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Parel Promotie
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Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

Uw lokale
drukwerkspecialist
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 dr
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werk van A tot Z  W 

Zwembadplan ongewijzigd 
aangenomen

door Guus Geebel

De gemeenteraad van 26 januari stelde ver na middernacht na hoofdelijke stemming het 
voorstel van B en W voor een nieuw zwembad Brandenburg vast met 14 stemmen voor en 12 
tegen. Alle ingediende amendementen worden verworpen. Alleen de coalitiepartijen steunden 

het voorstel. Het wordt dus een nieuw zwembad van 25 bij 15,4 meter.

Wethouder Rost van Tonningen 
krijgt het zwaar te verduren bij de 
behandeling van het voorstel. Han 
IJssennagger (Bilts Belang) haalt 
een uitspraak uit  2015 van hem 
aan, toen hij als fractievoorzitter 
van Beter De Bilt zei dat als een 
belangrijke minderheid in de raad 
een andere weg voorstelt en de 
coalitie opnieuw nee zou zeggen 
omdat ze de meerderheid hebben, 
dan ontbreekt het ons ten enen-
male aan het democratisch gevoel 
dat je zo niet met een belangrijke 
minderheid omgaat. IJssennagger 

zegt verder: ‘Hij beloofde de bur-
gers bij de verkiezingen in 2014 
een mooi zwembad en riep in een 
motie het college op om in overleg 
met Stichting Water een concreet 
voorstel voor een zwembad van 
25 bij 35 meter aan de raad voor 
te leggen. IJssennagger dient een 
amendement in om zo’n zwem-
bad mogelijk te maken maar dat 
krijgt geen meerderheid. Werner 
de Groot (CDA) concludeert dat 
de bewoners van Tuindorp hech-
ten aan de bestaande sportvoorzie-
ningen in hun wijk en dat er een 

voorkeur is voor een kleinschalig 
zwembad. Ook laat hij het financi-
ele aspect meewegen. 

Verdeeldheid
Kees Lelivelt (VVD) is van me-
ning dat het plan van Stichting 
Water met de minste risico’s te re-
aliseren is. Dolf Smolenars (D66) 
wil na tien jaar de knoop doorhak-
ken en het voorstel steunen. Anne 
de Boer (GroenLinks) vindt dat De 
Bilt een zwembad verdient. Pe-
ter Schlamilch noemt zwemmen 
een basisbehoefte. Johan Sloot-

weg (SGP) is ongelukkig met de 
wijze waarop de besluitvorming 
plaatsvindt en verbindt daar een 
motie aan waarin hij vraagt het 
zwembad nu niet te bouwen. Pim 
van de Veerdonk (Beter De Bilt) 
vindt het voorstel de beste oplos-
sing. Krishan Hagedoorn (PvdA) 
concludeert dat er geen draagvlak 
is. ‘Het bad wordt gebouwd voor 
gebruikers en die zijn tegen.’ Hij 
roept nogmaals op om in febru-
ari een werkconferentie te houden. 
‘De keus is dood water of een brui-
send burgerbad.’

Toekomst
Dolf Smolenaers vindt het goed 
dat de knoop kan worden door-
gehakt. Anne de Boer is blij dat 
een basisvoorziening overeind 
blijft, er komt een nieuw zwem-
bad. Peter Schlamilch noemt het 
een lelijke, droevige avond. Johan 
Slootweg stelt dat er na dit de-
bat alleen verliezers overblijven. 
Pim van de Veerdonk wil nu naar 
de toekomst kijken. Nico Jansen 
(CU) belicht het vertrouwen in 
de kracht van de vrijwilligers. 
Hij stelt dat de organisatie van 

Stichting Water niet serieus wordt 
genomen omdat er teveel vrijwil-
ligers nodig zijn en dat nieuwe 
technieken niet vertrouwd wor-
den. Hij vindt dat met twee maten 
wordt gemeten omdat op andere 
terreinen wel vertrouwen in vrij-
willigers is. 

Persoonlijk
Wethouder Ebbe Rost van Ton-
ningen zegt een gepolariseerd veld 
aan te treffen waarbij van beide 
kanten de hakken in het zand zijn 
gezet. Hij zegt het jammer te vin-
den dat het hem niet gelukt is de 
partijen bij elkaar te brengen. De 
wethouder betreurt dat opmerkin-
gen in zijn richting erg persoon-
lijk zijn gemaakt. Na hoofdelijke 
stemming wordt het voorstel aan-
genomen met 14 stemmen voor 
en 12 tegen. Johan Stekelenburg 
(SP) had de vergadering inmiddels 
al verlaten omdat de onlangs door 
de raad vastgestelde reglementaire 
eindtijd van 23.30 uur was verstre-
ken. Alle ingediende moties wor-
den verworpen.

