijksoverheid om provinciebesturen samen te voegen heeft in de loop 

van het voorbije jaar vrijwel uitsluitend tegenwind ervaren. Uitgere-

kend vanuit Noord Holland, Flevoland en Utrecht, de provincies die 

minister Plasterk had aangewezen tot kwartiermakers van zijn samen-

voegingsbeleid. In 2015 zou deze zaak afgetimmerd zijn zo was de ver-

onderstelling vanuit Den Haag. Maar dát jaartal wordt nu als volstrekt 

onhaalbaar beschouwd.

Pit

Terug naar de uitreiking ‘Kern met Pit’ en de dubbele Biltse nomina-

tie. Al sinds 1978 wordt dit initiatief van de Koninklijke Nederlandse 

Heidemaatschappij uitgeschreven voor kleinschalige, kernachtige pro-

jecten. De Heidemij wil bewoners, gemeentelijke overheden en plaat-

selijk (agrarisch) bedrijfsleven motiveren om korte lijnen met elkaar te 

onderhouden. ‘Versterken van de leefomgeving’ is het adagium. Je zou 

mogen verwachten dat een rijksbestuur op bezuinigingsjacht zich bij 

uitstek het inancieel duurzame belang realiseert van korte lijnen, per-
soonlijke contacten, sociaal- maatschappelijke betrokkenheid, inzich-

telijkheid, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid van de burger. 

Op 19 maart aanstaande zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag 

is tevens een referendum gepland over de beoogde provinciale samen-

voeging. Kan de Biltse inwoner van provincie Utrecht eindelijk een 

persoonlijk vóór of tegen laten horen.

Postzegel

De twee Biltse gegadigden ‘Plukboomgaard Van Boetzelaerpark’ en 

‘Wijkcomité Oude Dorp-Dorpsstraat’ zijn in hun jacht op de provincie-

trofee op afstand overtroefd door het project ‘Postzegelpark’ in buur-

gemeente Amersfoort. Maar om het af te leggen tegen een dergelijk 

aansprekend project is eigenlijk niet eens een verlies. Goed dus om ook 

na de prijsuitreiking de lijnen met Amersfoort en al die andere pittige 

provinciale kernen kort te houden en onze leefomgeving nog verder te 

versterken.      Veroniek Clerx
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

nergens goedkoper

doe uw voordeel o
p = op

LED lamp 
GU10 38-led 2,5W 

2700°K, warmwhite

3.75

van 7.50 voor

75

GU10 38-led 2,5W 

2700°K, warmwhite

Maakt ‘t gewoon

3.
50% korting

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

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

Elke 2e 
aluminium jaloezie

50%
korting 

Novilon
Nova vinyl

NL Label
PVC vloer

Elke 2e 
meter

50%
korting 

NL Label
rolgordijnen

Elk 2e

rolgordijn

50%
korting 

NL Label

horizontale
jaloezieën

GordijnenNL Label
Elke 2e meter

50%korting
Korting is exclusief confectiekosten.

Parade
Tapijt

Elke 2e 
strekkende meter

50%
korting 

Elke 2e 
strekkende meter

50%
korting 

OPRUIMING
WINTER

de échte

binnenhuis

adviseur

Bij De Bilt

www.bergenberg.nl

Wiskunde Aan Huis biedt zowel individuele bijles als bijles in groepjes voor 

wiskunde op alle niveaus van de middelbare school bij de leerling thuis. 

Voordelen:

•  Geen vestiging waardoor de kosten en prijzen laag zijn.

•  Uw zoon of dochter hoeft niet de deur uit.

•  U kunt proi teren van een sterk gereduceerd

tarief bij bijles met vrienden of vriendinnen.

•  Bij Wiskunde Aan Huis betaalt u geen inschrijfgeld.

Neem contact op voor een 

kosteloos en geheel vrijblijvend 

kennismakings-gesprek.

20% KORTING 

gedurende het HELE JAAR 

bij aanmelden in januari

info@wiskundeaanhuis.nl
www.wiskundeaanhuis.nl 

06-23711480

Wiskunde Aan Huis

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

Winterslof gevuld 
 met banketbak-
    kersroom en 
 kersen nu € 8,95 
Wildgebakken meer-
granenbol nu € 2,25

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

PCOB-nieuws 

Op dinsdag 11 februari 

komt mevrouw Jannie 

van Rijn uit Bodegra-

ven vertellen over de 

levensgeschiedenis 

van Corry ten Boom. 

Het belooft een bijzon-

dere middag te wor-

den om 14.30 uur in 

gebouw De Schakel, 

Soestdijkseweg-Zuid 

49 A in De Bilt. Voor 

vervoersvragen en/of 

andere inlichtingen: 

Henny Ockhuijsen, tel. 

030 2202458. 

Workshop  

Romananalyse

Donderdag 13 febru-

ari kunnen deelnemers 

en gespreksleiders van 

leesgroepen meer te 

weten komen hoe een 

roman in elkaar zit. 

Vraagstellingen wor-

den aan de hand van 

concrete voorbeelden 

behandeld. De work-

shop wordt geleid 

door Henny Verheij-

den, neerlandica en 

literatuurdocente. De 

workshop vindt plaats 

in Bibliotheek Biltho-

ven, Planetenplein 2 op 

donderdag 13 febru-

ari van 10.00 tot 12.00 

uur en/of van 20.00 tot 

22.00 uur. Aanmelden 

kan via activiteiten@

ideacultuur.nl. 

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

€10

€50

€25

€75

€40

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

NU

RONDE PRIJZEN

M.U.V. DE BASIS- EN NIEUWE COLLECTIE

Benefietverkoop voor Nepal

Zaterdag 1 februari is er aan de Nieuwstraat 47 in 

De Bilt van 11.00 tot 17.00 uur een beneietverkoop. 
De volledige opbrengst komt ten goede aan de al-

lerarmsten in Nepal. Er worden allerlei tweedehands 

spullen verkocht, alsmede handgemaakte voorwer-

pen uit Nepal zelf. Kofie en thee staan klaar.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

De winter
komt eraan!!!!

 

Snowboots 19,99

Heat socks 2 paar 5,99

Underwear 19,99
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Een groots station in Bilthoven, 

wil de huidige coalitie ons laten geloven. 
Maar een trap in een grote boog, 

is veel ouderen en invaliden te hoog. 
Bij de andere ingang kan men het perron nauwelijks op 

voor mensen met rollator, kinderwagen of stok. 
Bedoelt D66-Pvda-GroenLinks en VVD 
hier ouderenbeleid in De Bilt mee? 

Protesteer allemaal, en stem lokaal: 

 

Omdat inclusief beleid nog niet al-

tijd een automatisme is, gaat een 

groot deel van de werkzaamheden 

verder in de nieuwe Werkgroep 

Toegankelijkheid. Deze werkgroep 

maakt voortaan onderdeel uit van 

de Wmo Advies Raad De Bilt. Da-

niëlle Janssen is de laatste jaren 

actief geweest als voorzitter van de 

Stichting Gehandicaptenplatform. 

’Door onze krachten te bundelen 

versterken we onze daadkracht en 

maken we effectiever gebruik van 

onze menskracht’.

Kritische luis

De vrijwilligers van de Stichting 

Gehandicaptenplatform Gemeente 

De Bilt hebben veel werk verzet. 

In eerste instantie werd ingezet op 

voorzieningen, later zijn er taken 

toegevoegd. Toegankelijkheid in al 

zijn vormen, dus niet alleen kan ik 

daar naar binnen maar ook ben ik 

daar welkom, is een belangrijk item 

geworden. Beeldvorming is een 

ander groot thema. Er is in de loop 

der jaren ook deelgenomen aan vele 

kortlopende en langlopende klank-

bordgroepen van de gemeente. Ge-

vraagd en ongevraagd is over tal 

van zaken advies gegeven aan het 

college van burgemeester en wet-

houders. Daniëlle Janssen; ‘Het 

blijkt moeilijk om inclusief beleid 

automatisch te verankeren. Dat is 

jammer. Het zou mooi geweest zijn 

als wij de stichting zouden heb-

ben kunnen opheffen omdat het 

niet meer nodig was. We blijven de 

kritische luis in de pels van de ge-

meente’.

Wmo Advies Raad De Bilt

De leden van de Wmo Advies Raad 

De Bilt geven als onafhankelijke 

raad gevraagd en ongevraagd ad-

vies aan het college van burge-

meester en wethouders omtrent 

zaken als hulp bij het huishouden, 

woningaanpassing, mantelzorg, 

vrijwilligerswerk en bijvoorbeeld 

ook aangepast vervoer. Onder de 

twaalf leden van de raad zijn ook 

Wilma Dijkstra en Daniëlle Jans-

sen. Samen zetten zij het werk 

voort in de nieuwe Werkgroep Toe-

gankelijkheid.

Voortzetten taken

Dat het werk doorgaat werd duide-

lijk toen het centrumgebied Bilt-

hoven onlangs werd geschouwd. 

Aanwezig waren Wilma Dijkstra 

(in rolstoel) als ervaringsdeskun-

dige, Job Haug als deskundige op 

het gebied van toegankelijkheid en 

John Kragting als projectleider van 

het centrumplan Bilthoven namens 

de gemeente De Bilt. John Kragting 

nam tijdens de schouw plaats in de 

extra meegenomen rolstoel om ook 

direct de gevolgen van de keuzes die 

zijn gemaakt aan den lijve te erva-

ren. Ook heeft hij gelopen met een 

blindenstok en donkere bril waar-

door hij geen zicht had. Zo heeft hij 

met succes de nieuwe voelbare lijn 

langs de plint in de Julianalaan ge-

test. Tijdens de ontwerpfase van het 

centrumplan zijn veel adviezen ge-

geven, waarvan met de uitwerking 

van de plannen veel is gehonoreerd. 

Niet alles gaat altijd meteen goed, 

maar er is wel overleg mogelijk om 

ontstane situaties weer op te lossen. 

Hiervoor heeft de gemeente een 

aantal handvatten gekregen van de 

adviseur toegankelijkheid. 

John Kragting: ‘Het winkelgebied 

is ingericht als 30 kilometerzone. 

In zo’n gebied zijn alle verkeers-

deelnemers gelijk en worden er 

daarom vaak geen zebrapaden 

aangelegd. Het Gehandicapten-

platform heeft daarvoor wel ge-

pleit. De afgelopen periode hebben 

ook enkele bewoners en bezoekers 

hierop gereageerd. De gemeente 

heeft, na constructief overleg met 

bewoners, bezoekers en het plat-

form, besloten om alsnog twee 

zebrapaden aan te leggen op de 

Julianalaan’. John Kragting heeft 

deze ochtend zelf ervaren hoe e.e.a. 

in de praktijk werkt: ‘Het is tot nu 

toe een plezierige en constructieve 

samenwerking geweest om het ver-

nieuwde centrum van Bilthoven 

voor iedereen toegankelijk te ma-

ken en te houden. Daar hoort ook 

bij dat je samen gaat ervaren of dat 

is gelukt nadat vernieuwingen zijn 

gerealiseerd’. Deze schouw is een 

mooi voorbeeld van het werk dat 

het voormalige Gehandicapten-

platform uitvoerde en dat nu wordt 

voortgezet door de Werkgroep Toe-

gankelijk. Daniëlle Janssen; ‘Onze 

voormalige werkzaamheden zijn nu 

geborgd in de Werkgroep Toegan-

kelijkheid. Via de website van de 

Wmo Advies Raad De Bilt www.

wmoadviesraaddebilt.nl zijn we op 

het web te vinden’.

Stichting Gehandicaptenplatform 
Gemeente De Bilt opgeheven

Werkgroep Toegankelijkheid zet werk voort

door Marijke Drieenhuizen

Na ruim18 jaar actief geweest te zijn met de belangenbehartiging van inwoners met een 

beperking, is de Stichting Gehandicaptenplatform Gemeente De Bilt eind 2013 opgeheven.

De laatste jaren heeft het platform zich vooral gericht op het adviseren over inclusief 

gemeentelijk beleid zodat niemand bij voorbaat wordt uitgesloten om te participeren.

John Kragting heeft ook gelopen met een blindenstok en donkere bril 

waardoor hij geen zicht had. Zo heeft hij met succes de nieuwe voelbare 

lijn langs de plint in de Julianalaan getest.

John Kragting ervaart in rolstoel 

direct de gevolgen van de keuzes 

die zijn gemaakt

Woonstichting SSW richt zich onder 

andere op de verhuur van sociale 

woningen in alle zes de kernen van 

de gemeente De Bilt. Om in aan-

merking te kunnen komen moeten 

mensen zich inschrijven als woning-

zoekenden. De voorrangsregel zoals 

hierboven gemeld wordt gevolgd 

door de andere regels die gelden bij 

het toewijzen van deze woningen 

voor mensen van 55 jaar en ouder. 

De tweede regel betreft kandidaten 

zonder een CIZ indicatie uit de ge-

meente De Bilt, daarna volgen kan-

didaten met een CIZ indicatie uit de 

regio, kandidaten met een CIZ indi-

catie landelijk en kandidaten zonder 

een CIZ indicatie landelijk.

Vraag momenteel iets minder

Navraag leert dat er in Toutenburg 

twee wooneenheden leeg staan en 

in Dijckstate één. Anders dan in het 

verleden reageren minder mensen 

op die leegstand. Dat heeft volgens 

Ad van Zijl, directeur-bestuurder 

Woonstiching SSW, verschil-

lende redenen. ‘Senioren in en om 

Maartensdijk zijn momenteel zeer 

terughoudend om te gaan verhui-

zen. Vaak wonen zij al jaren in een 

huurhuis. De huurprijs daarvan is 

niet geharmoniseerd of gelijk ge-

trokken met de huidige huurprijzen. 

Dat houdt in dat bij verhuizing de 

woonkosten een stuk hoger zullen 

uitvallen. Ze willen dus wellicht wel 

verhuizen maar dan wel naar een 

ideale woning voor een lage prijs’. 

Een andere reden is het feit dat er 

bij het voormalige gemeentehuis 

van Maartensdijk afgelopen jaar 18 

appartementen beschikbaar kwa-

men. Marcel Jeths, manager Klant 

en Maatschappij bij SSW: ‘Zeven-

tien appartementen worden nu be-

woond door mensen van 55 jaar of 

ouder. Eén appartement kregen we 

niet verhuurd en daardoor is deze 

beschikbaar gekomen voor een an-

dere doelgroep. Maar het zijn wel 

17 mensen met een wens om te ver-

huizen die geplaatst zijn. Dat zijn er 

best veel’. 

Informatievoorziening

De gratis af te halen Woonkrant met 

het aanbod van beschikbare sociale 

huurwoningen is al in 2012 gestopt. 

Reden hiervoor was dat 97% van de 

woningzoekenden al via het internet 

reageerde op vrijgekomen wonin-

gen. Er is geïnvesteerd in de digitale 

versie van de Woonkrant. Via www.

woningnet.nl kan nu nog eenvou-

diger gezocht worden naar een ge-

schikte woning. Ook is het mogelijk 

om een gratis abonnement te nemen 

op het Digizine. Elke maandag en 

donderdagavond ontvangt men dan 

een email met daarin de vrijgeko-

men huurwoningen die voldoen aan 

de gevens die bij inschrijving zijn 

geformuleerd. Marcel Jeths: ‘Een 

klein aantal mensen die hiervan 

geen gebruik kan of wil maken kan 

op een andere gemakkelijk manier 

op de hoogte blijven. Als zij bellen 

naar SSW (030-220 58 33) kun-

nen zij een papieren versie van de 

informatie op internet krijgen. Ook 

is het mogelijk dat ze langskomen 

op ons kantoor in Bilthoven aan de 

Waterweg nummer 45. Ze kunnen 

daar geholpen worden bij het zoe-

ken naar de gewenste woning en er 

kan dan ook gelijk gereageerd wor-

den op een gewenste woning. Op 

deze manier kunnen wij deze kleine 

groep toch goed helpen’. 

Geen leegstand in Dijckstate en Toutenburg

door Marijke Drieenhuizen

In Maartensdijk gaat het verhaal rond dat er leegstand zou zijn in Dijckstate en Toutenburg in 

Maartensdijk en dat het slecht gesteld staat met de informatievoorziening over vrij gekomen 

sociale huurwoningen. Op beide locaties komen mensen vanaf 55 jaar in aanmerkijng om 

appartementen te huren. Voor mensen die al woonachtig zijn in de gemeente De Bilt, die 55 jaar 

of ouder zijn en die in het bezit zijn van een geldige een CIZ indicatie geldt een voorrangsregel.

In Dijckstate was op het moment van schrijven één appartement te huur 

en in Toutenburg twee.
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Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

OPRUIMING
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WINTER

de échte

binnenhuis

adviseur

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

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Bij

De Bilt

www.bergenberg.nl

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

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

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

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 7 op 8 februari op het

traject Utrecht CS - 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/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling 

Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens 

kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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Van ons bekende rundvlees. Met een randje, oma’s draadjes vlees 

om te stoven; ca 2½ tot 3 uur

RUNDERRIBLAPJES .......................... 500 GRAM  € 5,98

Op veler verzoek: met o.a. mals rundvlees, kruidencrème, pesto, 

kaassnippers, pijnboompitjes & rucola

CARPACCIOROLLADE ....................100 GRAM  € 2,25

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd & gekruid

ARGENTIJNSE STEAKS ..................... 4 STUKS  € 7,00

Uit onze panklaarhoek: ouderwets lekker! Heerlijk grof met o.a. 

kruidnagel & kruiden

BOERENBRAADWORST .................100 GRAM  € 1,25

Uit onze poeliershoek: om zelf te braden ca 50 min. Superkwaliteit 

KIPPENPOTEN ............................................ 1 KILO  € 3,98

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstuk, salami, pesto & 

mozzarella

BEEF MOZZARELLA ..........................100 GRAM  € 1,98

Voor de liefhebbers. Om zachtjes te stoven; ca 50 minuten

KALFSRIBLAPJES ................................100 GRAM  € 2,10

Iets aparts. Lekker gekruid & gezouten. Om kort te bakken

KALFSHAMBURGERS .......................100 GRAM  € 1,65

Van ons bekende verse lamsvlees. Met een beentje, heerlijk mals

LAMSBOUT ..............................................100 GRAM  € 1,50

Uit onze traiteurhoek: met veel vlees; alleen even opwarmen. 

Lekker met bijv. puree & rode kool

HACHE .................................................. 100 GRAM NU  € 1,25

Om te stoven en lekker te kluiven of heerlijk voor de erwtensoep

VLEESKRABBETJES.................................. 1 KILO  € 6,25

Met o.a. varkenshaas, bospaddenstoelen roomsaus & 

champignons; heerlijk op bijvoorbeeld  pasta

VARKENSHAAS IN BOSPADDENSTOELEN-

ROOMSAUS ..............................................100 GRAM € 1,98

Lekker beleg voor de boterham. Gekruid en krokant afgebakken

WINTERSE ROLLADE .......................100 GRAM  € 1,50

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 1 februari. Zetfouten voorbehouden.

Raaijen Interieurs
Opruiming showroom modellen

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

Bezoek onze winkel en showroom.

Of bel voor meer informatie.

U kunt ook bij ons terecht voor het vakkundig 

opnieuw stofferen van uw design en kwaliteits

meubelen. Wij adviseren u graag. 

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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

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

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Internet en E-mail
In deze cursus leert u surfen op Internet en het ontvangen 
en verzenden van e-mail. Het is een boeiende wereld van 
snelle communicatie en informatie. Niet moeilijk, wel inte-
ressant.  U dient wel een PC te hebben en deze goed kun-
nen bedienen met een besturingssysteem Windows 7 en/of 
Windows 8.4 lessen. Start: vrijdagmorgen 7 februari 2014. 
Kosten € 65,00 inclusief cursusboek.

Basiscursus Windows 7 of ( nu NIEUW) Windows 8
Kom naar de basiscursus om alle puntjes weer eens even 
op de i te zetten. Voor Windows 7 maar nu NIEUW voor 
Windows 8. U leert alle eerste beginselen. Het opbergen 
van mappen en bestanden kopiëren, google en e-mailen. 
Voorkennis is niet vereist. 
Start: W7: dinsdagmorgen 4 februari en W8 woensdagmid-
dag 5 februari 2014. 8 lessen € 125,00 (incl. cursusboek)

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

Week specials
Huisgemaakte kroketjes 
van Hollandse garnalen  € 8,50

Salade met krokante Camembert  € 8,50

Australische graan gevoerde rundersucade 
met andijvie stamppot en jus  € 12,50

Gebakken snoekbaarsilet met worteltjes, 
puree en peterselie botersaus  € 12,50

Chateauneuf du pape per glas € 5,00

Villa Maria Sauvignon Blanc
 per glas € 5,00

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• GroenRijk 

• Primera Maartensdijk 

€ 12,95
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www.arttraverse.nl

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

12 jan. 2014 | 25 feb. 2014

Basher Mahdi
SCHILDERIJEN

Kasum Kasumov
BEELDEN EN RELIËFS

advertentie

In 1998 zijn de drie samenhangen-

de plannen voor het centrum van 

Maartensdijk opgeleverd. Het be-

trof winkels met daarboven appar-

tementen, urban villa’s, Dijckstate 

en parkeerplekken. Voor het reali-

seren van Woon-, Zorg- en Dien-

stencentrum Dijckstate werkten 

Stichting De Zonnehof, Stichting 

Welzijn Ouderen Maartensdijk en 

Woonstichting Maartensdijk samen 

om appartementen voor senioren 

met zorgbehoefte inclusief bijbe-

horende algemene voorzieningen 

te realiseren. In de loop der jaren 

is versobering doorgevoerd, zo is 

onder andere de huismeester ver-

dwenen, zo ook de 24 uurs opvang 

en onlangs nog de nachtdienst. 