Nieuw zwembad Brandenburg was een politieke glijbaan. [foto Reyn Schuurman]

Wethouder Rost van Tonningen lag de hele avond zwaar onder vuur.

Utrechts Landschap 
viert 90-jarig jubileum

Utrechts Landschap viert dit jaar haar 90-jarig bestaan. De 
stichting werd op 9 maart 1927 opgericht om de natuur en het 
landschap in de provincie Utrecht te behouden. ‘Dat was in die 

periode dringend nodig, want steeds meer particuliere bossen en 
landgoederen werden als bouwterrein verkocht,’ aldus directeur-

rentmeester Saskia van Dockum.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer konden als landelijke orga-
nisaties het verlies van al dit natuurschoon niet voorkomen. ‘Er was 
behoefte aan een organisatie die zich lokaal zou inzetten om natuur 
te beschermen. Toen de Ridderoordse Bossen bij Bilthoven verkocht 
dreigden te worden aan bouwspeculanten, sloeg een aantal belangrijke 
mensen de handen ineen. En zo werd op 9 maart 1927 het eerste pro-
vinciale landschap opgericht: Stichting Het Utrechts Landschap,’ aldus 
Van Dockum. Aan de wieg van de nieuwe stichting stonden mensen 
als Herman Theodoor s’Jacob (Commissaris van de Koningin), mr. P. 
G. van Tienhoven (vicevoorzitter Natuurmonumenten), Jonkheer de 
Beaufort (grootgrondbezitter en gedreven natuurbeschermer) en Jac.P. 
Thijsse (schrijver, leraar en natuurbeschermer).

Lees verder op pagina 7
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

05/02 • 10.30u - Ds. Harold Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
05/02 • 09.30u - ds. M.K. de Wilde  

05/02 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
05/02 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

05/02 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
05/02 • 10.30u - Vormselviering

Mgr. H. Woorts en pastor W. Sarot.

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

05/02 • 10.15u - Ds. G. Hagens
05/02 • 16.30u - Ds. K. Folkersma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

05/02 • 10.00u - Ds. G.J. Codée 
Viering en dankzegging Heilig 

Avondmaal
05/02 • 19.00u - Ds. N. de Boo

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
05/02 • 10.00u - Samendienst in

en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
05/02 • 10.00u - ds. G.W. Morsink 
Samendienst met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
05/02 • 10.30u - Eucharistieviering.

V.E.G. De Bilt e.o.
05/02 • 10.30u - Spreker Adri van der 

Mast, tevens viering Heilig Avondmaal 
07/02 • 19.00u - Huiskringbijeenkomst
08/02 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
05/02 • 10.30u - Ds. G. Mulder 

Herv. gemeente Blauwkapel 
05/02 • 15.30u - ds. M.A. Kuijt

Herst. Herv. Kerk
05/02 • 10.00u en 18.30u -
Kandidaat G.J. Veldhuis

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

05/02 • 11.00u - ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

05/02 • 10.00u - ds. M. van der Zwan
05/02 • 18.30u - ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
05/02 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
05/02 • 09.30u - ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
05/02 • 10.30u - Open Huisviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

05/02 • 10.00u - ds. G.D. Hanemaayer
05/02 • 18.30u - ds. A.J. Krol 

PKN - Herv. Kerk
05/02 • 10.00u - ds. J. Boom 

05/02 • 18.30u - ds. M. van der Zwan 
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Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 4 februari haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Bilthoven 
Noord, in het gebied links en rechts 
van de Gezichtslaan en begrensd 
door de Soestdijkseweg en de Jan 
Steenlaan. U wordt verzocht de pa-
pierkliko vóór 8.00 uur aan de weg 
te zetten.

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
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.

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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~ ‘Doe wat je hand vindt om te doen’ ~

Wij hebben hem lang bij ons mogen hebben.
Mijn man, onze vader en opa nam het leven zoals het kwam. 

Hij was nuchter, eerlijk, eenvoudig en behulpzaam. 
Wij zullen hem zeer missen, maar hebben vrede met zijn einde.