Verdere afbraak van voorzieningen 

wordt gevreesd.

Weerstanden

Anne Doedens velt geen oordeel. 

Wel wil hij Cordaan oproepen op 

om een pas op de plaats te ma-

ken. ‘Ga eerst in gesprek met alle 

betrokkenen, dus ook met de seni-

oren in Maartensdijk, de vele vrij-

willigers en de andere gebruikers 

van de algemene ruimten maar ook 

met Woonstichting SSW en de ge-

meente. Wees helder en bespreek 

de plannen. Maar vooral neem de 

weerstand weg’. Hella van Schaik: 

‘Het gevoel leeft dat er over mensen 

wordt heengewalst. Communiceren 

is ook luisteren. Luister naar die 

mensen, zij willen serieus genomen 

worden. Daarnaast heeft Dijckstate 

ook een belangrijke functie in de 

preventie van gezondheidsproble-

men. Daar moet blijvend aandacht 

aan worden geschonken’. Rob 

Klaassen roept op om eerst naar al-

ternatieven te kijken voor de huis-

artsen. ‘Er zijn genoeg mogelijkhe-

den om ze elders een goede locatie 

te bieden en de gemeente roept hij 

op om het voorzieningenniveau in 

Maartensdijk op peil te houden’. 

Jaap Röell was destijds directeur 

van de Zonnehof, vervolgens van 

De Amstelhuizen en Cordaan en 

oprichter van Woon Zorg en Dien-

stencentrum Dijckstate. ‘Het adagi-

um ‘zolang mogelijk thuis blijven 

wonen’ is alleen mogelijk indien er 

een centrum is waarop mensen te-

rug kunnen vallen en zo mogelijk 

kunnen gaan wonen. Daarom doe 

ik ook een oproep aan Cordaan om 

zeker ruimte te blijven reserveren 

voor dagopvang en een indringende 

oproep aan de gemeente om deze 

voorziening via de Wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning te behouden. 

Alleen zo kunnen mensen langer 

thuis blijven wonen, bijkomend 

voordeel is dat de mantelzorgers zo 

ontlast worden. Ook dat is een taak 

van de gemeente.’

Oproep aan Cordaan: communiceer
door Marijke Drieenhuizen

Er is onrust in Maartensdijk over alle geruchten rond de mogelijke veranderingen in 

Dijckstate. Op 28 november 2013 is raadsbreed een motie aangenomen die moest leiden tot 

overleg tussen het College van Burgemeester en Wethouders en Cordaan. Informatie blijft uit. 

Anne Doedens en met hem Hella van Schaik, Rob Klaassen, Jaap Röell en Cees Lam roepen 

Cordaan op: ‘pauzeer, communiceer en neem weerstanden weg.’

Anne Doedens roept Cordaan op om te communiceren over de op handen 

zijnde plannen voor Dijckstate.

Met veel enthousiasme vertelt Pe-

ter Raaijen: ‘Sinds 1967 zijn wij 

gevestigd in het Oude Dorp van 

De Bilt. Er is aandacht voor zit-

comfort, duurzaamheid, functie en 

individualiteit. Om ons te kunnen 

onderscheiden van de grote massa, 

staan kwaliteit, persoonlijk advies 

en service hoog bovenaan bij Raaij-

en Interieurs’. Peter heeft naast zijn 

opleiding Hout en Meubilering, het 

vak van jongs af aan van zijn ou-

ders meegekregen. 

Door de jaren heen is hij zich steeds 

meer gaan specialiseren op relax-

fauteuils en banken op maat, maar 

het bedrijf ‘voert’ ook een kleine 

collectie laminaat, tapijt en gordij-

nen. Raaijen: ‘Zo kunnen wij de 

klant op vele manieren van dienst 

zijn; met kleine reparaties, meubel-

stoffering tot het inrichten van een 

complete woning’. 

Denemarken

In de grote showroom staan gese-

lecteerde fauteuils, afkomstig uit 

Nederland of Denemarken. Raaijen 

is dealer van o.a. de Deense Far-

stup fauteuils en Skalma fauteuils 

en banken en van de Nederlandse 

merken Easy-Sit, (sta-op fauteuils) 

C-zone en The Fabulous Five. 

Raaijen: ‘Een stoel op maat kan 

veel problemen voorkomen, wie 

altijd in een stoel zit die te hoog, te 

diep of te zacht is, kan problemen 

krijgen met de rug en/of de bloeds-

omloop in de benen. Met de Skalma 

Creativo banken ontwerpt men het 

eigen zitmeubel. De Deense Far-

strup fauteuils hebben een houten 

frame, zijn ruimte besparend en 

hebben een tijdloos design met een 

goed ergonomisch zitcomfort en 

een lange levensduur. De zithoogte 

en zitdiepte wordt voor de klant 

persoonlijk opgemeten en aange-

past voor een optimale zit.’

Sta op

In de showroom achter de winkel 

staat een keur aan relaxfauteuils, 

banken en sta-op-fauteuils. Het be-

schikken over een eigen werkplaats 

achter de winkel wordt als een groot 

voordeel gezien. Peter Raaijen: 

‘Wanneer er aanpassingen moeten 

plaatsvinden die niet mogelijk zijn 

bij de leverancier kunnen wij die 

zelf uitvoeren. Mocht er zich een 

probleem voordoen dan kunnen wij 

dat meestal zelf oplossen en hoeven 

de meubels niet terug naar de fabri-

kant. Maar ook voor het opnieuw 

stofferen van stoelen, fauteuils of 

banken of het repareren, restaure-

ren van meubels kan men hier te-

recht. Zo zijn wij dus heel fl exibel 
en is er heel veel mogelijk’. 

Opruiming 

Momenteel is er opruiming bij 

Raaijen Interieurs: ‘Wanneer men 

overweegt om een nieuwe bank, 

fauteuil of de eigen zitmeubelen te 

laten stofferen dan is het zeker de 

moeite waard om eens binnen te 

lopen. Als het niet mogelijk is om 

de winkel te bezoeken komen wij 

graag op afspraak bij de mensen 

thuis’. 

Bij Raaijen Interieurs zit u goed
door Henk van de Bunt

Raaijen Interieurs is een klein, fl exibel bedrijf en is sinds 1931 gespecialiseerd in zitcomfort 
op maat. Het bedrijf is naar eigen zeggen ‘één van de weinige meubelzaken met veel 

maatwerkmogelijkheden en biedt ruimte voor individuele wensen binnen de standaardcollectie’.

Maar liefst 300m2 showroom in de 

Dorpsstraat van De Bilt.

Stokje naar 
volgende generatie

Per 1 januari is de ambachtelijke schoenmakerij door zoon Gijsbert van 

der Meijden in de Biltse Nieuwstraat overgenomen, maar vader blijft 

in beeld. 

Tussen Kerst en de jaarwisseling werd er in het pand wat verbouwd. 

Samen met zijn vader en zijn vrouw zet Gijsbert de vertrouwde service 

voort van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur en zaterdag 

van 8.30 tot 12.00 uur. [HvdB]

Reactie Cordaan: Jan Hoff (directeur Vastgoed Cordaan) en Wim 

Schoonhoven (regiomanager Cordaan) hebben vooraf gesproken met de 

gemeente en Woonstichting SSW en zullen heel graag in gesprek gaan met 

de mensen die zich bezorgd uitlaten over de ontwikkelingen in Dijckstate. 

Reactie Mens: Het servicecentrum van MENS moet een locatie zijn waar 

mensen graag komen, waar een kop koffi e gedronken kan worden, ont-
moeting plaatsvindt en mensen activiteiten met elkaar kunnen ontwikke-
len en ze terecht kunnen met hun vragen op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg. In het verbouwde Dijkstate is dat mogelijk. We geloven erin dat 

de binnenruimte op een zeer aantrekkelijke wijze verbouwd kan worden 

en willen graag de gebruikers van het pand betrekken bij de inrichting.

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl
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Brandweer
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Leyenseweg 127

Hier vindt 
u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

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

Acties zijn geldig van

woensdag 29 januari t/m

dinsdag 4 februari 2014

 Rundertartaar 
Kilo
van: 8.98

voor: 4.49

 50%

 korting

Mona pudding 
Alle soorten  van 450 ml - 500 gram
Per stuk
1.29 - 1.49

0.89

Heineken 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
13.59

9.999.999.999.

per krat

Per liter 1.39
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VVD over Werk In Uitvoering in De Bilt
door Guus Geebel

Onder leiding van afdelingsvoorzitter Dick de Jong hield de VVD De Bilt op donderdag 23 januari 

een thema-avond waarbij werken in en aan De Bilt centraal stond. Een aantal toonaangevende 

ondernemers vertelde in korte presentaties een en ander over hun bedrijf.  Vanuit de politiek 

voerden wethouder Arie-Jan Ditewig en lijsttrekker Jolanda van Hulst het woord.

Wethouder Ditewig vertelt hoe 

acht jaar geleden begonnen is met 

het op de kaart zetten van econo-

mische zaken. Er werd gekozen 

voor het ontwikkelen van een life 

science-as en in 2008 werd de nota 

Economisch Beleid aangenomen. 

De wethouder schetst tal van ont-

wikkelingen die intussen zichtbaar 

in gang zijn gezet. ‘Met de komst 

van Bilthoven Biologicals op het 

Anthoni van Leeuwenhoekterrein 

ontstaan nieuwe bedrijven. Dat be-

tekent werk, vraag naar woningen 

en infrastructurele voorzieningen.’ 

Jolanda van Hulst wil met deze 

avond de interactie tussen onderne-

mers en politiek versterken. 

Ontwikkelingen

Jan van Bodegom van het Alexan-

der Monro Ziekenhuis opende in 

april vorig jaar het eerste borstkan-

kerziekenhuis van Nederland. Hij 

heeft intussen het 73ste arbeidscon-

tract getekend en probeert zoveel 

mogelijk lokaal te betrekken. De 

patiënten geven het ziekenhuis een 

beoordeling van 9,5. Directeur Jef 

de Clercq van Bilthoven Biologi-

cals vertelt dat de Staat in 2012 de 

productiefaciliteiten van het Neder-

lands Vaccin Instituut (NVI) heeft 

verkocht aan het Serum Institute 

of India. Eigenaar Poonawalla is 

een van de grootste vaccinprodu-

centen in de wereld. Dat voor de 

naam Bilthoven Biologicals BV is 

gekozen komt omdat Bilthoven een 

naam heeft in de vaccinwereld. In-

middels is het hele RIVM-terrein 

aangekocht. De Clercq vertelt dat 

veel plannen worden ontwikkeld 

en hij denkt dat het bedrijf in 2018 

zo’n twee tot driehonderd meer 

mensen nodig heeft.

Veranderingen

Ton de Rooij van Autobedrijf De 

Rooij vertelt een verhaal over de 

totstandkoming van de nieuw-

bouwgarage op Larenstein. Daarbij 

is uitgebreid gebruik gemaakt van 

deskundigen en van de nieuwste 

technologieën. Vooral over de ver-

lichting is goed nagedacht. Die 

werkt op inductie, geeft meer licht, 

is goedkoper, gemakkelijker te on-

derhouden en gaat langer mee. Wim 

Landwaart is de beste groenteboer 

van Nederland. Hij werkt met 

vrouw en twee zonen in de zaak. 

‘Wat we proberen is ons te onder-

scheiden. We moeten vechten tegen 

het grootwinkelbedrijf en doen dat 

door het leveren van dagverse kwa-

liteit.’ Landwaart levert ook aan het 

Alexander Monro Ziekenhuis en hij 

werd onlangs door een patiënt ge-

beld die zei nog nooit ze lekker ge-

geten te hebben. Peter Dapper van 

Thuiskantoor Dapper vertelt over 

veranderingen en uitdagingen bin-

nen zijn bedrijf, zoals het combi-

neren van online bestellingen en de 

winkel. Hij heeft ook oog voor de 

omgeving van de winkel en zet zich 

daar als voorzitter van de onderne-

mersvereniging intensief voor in. 

Initiatiefrijk

Marc van Olderen van Burgersdijk 

Makelaars ziet dat de woningmarkt 

zich langzaam herstelt. Hij geeft 

een overzicht van ontwikkelingen 

in de omgeving. De startersmarkt 

was wat moeizaam. De startersle-

ning noemt hij een mooi initiatief 

van de gemeente. Peter van Eijken 

geeft leiding aan het familiebedrijf 

Van Eijken Optiek. Hij was betrok-

ken bij de reconstructie van de Hes-

senweg. Om de sfeer in de straat te 

behouden lanceert hij een plan om 

een extra belasting te heffen van de 

detailhandel in een bepaald gebied. 

Dat geld moet terugvloeien naar de 

ondernemersvereniging. Die kan 

daarmee mooie dingen doen om 

het gebied te versterken. Grootwin-

kelbedrijven dragen niet bij aan de 

kosten van bijvoorbeeld een Sinter-

klaasintocht, maar proiteren er wel 
van. Wat wethouder Ditewig in de 

bijdragen opvalt is dat de onderne-

mers initiatiefrijk en succesvol zijn. 

Ze kijken niet alleen naar de eigen 

onderneming. Ook de samenwer-

king met de gemeente vond hij dui-

delijk naar voren komen. Ton Kok 

van ZZP De Bilt en Theo van der 

Lugt van de Biltse Ondernemers 

Federatie (BOF) geven tenslotte 

een reactie op de bijdragen van de 

ondernemers en vertellen een en 

ander over hun organisaties en waar 

die mee bezig zijn. 

Wim Landwaart, de beste 

groenteman van Nederland.

VVD-lijsttrekker Jolanda van 

Hulst: ‘Het VVD-programma telt 

veel speerpunten die betrekking 

hebben op ondernemen, leven en 

wonen in de gemeente De Bilt.’  

CDA presenteert verkiezingsprogramma
door Guus Geebel

In de uitnodigende ambiance van de Bilthovense Boekhandel presenteerde de CDA-afdeling 

De Bilt-Maartensdijk vrijdag 24 januari het verkiezingsprogramma 2014. Het fraai in 

boekvorm samengestelde programma heeft als titel Dichtbij!, het thema van de partij bij de 

raadsverkiezingen. Lijsttrekker Madeleine Bakker overhandigde tijdens de goedbezochte 

bijeenkomst het eerste exemplaar aan Ike Bekking, de eigenaar van de boekhandel.

Madeleine Bakker gaat in op de 

inhoud van het programma en het 

thema Dichtbij!. ‘Wat wil het CDA 

in de gemeente voor elkaar krijgen. 

We vinden het belangrijk dat we fa-

ciliteiten dichtbij hebben en dat de 

inwoners van De Bilt prettig en vei-

lig wonen. Wij zijn voor een zwem-

bad in De Bilt. Voor het behoud 

van de bibliotheek in Maartensdijk 

en wij willen daar ook het service-

centrum terug.’ Het CDA wil dat de 

gemeente dichtbij de inwoners staat 

en laagdrempelig servicegericht is. 

De partij wil ook het spreekuur van 

B en W terug. ‘We geloven in de 

kracht van mensen die samenwer-

ken en streven naar een mooi inan-

cieel gezond De Bilt.’

De komende weken gaat de partij 

de belangrijke punten uit het pro-

gramma uitrollen. ‘Dat doen we 

op straat en in de sociale media. 

Maar ook met een boekje, want we 

zouden natuurlijk niet durven om 

geen boekje uit te geven terwijl 

we in de Bilthovense Boekhandel 

staan.’ Madeleine Bakker vindt 

het terecht dat Ike Bekking de on-

dernemersprijs van het jaar 2013 

heeft gekregen. Tegen Ike Bekking 

zegt ze: ‘De boekhandel heeft een 

prominente plaats in de gemeente. 

Je bent niet alleen dichtbij het sta-

tion en het centrum, je bent vooral 

dichtbij de klanten.’ Bakker noemt 

ook haar maatschappelijk betrok-

kenheid en de activiteiten die zij 

voor de omgeving verricht. ‘Dat 

spreekt het CDA aan. Zorg voor 

anderen en durven organiseren. 

Niet alleen de handen uit de mou-

wen voor jezelf, maar ook voor 

een ander.’

BENG! naar Westbroek
De lokale energiecoöperatie BENG! organiseert in samenwerking 

met Transition Town de Westbroekse Energie Markt voor en door 

inwoners en ondernemers in Westbroek. Tijdens deze avond krij-

gen bezoekers vrijblijvend informatie over praktische en betaal-

bare oplossingen om energie te besparen. Het is een inloopavond op 

donderdag 6 februari van 19.00 tot 21.30 uur. 

Locatie: 

Dorpshuis, 

Prinses Christinastraat 2, 

Westbroek. 

Lokale professionals demonstreren 

en informeren over zonnepanelen, 

spouwmuurisolatie, isolatieglas, da-

kisolatie, warmtepompen, energiezuinige apparaten en nog veel meer. 

Zij kunnen inwoners helpen bij het realiseren van hun wensen. Het idee 

is om samen met buren te bespreken en te ontdekken wat mogelijk is 

om het comfort in de woning te verbeteren. Neem daarom uw laatste 

energienota mee om te ontdekken of u energie kunt besparen.

(Annelies Devilee)

Ike Bekking ontvangt het eerste exemplaar van het CDA 

verkiezingsprogramma.

50 reparaties
Op het Repair Café afgelopen zaterdag bij WVT aan de Biltho-

vense Talinglaan kwamen ruim 50 deelnemers af. Er stonden 12 

enthousiaste, vrijwillige reparateurs klaar om hen te helpen bij het 

repareren van hun kapotte spullen. Daarnaast werkten er nog 6 

vrijwilligers in de organisatie en ondersteuning. 

Zo zijn er weer veel broodroosters, kofiezetters, stofzuigers en lampen 
gerepareerd, werden stoelen gelast en is een aantal ietsen opgeknapt. 
Doel van het Repair Café is om de afvalberg te verminderen, repara-

tievaardigheden over te dragen en mensen binnen de gemeenschap de 

kans te geven elkaar te ontmoeten en te helpen. Het Repair Café wordt 

georganiseerd door Transition Town de Bilt in samenwerking met wijk-

vereniging WVT. Het volgende Repair Café is op zaterdag 29 maart. 

Meer info: www.ttheuvelrug.nl 
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Talenten sportgala De Bilt genomineerd
door Floris Bijlsma

Genomineerd voor Sporttalent bij het komende Sportgala De Bilt op vrijdag 31 januari a.s. zijn:

Lisanne Havekotte (16) speelt 

waterpolo bij de Biltse Zwemclub 

(BZC) Brandenburg. In dit zwem-

bad zwemt zij al jongs af aan. Zij 

is genomineerd als talent omdat 

zij afgelopen jaar deelnam aan een 

trainingsstage van Jong Oranje in 

Barcelona als voorbereiding voor 

het Europees Jeugdkampioenschap 

(EJK). Uiteindelijk is Lisanne niet 

geselecteerd om aan het EJK mee 

te doen met Jong Oranje. Maar zij 

heeft smaak van waterpolo te pak-

ken. Dit jaar traint zij weer mee met 

Jong Oranje als voorbereiding voor 

het Wereld Jeugdkampioenschap 

(WJK). Lisanne droomt over een 

toekomst in de waterpolo: “Dit is 

wat ik wil!”

Freek Temming (17) uit Bilthoven 

is wedstrijdroeier bij de Utrechtse 

Roeivereniging (URV) Viking. Bij 

het Nederlands kampioenschap van 

2012 werd hij tweede in de skif en 

eerste in de dubbel-twee. Freek gaat 

helemaal voor de sport, traint elke 

dag en verdiept zich in trainings-

schema’s, leefregels en voedings-

adviezen voor topsporters. Vorig 

jaar werd hij bij het EK in Zwitser-

land in de dubbel-twee van twaalf 

deelnemende landen zesde met zijn 

roeimaat Philip den Bremer. Zijn 

droom is om deel te nemen aan het 

WK voor junioren, maar hij weet 

niet of dat haalbaar is want dit jaar 

doet hij ook eindexamen.

Hossein Zamani (12) uit De Bilt 

is linksbuiten bij Ajax. Vorig jaar 

werd hij met zijn team E1 kampioen 

en hij speelt nu in team D1. Maar 

hij traint al mee met team C2. Hos-

sein trapte voor het eerst tegen een 

voetbal toen hij één jaar oud was. 

Tien jaar later, tijdens het vorige 

seizoen, speelde hij in Italië mee bij 

het kampioenschap van Europese 

topclubs zoals Real Madrid, AC 

Milan en Chelsea. Bij dat toernooi 

werd hij uitgeroepen tot beste spe-

ler omdat hij negen goals maakte 

en een goede dribbel heeft waarmee 

hij tegenspelers weet te passeren. 