Henk Verweij
Soest, 17 juli 1928 Utrecht, 27 januari 2017

 Maartensdijk: Hillie Verweij-van Zandwijk
 Nieuwendijk: Corine Verweij en Kees Biesheuvel
  Roos en Sander
  Eva
 Bilthoven: Inge Verweij en Han Zurburg
  Samme en Klaudia
 Gouda: Wilbert Verweij en Marita Roovers
  Kasper
  Gijs

Henk is thuis; bezoek graag in overleg.
Wij herdenken hem tijdens een dienst op woensdag 1 februari 
om 13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26 
te Maartensdijk. 
Aansluitend is daar gelegenheid om elkaar te condoleren.
Om 15.30 uur brengen wij Henk naar zijn laatste rustplaats 
op de algemene begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Correspondentie: Yarden & Geersing uitvaartzorg
De Hooghlaan 2 B11 - 3723 GS  Bilthoven

OperAthriller

Nergens wordt er zo mooi over 
moord en doodslag gezongen als 
in de opera. Reden voor Pocket 
Opera om de mooiste, spannend-
ste muziek uit de operawereld 
bij elkaar te zoeken en samen 
te voegen tot een voorstelling 
die leest als een detective. Kom 
kijken en laat u meenemen in 
deze thriller vol prachtige ope-
ramuziek. Pocket Opera bestaat 
uit sopraan Esther Putter uit De 
Bilt, bariton Mitchell Sandler, 
bas Gerard Legeland en pia-
niste Caecilia Boschman. Ze 
staan intussen bekend om hun 
complete aanpak: ontroerend 
gezongen, prachtige kostuums 
en veel contact met de zaal. 
Vrijdagavond 3 februari in het 
theater het Lichtruim, aanvang 
20.00 uur.

Zuidpool in Centrumkerk

In de Bilthovense Centrumkerk 
(Julianalaan 42) vindt donder-
dag 2 februari om 20.00 uur een 

presentatie plaats van een inte-
ressante reis. Plaatsgenoot de 
heer B. Overmars is een ervaren 
reiziger en heeft op zijn reizen 
zijn videocamera bij zich. Hij 
wil die ervaringen graag delen, 
en zijn toehoorders en toeschou-
wers laten meemaken wat hij 
van het Zuidpoolgebied heeft 
ervaren. De toegang is vrij.

Ontmoetingsdienst

De komende ontmoetingsdienst 
in de recreatieruimte van Dijck-
state vindt plaats op vrijdag 3 
februari om 19.30 uur. Bij een 
ontmoetingsdienst is er eerst een 
(korte) viering. Na de viering 
is er gelegenheid om koffie te 
drinken en met elkaar te praten. 
Ds. Rene Alkema is deze keer 
de voorganger. Muzikale bege-
leiding is er van mevr. Ria van 
Aarnhem. Ouderenwerker Jan 
Grootendorst is telefonisch te 
bereiken (0346 212904) als men 
om vervoer verlegen zit. 

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 6 februari van 9.30 tot 
11.30 uur weer een bijeenkomst in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. 
Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, 
De Bilt. Voor meer informatie: 
inbetweencafedb@gmail.com.

Westbroek ontmoet

Wagens met grond uit het 
grensgebied van Tienhoven en 
Westbroek rijden dagelijks door 
ons dorp. Hoe het ontstaan van 
nieuwe natuur oude geschiede-
nis aan het licht brengt. Bert 
van der Tol vertelt over ontwik-
kelingen in de ‘Taartpunt’ op 
dinsdag 7 februari om 14.30 
uur in Het Dorpshuis van West-
broek. De kosten zijn 3 euro, 
inclusief koffie of thee. Wan-
neer u wél wilt komen, maar 
niet weet hoe, kunt u vervoer 
regelen via de familie Kalis-

vaart, tel. 0346 281181. Ook 
wanneer u niet in Westbroek 
woont, bent u van harte wel-
kom.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 3 februari kunt 
u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem 
in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjas-
sen begint om 20.00 uur en 
meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u 
een lot kopen. Voor aanmelden: 
0346 212366 of 06 51832063.
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Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605
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Gemeente De Bilt steeds veiliger
door Guus Geebel

Op donderdag 26 januari gaven burgemeester Bas Verkerk, basisteamchef Martin Valenkamp 
en operationeel expert Karen Veldhuizen een toelichting op het Veiligheidsbeeld 2016 van de 

gemeente De Bilt. Uit de cijfers blijkt dat het totaal aantal misdrijven in de gemeente
De Bilt opmerkelijk is afgenomen.