In de toekomst wil Hossein bij FC 

Barcelona spelen. [foto Henk van 

de Bunt]

De genomineerde Sportvrouwen

Nadia van Beerschoten (20) voet-

balde vorig jaar in het team Dames 

1 bij FC Utrecht. Zij is linksbuiten, 

speelt technisch sterk en heeft een 

goede pass waardoor een teamge-

noot kan scoren. Maar zelf kan ze 

ook scoren bleek bijvoorbeeld in 

de BeNe League. Ondanks de spor-

tieve prestaties van Dames 1 bij FC 

Utrecht is door inanciële proble-

men het team opgeheven. Maar Na-

dia laat zich daar niet door ontmoe-

digen: zij is op zoek naar een ander 

team, want ze wil graag door met 

voetbal. (foto Remko Kool)

Roos Drost (22) hockeyt sinds 2012 

als spits bij SCHC in Bilthoven en 

was daarvoor actief bij de Utrechtse 

club Kampong. Ze beleefde al me-

nig succes met Jong Oranje waar-

onder een gouden medaille op maar 

liefs vier Europese kampioenschap-

pen. Vorig jaar debuteerde zij bij de 

nationale hockeyploeg van bonds-

coach Max Caldas. Tijdens het EK 

in België werd haar ploeg derde en 

het team won goud bij de Hockey 

World League (HWL) in Argenti-

nië. Zowel in de halve inale tegen 
het gastland als in de inale tegen 
Australië liet Roos zien te kunnen 

presteren onder hoge druk en scoor-

de zij. (foto SCHC)

Eva Voortman (21) is een veelzij-

dige softbalster bij Centrals uit De 

Bilt. Zij is een goede slagvrouw, 

pitcher en staat in het buitenveld 

om verre ballen te onderscheppen. 

Tijdens een tussenjaar vanwege een 

studieswitch speelde zij in Amerika 

bij Chipola Indians in Florida. Met 

haar team werd zij kampioen van 

Florida. En bij de nationale Ame-

rikaanse competitie van de junior 

colleges werd haar team vijfde. Eva 

is weer terug in Nederland en speelt 

nu voor Olympia in Haarlem. Zij 

hoopt dat softbal een olympische 

sport wordt. Als dat gebeurt, is haar 

droom dat zij mee kan doen aan de 

Olympische Spelen van 2020 in 

Tokyo.( Foto Marco Stoovelaar). 

KOMT NAAR NEDERLAND!
KOMT NAAR NEDERLAND!

Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: liter/100 km 11,0 – 1,2; kms/liter 9,1 – 83,3; CO

2
 gr/km 259 – 27.

Kijk voor de actie-en verkoopvoorwaarden op www.opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

ALLEEN VAN 3 T/M 8 FEBRUARI

DE INRUILSENSATIE VAN EUROPA.
U bent van harte welkom in onze showroom.

Stam Opel Utrecht  Meijewetering 1, 3543 AA, (030) 241 15 15

Stam Opel Nieuwegein  Parkerbaan 12, 3439 MC, (030) 604 78 20

Stam Opel Bilthoven C. de Haasweg 88, 3721 TK, (030) 264 34 34
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 stamopeldealers
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www.stamopel.nl
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Sportgala staat op scherp voor vijfde editie
door Ingrid van der Elst

Het Bilts Sportgala van 31 januari in het H.F. Witte centrum in De Bilt is toe aan zijn eerste 

lustrum. Het is inmiddels niet meer weg te denken uit de Biltse sportkalender.

Bijna zeven jaar geleden stak een 

groepje mensen op initiatief van 

de Biltse Sport Federatie voor het 

eerst de koppen bij elkaar. BSF-be-

stuurslid Iet Wennekes had diverse 

mensen gepolst. Helaas moesten 

gerenommeerde Biltenaren als 

oud-chefsport (UN) Ton de Ruiter 

en voormalig sportcorrespondent 

Gerard Loos afhaken. Intussen wa-

ren wel Gerard van de Klomp, oud 

BSF-bestuurslid en vrijwilliger op 

velerlei (sport)gebied en Ingrid van 

der Elst, oud-sportverslaggever in-

gelijfd. Voorzitter werd, zij het na 

enige aarzeling, Nico de Groot, lid 

van TV FAK en ook al zo’n echte 

sportvrijwilliger.

Kwartet

Dit kwartet tilde met medewerking 

van de gemeente het eerste Sport-

gala van de grond. Via de Beurs-

vloer werd het Groenekanse Parel 

Promotie bereid gevonden de di-

verse publicaties te verzorgen. Er 

werd gelyerd op de Vrijetijdmarkt, 
de werkgroep verspreidde posters 

en de bij de BSF aangesloten ver-

enigingen werd verzocht kandida-

ten voor de vier categorieën voor 

te dragen. De jury, zes deskundige 
sportkenners uit de zes kernen, 

werd samengesteld met als voorzit-

ter Ron Groenewoud uit De Bilt. 

Start

Op vrijdag 5 februari 2010 was het 

zover: het eerste oficiële Biltse 
Sportgala begon om 20.00 uur. De 

allereerste winnaars waren Wil-

lem Enoch (Sportman), Mike Ha-

vekotte (Sporttalent), Caia van 

Maasakker (Sportvrouw) en de 

korfbalploeg van Tweemaal Zes 

uit Maartensdijk (Sportploeg). Het 

Biltse Sportgala wordt altijd rond 

eind januari, begin februari gehou-

den. Er zijn veranderingen geweest 

in de samenstelling van werkgroep 

en jury, maar de basis is hetzelfde: 
sportdemonstraties, optredens van 

plaatselijke muzikanten, soms een 

cabaretachtige voorstelling, een 

sportquiz, een bekende sporter als 

gast, en natuurlijk de sportverkie-

zingen. Dit keer, aangevuld met de 

Sportploeg junioren, in vijf catego-

rieën. Hoe kan het ook anders in dit 

vijfde jaar. Eregast deze keer is één 

van de grootste sporthelden uit de 

gemeente, oud-doelman van BVC, 

FC Utrecht, Nottingham Forest en 

PSV, Hans van Breukelen.

Als er ook een prijs voor de best geklede sportploeg zou zijn, had het 

genomineerde team A1-junioren van korfbalclub Tweemaal Zes uit 

Maartensdijk die in 2011 vast gewonnen. [foto: Henk van de Bunt] 

SVM laat supporters in de kou staan
In de wedstrijdlyer van jl. zaterdag stond het klip en klaar: ‘Vandaag belooft de wedstrijd 
tegen Desto allesbehalve een gemakkelijke wedstrijd te worden’! En de wedstrijd tegen het 

Utrechtse Desto werd dat ook niet.’

Zonder de geschorste Diederik Haf-

kemeijer en de van wintersport ge-

nietende Richard de Groot en Erik 

Röling begonnen de geel-blauwen 

slap aan de wedstrijd: Geen korte 

strakke dekking, geen geloof in ei-

gen kunnenen dat leverde al na 2 

minuten door een eigen doelpunt 

van aanvoerder Kevin van Dron-

kelaar een 0-1 achterstand op. Wie 

dacht dat daarna SVM de schouders 

er onder ging zetten kwam in de ja-

nuarikoude bedrogen uit. Binnen 

20 minuten keek een machteloos 

SVM tegen een 0-3 achterstand 

aan. SVM kwam maar niet in de 

wedstrijd. Desto was in het zadel 

geholpen en bleef een goed voet-

ballende en gevaarlijk counterende 

ploeg. SVM kreeg hier geen grip op 

en creëerde in de eerste helft geen 

enkele kans. De goed keepende Do-

minic Jansen voorkwam erger.

In de 2e helft startte SVM beter en 

slaagde erin om al in de 46ste mi-

nuut door Mike de Kok de 1-3 te 

scoren. SVM probeerde het wel 

om de aansluitingstreffer te ma-

ken maar miste de overtuiging.

Desto bleef gevaarlijk en liep in de 

tweede helft te gemakkelijk uit naar 

1-7 en geloofde het daarna wel. De 

volgende week wacht de lastige uit-

wedstrijd tegen FC Driebergen.

0346-210592 | www.atlasfysio.nl

GRATIS
Badmintonnen of tafeltennissen

• Ervaren trainers aanwezig

• Voor rackets, badjes, shut les en balletjes zorgen wij 

• Wanneer: elke maandagavond van 20.00 tot 22.30 uur 

• Waar: De Vierstee

Info: Tel. 0346-214040  www.badmintonmaartensdijk.nl

Deze aci e geldt in februari, 
zonder verdere verplichi ngen.

advertentie

Gedichtenwedstrijd van 
Het Nieuwe Lyceum

Woensdag 15 januari zijn de winnaars van de HNL-gedichten-

wedstrijd in het zonnetje gezet. Van de 45 inzendingen zijn er 9 

gedichten en hun makers uitgeroepen tot winnaars van de HNL 

Gedichtenwedstrijd 2014 te weten: Bodil van Beerschoten, Emmie 
Bessems, Debby Chong, Eva Schlösser, Miriam Sterl, Pi Tilro, Tim 
Verburg, Huygen van der Wind en Sam Zomerplaag.

De gedichtenwedstrijd komt voort uit het poëzieproject waar een aantal 

docenten van het vak Nederlands aan heeft meegedaan. Na aloop zijn 
de leerlingen gewezen op de poëziewedstrijden van Het Nieuwe Ly-

ceum, Doe Maar Dicht Maar en De Jonge Dichter des Vaderlands. Het 

gedicht van winnares Miriam Sterl (V5) is dit jaar gepubliceerd in de 

bundel ‘Kracht’ van de stichting Doe Maar Dicht Maar. Haar gedicht 

behoorde tot de beste honderd van de ongeveer drieduizend inzendin-

gen uit Nederland en Vlaanderen.

Open Dag

Tijdens de Week van de Poëzie (30 januari - 5 februari) hangen de win-

nende gedichten van de HNL- wedstrijd op A3-formaat door de school. 

Bezoekers van de Open Dag kunnen ze dus ook bewonderen. Tevens 

zijn er deze dag scheurgedichten van een aantal tweedeklassers te zien. 

Maandag 27 januari konden alle derde en vierde klassen genieten van 

een korte voorstelling over poëzie en verhalen verzorgd door Bernhard 

Christiansen. Deze won in 2005 de poetry-slam van België, in 2002 
en 2006 werd hij tweede bij het Nederlandse NK, in 2007 won hij het 

Nederlandse Kampioenschap Poetry-slam. Het is de bedoeling dat het 
project en de wedstrijd een jaarlijks terugkerende traditie gaan worden.

 (Lucienne van de Sluis)

De winnaars met hun winnend poëem: achter v.l.n.r. Huygen van der 

Wind, Willeke Kentie (docent) met de bijdrage van Debby Chong, 

Emmie Bessems, Miriam Sterl en Sam Zomerplaag. Zittend v.l.n.r. Bodil 

van Beerschoten, Pi Tilro en Tim Verburg.

Hanen kraaiden bij het 
Groenhorst College

Zaterdag was het weer spannend op het Groenhorst College in Maar-

tensdijk, tijdens de hanenkraai-wedstrijden: Hoe zouden de natuurlijke 

wekkers het doen? Elk jaar weer een spannend uurtje! Tijdens enkele 

rondes kraaiden de hanen weer dat het een lieve lust was! De tussen-

stand van de vorige ronde werd overhoop gekraaid: spanning voor de 

baasjes die goed in de gaten hielden hoeveel erwtjes er in het bekertje 

gingen én of er wel eerlijk werd geteld!

Uiteindelijk wisten twee Zijdehoenderhanen van Femke Dogterom elk 

een prijs voor hun bazin in de wacht te slepen met 20 en 12 keer kraaien 

in 10 minuten. Femke ontving haar prijzen van docent Cor Lam, die er 

zelf ook één kreeg.

Extra handen gevraagd

Servicecentrum ‘t Hoekie organi-

seert ook dit jaar weer een rommel-

markt. Wegens het enorme succes 

van de afgelopen jaren is men op 

zoek naar extra handen bij de voor-

bereiding en op de dag van de rom-

melmarkt zelf. De rommelmarkt zal 

plaatsvinden op zaterdag 30 augus-

tus 2014. Geïnteresseerden kunnen 

contact opnemen met Ellie Hulst 

via ellie.hulst@casema.nl. Het aan-

melden hiervoor kan tot 31 maart.



Nootjes
Te koop

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Grote koekenpan van BK. 

Doorsnee 28cm. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Nieuwe donkerbruine, leren 

dameslaarzen maat 39. Van 

€ 125,- voor € 45,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe laptoptas 10’ donker-

grijs/zwart met veel extra vak-

ken. € 8,-. Tel. 030-2202996

Grenen TV-kastje met 2 

deurtjes; hoog 65cm, breed 

110cm, diep 50cm. € 40,-. 

Tel. 0346-214065

2 grote zitkussens 1 blauwe 

en 1 roze, afm. 75x50x45, 

prijs per stuk € 7,50. 

Tel. 06-53441095

Zonnehemel, merk Zanders 

International, 10 lampen, 

sterk ijzeren frame, prijs € 

49,00. Tel. 06 53441095

Zonnehemel, merk Hapro 10 

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

€49. Tel. 03461-212896

Pioneer Radio Sound vision 

soul DVD/CD. Receiver deze 

is stuk. Met 5 luidsprekersys-

teem. € 30,- Tel: 06-25047855

APEX Digitaal DVD.CD spe-

ler. € 30,- Tel; 06-25047855

Ruim 100 Donald Ducks 

strips + 3 D.D. boeken. In 

een koop voor € 10,-. Tel. 

06-16380350

DVD CSI New York, deel 1 

t/m 5. Als nieuw. In een koop 

voor € 49,-. Tel. 06-16380350.

Mooie spiegel 75x45 met 

licht eiken rand € 15,-. Tel. 

030-2292338

Degelijke werkbankslijp-

machine voor € 10,-. Tel. 

0346212613

Z.g.a.n. elektrische centrifu-

ge, merk MARIJNEN. € 25,-. 

Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. herenkostuum, maat 

247 (lang en slank), zeer 

goede kwaliteit, slechts 2 

weken gedragen. € 35,-. Tel. 

030-2205540

2 paar skischoenen mt.39 en 

mt 43. € 35,- per paar. Tel. 

030- 2292743

Sneeuwlaarzen mt 44. € 15,-. 

Tel. 030-2292743

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Hanwag wandelschoenen, 

blauw, m. 44.5. T.g.v. ziekte 

minder dan 10 km er op gelo-

pen. € 49,-. Tel: 0346-212955

Video recorder vhs akai. € 

15,-. Tel. 06-19963053

Sateliet ontvanger met schotel 

en muurbeugel voor canaldi-

gital. € 49,-. Tel. 06-19963053

Voor Carnaval: nieuw clowns-

pak voor kind, leeftijd 3 tot 5 

jaar. € 7,50. Tel. 030-2200599

Gratis TV 82 cm breedbeeld 

Philips, bijpassende kast voor 

video, werkt goed. Tel. 0346-

282513

Skietjes voor de kleintjes van 

3 of 4 jaar zonder skischoenen 

te gebruiken. Incl. stokken. € 

15,-. Tel. 0346-213590

Judopak maat 140 incl. 

embleem judokan M’dijk. 

In nieuw staat. € 25,-. Tel. 

06-25558766

Buggy inklapbaar, verstelbare 

rugleuning en voetensteun. In 

prima staat. € 10,-. Tel. 030-

2290923

Houten kinderstoel 

Storchenmühle. Ook als tafel 

+ stoel. In prima staat. € 20,-. 

Tel. 030-22690923

Sneeuwkettingen voor diver-

sen maten 1x gebruikt. € 10,-. 

Tel. 030-2290923

4 grote kunststof overpotten. 

2x wijnrood, 1x bruin, 1x 

zwart, voor in huis. € 2,50 

per stuk. Samen € 8,-. Tel. 

0346- 212492

Stalen noren “Nooitgedacht” 

schaatsen maat 41 in goede 

staat. € 30,-. Tel. 0346-212436

DE espresso 8x koffieschotel 

(6x met rood DE logo). Alles 

in één koop. € 12,50. Tel. 

06-20591980 na 16.00uur

Te koop gevraagd

Wie kan oud wielerliefheb-

ber blij maken met kaartspel-

len van wielersport, voetbal 

en andere sporten, toneel 

en zang? H. Gerritsen, tel. 

06-33812356

Personeel aangeboden

Voor een goed onderhouden 

(grote) TUIN belt u Rein: 

06-82004441

Uw huisdier op vakantie 

als u een weekend of langer 

weggaat? PARTICULIERE 

OPVANG met tijd en ruimte. 

Tel. 06-34562375

Diversen

THUISKAPSTER Karine- 

geknipt voor thuis-. Bel: 06- 

33915169 of 0346- 211141

SOLDATEN, speelgoed en 

kleding bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

212672

Gezellig, sfeervol, en een 

kopje koffie of thee met 

koekje erbij? Bij BETTY'S 

CORNER zijn al deze ingre-

diënten aanwezig! Elke 

woensdag en vrijdag in de 

winkel bij kapper Hans in 

Maartensdijk! Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Wegens wegvallen jacht-

veld zoek ik deelname 

in een combinatie of een 

G A S T V E R K L A R I N G 

i.v.m. behouden akte. Tel. 

06-34401049

PERCEEL gezocht 0,5-1ha in 

Groenekan e.o. voor verplaat-

sing tuinderij, Janneke en 

Greg info@tuinderijdegroe-

nesteen.nl, Tel. 06-53878163
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nieuw in uw omgeving. BRASSERIE DE EGEL, Graaf 

Floris V weg 32 (park de Egelshoek) in Hollandsche Rading, 

organiseert op 8 feb a.s. een Tapasavond. Aanvang 18.00 uur. 

Kosten 14,50 euro p.p. excl drankjes. Voor info of reserve-

ring, 035-8873394, info@brasserie-deegel.nl BIENVENIDO!

Tantes Moes Brocante & Cadeaux - Kwinkelier 8 - 

Bilthoven. Voor gezellige woonaccessoires met een nostal-

gisch tintje! Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u 

10 % korting (m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen) geldig t\ m 

vrijdag 14 februari Valentijnsdag! Tantes Moes is open van 

dinsdag t\m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur

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

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Te koop/huur bedrijfsruimte aan de Industrieweg 32a 

Maartensdijk 200m2 en Industrieweg 32b 400m2. Tel. 

06-54623282

Woonruimte te huur voor 1 persoon in Groenekan 40m2 in 

voormalige boerderij. Tel. 06-13262745

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

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

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

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 

alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij

voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en

bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen

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

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

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

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

www.MPGcoaching.nl 

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672. Stomen en reinigen van kleding en 

goederen,schoenreparatie, schoenonderhoud artikelen, kle-

dingreparatie, horlogebandjes incl. aanzetten, horloge bat-

terijtjes incl. inzetten.

Laat nu uw financiële toekomst niet langer door een 

ander bepalen! Onderneem zelf wat! Parttime, van huis 

uit, geen startkapitaal, geen risico, gezinsvriendelijk. E. 

Doornenbal-Boogaard. doornenbal-boogaard@planet.nl. Tel. 

0346-212687

Unieke kans! Nog enkele PAARDENSTALLEN vrij op Stal 

Ruigenhoek in Groenekan. gedurende de gehele zomermaan-

den weidegang, alle faciliteiten aanwezig en Noorderpark aan 

de overkant. Kijk op de website of bel 06-20415198.

Cursussen/ trainingen

Kennismaken met mediteren - De Kunst van Zijn- in 

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

tatietraining olv.Peter Valstar.Hij combineert meditatie met 

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

De cursus is niet prestatiegericht en geschikt voor iedereen. 

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

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

coaching.nl / www.astara-coaching.nl

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt cursussen

Gratis sporten in de Vierstee
De hele maand februari biedt BC Relex iedereen de 
mogelijkheid om gratis mee te sporten. In deze ‘ in-

loopmaand’ kan iedereen tussen 20.00 uur en 22.30 

uur komen badmintonnen of tafeltennissen. BC Re-

lex zorgt voor begeleiding en natuurlijk ook voor 
rackets, badjes, shuttles en balletjes. Een mooie gele-

genheid om kennis te maken met beide sporten. Hoe 

laat je komt en hoe lang je wilt spelen bepaal je zelf. 

Aan het einde van de avond is er tijd om aan de bar 

van de Vierstee na te kletsen. 

Voor wie meer wilt weten: 

www.badmintonmaartensdijk.nl of 0346-214040.

Van Ewijckdagen
Deze week is bestuurslid Rienk Miedema van het Van Ewijck van De Bilt 

Fonds samen met Ignace de Jong, die de muzikale omlijsting verzorgt 

weer op pad geweest om in totaal zo’n kleine duizend attenties rond te 

brengen. Maandagochtend werd Schutsmantel aangedaan en ’s middags 

viel de eer te beurt aan De Biltse Hof. 

Toen de laatste ambachtsheer van Oostbroek en De Bilt, Sippo Johan van 

Ewijck, in 1979 overleed, bleek hij testamentair een aantal wensen te heb-

ben vastgelegd. Eén van die wensen was, dat er elk jaar op zijn geboortedag, 

26 november, een attentie moest worden uitgereikt aan bewoners van verzor-

gingshuizen in De Bilt. Aan deze wens wordt sinds 1980 gehoor gegeven en 

hiertoe werd de Stichting Van Ewijck van de Bilt Fonds in het leven geroepen. 

Vanwege organisatorische omstandigheden wordt deze gedenkdag ook wel 

eens over de jaarwisseling heen getild. 

Allemaal

Aanvankelijk ontvingen alleen de bewoners van verzorgingshuis Weltevre-

den in De Bilt een attentie, maar inmiddels worden alle verzorgings- en ver-

pleeghuizen in de gemeente De Bilt bezocht. Het is hartverwarmend te mogen 

constateren hoe betrokken Ignace en Rienk met hun liedjes de senioren een 

gezellige ochtend of middag bezorgen. De kofie en heerlijke gebakjes maken 
het tot een goede ontspanning; ongetwijfeld zoals de naamgevers het voor 

ogen moeten hebben gehad. De presentatoren Rink Miedema en Ignace de 

Jong reizen al heel lang langs verzorging- en bejaardenhuizen en promoten de 

Stichting door middel van muziek. Zij speelden op de synthesizer en zingen 

samen met de bewoners. Deze week zijn Ignace en Rienk in de weer bij in 

totaal 9 bestemmingen in meerdere kernen. 
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SCHC MC1 kampioen Midden-Nederland
Meisjes C1 van het Bilthovense 

SCHC is zondag 26 januari zaal-

kampioen geworden. Na de poule-

wedstrijden mochten de meiden op 

zaterdag 25 januari naar de play off 

wedstrijd in Almere. Het werd een 

spannende wedstrijd, maar SCHC 

MC1 won van Kampong met 4-3.

Op zondag 26 januari mocht MC1 

zich opmaken voor de inale in 
Olympos (Utrecht). Na de reguliere 

speeltijd was de stand gelijk. Er 

werd tot tweemaal verlengd, maar 

nog steeds geen winnaar. Het wer-

den strafballen en Stichtsche trok 

aan het langste eind. (Andrea 

Boekhorst)

SCHC MC1 gaat nu strijden voor 

het NK, maar de zaaltitel Kampioen 

Midden-Nederland heeft het team 

al binnen.

Nova verder in de problemen
De Biltse korfballers hebben afgelopen zaterdag geen vuist kun-

nen maken tegen Animo, de nummer drie uit de competitie. In een 

gelijkopgaande strijd, was het de ploeg uit Geldermalsen die er 

dankzij een eindsprint met de punten vandoor ging. Er had voor 

Nova absoluut meer in gezeten als het in de eerste helft wat scher-

per was geweest in de verdediging.

Met zes punten uit negen wedstrijden, verblijft de ploeg van Maikel 

Bouthoorn in de onderste regionen van de ranglijst. Om lijfsbehoud 

in de tweede klasse te bewerkstelligen zullen er nog wat punten 

moeten worden gepakt en de ploeg weet dat het daarvoor maar een 

beperkt aantal gelegenheden krijgt. De wedstrijd van zaterdag tegen 

Animo was zo’n gelegenheid. 

Ondanks de goede voornemens, begon Nova niet scherp aan de wed-

strijd. Twee overtredingen resulteerden in twee vrije ballen en direct 

keek men tegen een 2-0 achterstand aan. Ook in het verdere verloop 

van de eerste helft bleef de ploeg kansen weggeven. De schade bleef 

echter beperkt, na 30 minuten was de stand 10-6 in het voordeel van 

Animo. De tweede helft wist Nova meer tegengas te geven en ging 

de score lange tijd gelijk op. Via 11-9 en 16-11, wist de ploeg uit De 

Bilt de tegenstander tot één doelpunt te benaderen, 17-16. Het geluk 

was echter niet aan Biltse zijde, Animo scoorde de 18-16 en kon 

daarna uitlopen tot een gelatteerde eindstand van 21-16.

Door deze nederlaag is de ploeg weer een plekje gedaald op de rang-

lijst en staat nu op de zesde plaats. Met nog vier wedstrijden te gaan, 

wordt het nog een pittige klus voor het vlaggenschip van Nova. We-

tende dat het de laatste twee wedstrijden speelt tegen respectievelijk 

Mia en Pernix, moet het in de komende twee wedstrijden écht gaan 

gebeuren. Aanstaande zaterdag ontvangt men Korbis uit Waddinx-

veen, één van de twee hekkensluiters. Winst is een vereiste. 

Overtuigende zege voor Tweemaal Zes
De weg naar de titel is lastig, maar 

Tweemaal Zes bewees zaterdag, 

dat het de kwaliteit heeft om in de 

hoofdklasse mee te kunnen draai-

en. Vooral de eerste helft etaleerde 

de thuisploeg hogeschoolkorfbal; 

opponent Excelsior werd bij vla-

gen weggespeeld.

De Delftse bezoekers begonnen de 

zaalcompetitie zwak, maar na de te-

rugkeer van de ervaren Robbert van 

Buuren kwam de ploeg in een po-

sitieve low. Tweemaal Zes was ge-

waarschuwd, Excelsior kwam voor 

de winst naar De Vierstee. Maarten 

van Brenk werd belast met de bewa-

king van Van Buuren, die in april nog 

meespeelde in de zaalinale in Ahoy. 
Van Brenk wist de Delftse angel te 

neutraliseren, aanvallend was hij 

opnieuw superscherp. Met zijn tien 

doelpunten passeerde de TZ-spits za-

terdag de honderd doelpuntengrens 

in deze zaalcompetitie.

In de eerste helft speelde de ploeg 

van trainer/coach Eric Geijtenbeek 

op alle fronten uitstekend. Een strak-

ke, geconcentreerde verdediging 

ging gepaard met scherpe en geva-

rieerde aanvallen. TZ scoorde over 
veel schijven, na het eerste kwartier 

hadden al vijf spelers de korf gevon-

den. Excelsior speelde zeker niet 

slecht, maar moest toch lijdzaam 

toezien hoe het thuisteam soeverein 

uitliep naar een 15-8 ruststand. 

Ook in het tweede bedrijf was 

Tweemaal Zes de betere ploeg. 
Met nog een kwartier te gaan 

volgde een lastige fase, toen het 

tweede aanvalsvak niet tot scoren 

kwam. Excelsior kon door de TZ-

dip warempel nog terugkomen tot 

22-18, maar de laatste minuten wa-

ren weer voor de vice-koploper. De 

27-18 eindstand was veelzeggend 

en verdiend. Als TZ erin slaagt de 
vorm van de eerste helft mee te 

nemen naar de laatste vier wed-

strijden, dan is de titel zeker geen 

onhaalbare wensdroom. Met twee 

uitwedstrijden voor de boeg staat 

de Maartensdijkse ploeg op één 

punt van de gedeelde koplopers. 

Het uitduel van aanstaande zater-

dag is cruciaal, dan wacht koploper 

DOS Kampen.

Drie punten voor FC De Bilt
Na de sportieve en spannende wedstrijd uit tegen DESTO stond op zaterdag 25 januari de 

thuiswedstrijd tegen FC Driebergen op het programma. Het was voor FC De Bilt 

zaak om de drie punten in eigen huis te houden om zodoende kansrijk in de top 

drie te blijven. Voor Driebergen was het een kans om de 6-0 nederlaag in 

de thuiswedstrijd tegen De Bilt recht te zetten.

FC De Bilt begon goed aan de wed-

strijd en in het eerste kwartier kwa-

men diverse spelers in kansrijke po-

sitie, maar behoudens een schot van 

Mike Versloot op de paal verdwe-

nen alle schoten net naast het doel. 

Gaande de eerste helft kregen ook 

de mannen uit Driebergen wat kans-

jes en even leek het erop dat zij een 

voorsprong zouden nemen. Daarna 

golfde de wedstrijd op en neer, maar 

echt veel spektakel ontstond er niet 

voor de doelen. Dat het tot de rust 

0-0 bleef lag toch echt aan de spelers 

van beide kanten.

In de tweede helft leek het er duide-

lijk op dat FC De Bilt zich realiseer-

de dat een overwinning noodzakelijk 

was en de druk op het Driebergse 

doel werd link opgevoerd. Echter 
halverwege de tweede helft leek het 

of Driebergen met het inbrengen van 

wat verse krachten de touwtjes in 

handen ging nemen. Pas in de 83e 

minuut joeg Marc Schuurman de 

bal vol overtuiging hoog in de tou-

wen: 1-0. Kort daarna zette Mike, 

na goed doorzetten, Fabian Polman 

voor de keeper. Fabian schoot goed 

in, maar de Driebergse keeper red-

de voortreffelijk. In de blessuretijd 

scoorde Driebergen, maar de arbi-

ter van dienst had geconstateerd dat 

een aanvaller de Biltse doelman had 

geduwd; dus de eindstand bleef 1-0 

en het doel van dat weekeinde was 

behaald: drie punten. Volgende week 

de uitwedstrijd tegen Hercules.

Het tweede heeft de bekerwedstrijd 

tegen Focus met 3-2 gewonnen en 

bekert verder.

(foto Henk Willemsen)

LIVO 1-Brandenburg 1 (dames)

Zondag stond de inhaal wedstrijd tegen LIVO uit Aalten, op het 
programma. De dames van LIVO gingen fel van start en stonden al 
snel op een 3-0 voorsprong. In de tweede periode wisten de dames 

van Brandenburg zich gelukkig aardig te herstellen en knokten zich 

terug. Brandenburg wist vier keer te scoren zodat het eind tweede 

periode 5-4 stond. 

Pas in de vierde en laatste peri-

ode scoorde Brandenburg ein-

delijk de gelijkmaker. Helaas 

konden de dames van Branden-

burg niet doordrukken en lukte 

het maar niet om op voorsprong 

komen. Met een 10-10 gelijk 

spel gingen de dames van Bran-

denburg toch met een belangrijk 

punt naar huis. 

Brandenburg speelt gelijk
De heren van Brandenburg hebben thuis tegen het hoger geklas-

seerde ZV de Zaan uit Zaandam met 10-10 gelijk gespeeld. De Bilt-

hovenaren begonnen uitstekend en binnen een paar minuten werd 

een 4-0 voorsprong bereikt via uitstekend spel. De gasten uit de 

Zaanstad werden eigenlijk helemaal weggespeeld. Pas in de laatste 

minuten van de 1e periode konden zij 2 keer wat terug doen en 

scoorde ook Arnold Witteveen voor Brandenburg waarmee na de 

1e periode een 5-2 voorsprong op het bord stond.

Echter in de 2e periode draaide de wedstrijd, de fysiek zwaarde-

re gasten deden er een schepje boven op en gingen ook wat meer 

gegroepeerd spelen waarmee de aanvalsopbouw van Brandenburg 

stokte. Al snel werd het 5-3 en deze stand bleef lang gehandhaafd. 

Vooral Brandenburg miste de mooiste kansen en ook het aanspelen 

van midvoor Arjan de Haas was onzorgvuldig. De 6-3 bleef uit en 

de gasten kwamen terug tot 5-5 alvorens Ralph Jansen toch de 6-5 

kon aantekenen vlak voor het einde van de 2e periode. In de 3e 

periode veranderde weinig aan spelbeeld en zo stond bij het be-

gin van de laatste periode 7-7. De gasten namen in de 4e periode 

zelfs andere halve minuut voor tijd een 8-10 voorsprong, via Steven 

Vervat werd het 9-10 en in de allerlaatste seconde scoorde Arnold 

Witteveen - na een goede stop én uitgooi van keeper Leon Burger 
- de verdiende gelijkmaker. Over de gehele wedstrijd een terechte 

uitslag maar Brandenburg had de grote voorsprong moeten handha-

ven en de gasten baalde van het weggeven - vlak voor tijd - van de 

overwinning. 

Volgende week zaterdag volgt een thuiswedstrijd tegen ’t Y uit Amster-

dam (aanvang 19.15 uur) waarbij uit met 10-10 werd gelijk gespeeld. 

advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

‘Kijk eens, wat is dat?’, vraagt bi-

bliothecaresse Renee als ze tijdens 

het voorlezen naar het vertelkastje 

met prenten wijst. ‘Kokodil!’, 

klinkt er vanuit het publiek in de 

bibliotheek. Zo’n vijftien peuters 

luisteren samen met hun mama’s, 

oma’s en begeleidsters naar het 

verhaal van een ondeugende kroko-

dil. Ondanks de titel van het boek 

dat dit jaar centraal staat tijdens 

de Nationale Voorleesdagen, blijkt 

het uitspreken van de letter ‘r’ voor 

de meeste kinderen nog net iets te 

lastig. Senior-medewerker bij Idea, 

Marlies van Veen, houdt zich veel 

bezig met projecten voor de jeugd 

en zette deze ochtend op touw. Dat 

een bibliotheek daar aandacht aan 

besteedt noemt ze dan ook erg be-

langrijk. Van Veen: ‘Ook bij jonge 

kinderen die nog niet kunnen lezen 

is voorlezen heel effectief. Ze le-

ren er veel nieuwe woordjes door. 

Kinderen snappen hoe het verloop 

van een verhaal werkt en gaan be-

grijpen hoe de wereld in elkaar zit. 

Daarnaast zijn die verhaaltjes ook 

heel goed voor hun sociale en emo-

tionele ontwikkeling.’

Spannend

Om dit laatste aspect nog meer 

kracht bij te zetten blijft het in de 

bibliotheek niet alleen bij voor-

lezen. Aansluitend op het verhaal 

zorgt docente Caroline Schaap voor 

een muzikale beleving met spel en 

dans. Waar het anders altijd zo stil 

hoort te zijn, hoeven de peuters dit 

keer dus even geen rekening te hou-

den met het volume. ‘Hoe doet een 

krokodil?’ vraagt Schaap de kinde-

ren na het voorlezen. ‘Inderdaad ja: 

hap, hap, hap’, antwoordt ze terwijl 

ze haar vooruitgestoken handen als 

een krokodillenbek op elkaar klapt. 

De kinderen gaan helemaal op in 

het verhaal en doen goed mee, wat 

volgens Schaap deels te danken is 

aan de samenstelling van de groep: 

‘De peuters van de kinderopvang 

zijn al goed op elkaar ingespeeld. 

Die laten zich dus lekker gaan en 

nemen de rest daar automatisch in 

mee.’ Zulke vrijheid noemt ze dan 

ook erg belangrijk bij het verwer-

ken van een verhaal. ‘Een krokodil 

is voor peuters natuurlijk spannend, 

maar een kikker of een ooievaar is 

weer hartstikke leuk. Door het na 

te doen beleven ze het verhaal veel 

meer en wordt het opeens levens-

echt.’

Nodig

Op de vraag of deze Nationale 

Voorleesdagen echt nodig zijn heeft 

Van Veen een helder antwoord:  

‘Ja. Sowieso is het volgens mij 

goed om van die tien dagen een 

feest te maken. Al die activiteiten 

kunnen ouders er weer aan her-

inneren hoe leuk dat voorlezen 

eigenlijk is. Want los van het feit 

dat het belangrijk is voor de ont-

wikkeling van kinderen, is het ook 

gewoon een heel gezellig en knus 

momentje.’

Voorlezen in bibliotheek eindigt 
in ‘kokodillen’ nadoen

door Sjoerd Alders

De Nationale Voorleesdagen zijn deze week in heel Nederland weer begonnen en dus werd er 

op veel plekken voorgelezen uit het prentenboek van het jaar ‘Krrrr…okodil’. Zo ook in de 

bibliotheek in Bilthoven, waar alleen voorlezen afgelopen woensdag niet genoeg was. Samen 

met muziek-op-schootdocente Caroline Schaap zetten zo’n vijftien zingende, stampende en 

dansende peuters die ochtend de anders zo stille bibliotheek aardig op z’n kop. 

De bibliotheek kijkt terug op een geslaagd voorleesfeestje voor peuters.  Woensdagochtend 22 januari  

kwamen zo’n 15 kinderen naar de bibliotheek.  [foto Henk van de Bunt]

De jury beoordeelt de inzendingen 

op architectuurhistorische, bouw-

historische en landbouwhistorische 

criteria. De boerderij dient in een 

goede staat van onderhoud te ver-

keren. Zowel de inrichting van het 

erf als de inpassing van boerderij en 

erf in het landschap worden meege-

wogen in het oordeel. Verder moet 

de boerderij in een goede bouwkun-

dige staat verkeren en gelegen zijn 

in de provincie Utrecht.

Hoe werkt het

Op www.boerderijvanhetjaar.nl 

kunt u uw eigen boerderij of de 

boerderij van iemand anders aan-

melden. Zowel boerderijen met 

een agrarische functie als met een 

andere functie mogen meedoen. 

De aanmeldingen worden door een 

vakjury bekeken en beoordeeld. De 

jury schrijft een uitgebreid juryrap-

port en de winnaar wordt bekend 

gemaakt op 22 mei tijdens een fees-

telijke bijeenkomst op Landgoed 

Oostbroek in De Bilt. We hebben 

uiteraard mooie prijzen voor de 

winnaars.

Het streven

De Boerderijen Stichting Utrecht en 

Landschap Erfgoed Utrecht streven 

naar het behoud van de karakteris-

tieke Utrechtse boerderijen en hun 

erven. Boerderijbewoners kunnen 

bij ons terecht voor adviezen over 

verbouwing, restauratie, subsidie-

mogelijkheden of de inrichting van 

erf en tuin. Ook staat er veel infor-

matie voor boerderijbezitters op de 

website www.ervenvanutrecht.nl.  

Kijk voor meer informatie op www.

boerderijvanhetjaar.nl. 

Ook kunt u contact opnemen met 

Juliette Franssen, 030 220 55 34 of 

info@landschaperfgoedutrecht.nl. 

Mooiste boerderij van 2014
Boerderij van het Jaar is een initiatief van de Boerderijen Stichting Utrecht en Landschap Erfgoed 

Utrecht, die zich samen sterk maken voor boerderij, erf en landschap. Door mee te doen met deze 

prestigieuze verkiezing maak je kans op mooie prijzen en de titel Boerderij van het Jaar 2014.

In 2013 werd boerderij Het Gagelgat, behorend bij De Paardenkamp 

(rusthuis voor oude paarden en pony’s) in Soest onderscheiden. [foto 

Henk van de Bunt]

Wandelen over Houdringe
Utrechts Landschap organiseert op zondag 2 februari een wandelexcur-

sie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit bos 

en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een doorsnede 

van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. 

Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels 

in de Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd.           

De wandeling start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle 

Bilt 6 te De Bilt. De Holle Bilt ligt aan de achterkant van Hotel De Bilt-

sche Hoek. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Wandeling
Vriendendienst Bilthoven

Vriendendienst ‘Op Stap’ is bedoeld voor volwassenen met een (ex)

psychische of psychiatrische achtergrond die zelfstandig of begeleid 

wonen en in een (ernstig) sociaal isolement verkeren. De methodiek 

van Vriendendienst ‘Op Stap’ bestaat uit het aanbieden van laagdrem-

pelige één-op-één-contacten tussen (ex)psychiatrische patiënten en 

vrijwilligers om dit isolement te doorbreken. De vrijwilliger en deelne-

mer ondernemen samen alledaagse activiteiten, zoals winkelen, gezel-

lig kletsen, wandelen, kofie drinken of naar de markt gaan. 
De eerstvolgende wandeling van de ‘wandelende tak’ van maatjespro-

ject Vriendendienst  staat op het programma voor 8 februari. Iedereen is 

hiervoor van harte uitgenodigd. De wandeling vindt onder begeleiding 

plaats en is een ijne manier on een frisse neus te halen en lekker bij te 
kletsen voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. De wande-

ling duurt ongeveer anderhalf uur en aan het eind wordt gezamenlijk 

iets gedronken. 

De begraafplaats lijkt misschien een vreemde plek om een mooie wan-

deling te maken, maar is juist gelegen in een prachtig natuurgebied 

in de Bilthovense bossen. De wandeling voert langs de begraafplaats, 

cricketclub en het Heidepark. De wandeling start bij de parkeerplaats 

van begraafplaats Den en Rust in Bilthoven om 13.30 uur. Aanmelden 

voor de wandeling kan bij Jet Rutgers van de wandelcommissie via tel 

030 6911 677. Zij informeert ook over vervoersvragen. 

Westbroek ontmoet Piet Bakker
Leven van de natuur op een eerlijke, 

gezonde manier. Hoe werkt dat en kan 

dat nu nog. Piet Bakker wil u aan de 

hand van ilmbeelden en persoonlijke 
verhalen inzicht geven in zijn leven 

als visser op de Loosdrechtse plassen. 

Westbroek Ontmoet u graag op dins-

dag 4 februari van 14.30u – 16.30u. 

in het Dorpshuis van Westbroek. Ook 

wanneer u niet in Westbroek woont, 

bent u van harte welkom. De kosten 

zijn 3 euro, inclusief een kop kofie 
of thee. Wanneer u wél wilt komen, 

maar niet weet hoe, kunt u vervoer 

regelen via de familie de Graaf, tel: 

0346-281826 

(foto Henk van de Bunt)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vrijdag 7 februari "BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

Woe.
29-01

Rib-eye van de grill met 
knoflooksaus

of
Visrolletje met rauwe ham 

en kruiden

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
30-01
Vrij.

31-01
Woe.
5-02

Kipsaté, nasi, 
kroepoek en atjar

of
Gamba`s in knoflook 

en groenten

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
6-02
Vrij.
7-02Cafetaria de Gram  

Kerkdijk 3, Westbroek
 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 22.00 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

Gezinszak 
friet met 

4 snacks

(vleeskroketten

of frikandellen) 

+ beker saus 

voor € 8,95
-------------------------------------------------

Goulashkroket 
nu voor 

€ 1,00
-----------------------------------------------