Burgemeester Verkerk is verheugd 
over de cijfers. ‘Die zijn landelijk 
gezien al laag, maar laten in de 
regio een duidelijk dalende trend 
zien.’ Hij noemt het een geweldige 
prestatie die de politie in samen-

werking met maatschappelijke or-
ganisaties leverde, vooral ook door 
de alertheid van burgers. Verkerk 
hoopt dat we het gevoel dat we er 
met zijn allen aan kunnen werken 
vast kunnen houden. ‘Het is mooi 

om te zien dat dingen die je doet 
werken. Er ontstaat steeds meer so-
ciale samenhang, informatie wordt 
gedeeld en we zijn meer geneigd 
om beter op elkaar te letten. We zijn 
echt op de goede route.’

Bij elkaar
Basisteamchef Martin Valenkamp 
dacht vorig jaar dat we met het aan-
tal woninginbraken al aan de on-
derkant zaten, maar dat aantal daalt 
nog steeds. ‘Daarmee onderscheidt 
De Bilt zich van de andere gemeen-
ten in de omgeving.’ Hij denkt dat 
een aantal genomen maatregelen 
daartoe hebben bijgedragen. ‘Vorig 
jaar is het politiebureau verhuisd 
naar het gemeentehuis en dat geeft 
een positieve uitstraling naar bui-
ten. De lijnen zijn beduidend kor-
ter geworden. Gemeente en politie 
zitten wat veiligheid betreft nu heel 
dicht bij elkaar, je loopt zo bij el-
kaar binnen.’ Valenkamp vertelt 
dat zo langzamerhand de gewenste 
formatie is bereikt. Operationeel 
expert Karen Veldhuizen is de chef 
voor De Bilt en Bilthoven. Mar-
tin Valenkamp zit wat meer op 
afstand. ‘Directe aansturing met 
kortere lijnen is heel prettig. Bur-
gers in de wijken betrekken we met 
whatsapp-groepen nauwer bij ons 
werk.’ 

Social media
Autokraken was vorig jaar een pri-
oriteit en dat daarop is ingezet is 
zichtbaar in de cijfers. ‘Er zijn in 
een wat groter gebied verdachten 
aangehouden. In het criminele cir-
cuit gaat dat snel rond dat je daar 
niet moet komen.’ Bij huiselijk 
geweld daalt het aantal gebieds-
verboden wat. ‘Er is nu ook veel 
aandacht voor cybercrime. Dat is 
heel erg internationaal. Preventief 
zijn we dit jaar ook weer actief. 

We ondersteunen het opzetten van 
whatapp-groepen in wijken en ma-
ken gebruik van Facebook.’ Karen 
Veldhuizen zegt initiatieven van 
burgers van harte te ondersteunen. 
‘Facebook wordt goed bijgehouden 
en daar krijgen we veel reacties op 
waar we dan weer op anticiperen. 
Kort geleden zijn we gestart met 
het project Camera in beeld. We 
brengen in kaart waar in De Bilt 
camera’s zijn. Niet alleen camera’s 
die bij de gemeente en instellingen 
hangen, maar die ook bij bedrijven, 
winkels en particulieren.’

Samenwerken
‘We roepen mensen die camera’s 
hebben geplaatst zich aan te mel-
den. Bij opsporing maken we daar 
gebruik van. Als criminelen weten 
dat er een goed cameranetwerk is, 
werkt dat ook preventief. Als er wat 
in een buurt van een camera ge-
beurd is kunnen we dat terugzien, 
wat helpt bij de opsporing.’ Martin 
Valenkamp vindt dat de samen-
werking aan de preventieve kant 
met particulieren heel goed werkt. 
In De Bilt is jongerenoverlast wat 
toegenomen. ‘Maar we hebben het 
goed in beeld. Zolang het niet leidt 
tot criminele jeugdbenden, hoort 
het bij een gemeente dat je daar 
af en toe last van hebt.’ Het aantal 
meldingen is niet groot. Burge-
meester Verkerk constateert dat er 
mooie cijfers liggen. ‘We wonen 
in een veilige gemeente en mensen 
ervaren dat ook zo. Het contact met 
de politie is heel goed en er wordt 
uitstekend samengewerkt.Burgemeester Bas Verkerk, Karen Veldhuizen en basisteamchef Martin Valenkamp. 

Het leven van Leo Vroman
Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen 

en herhaal ze honderd malen, alle malen zal ik wenen.

Misschien wel de beroemdste re-
gels van de dichter Leo Vromwan 
(1915-2014), wiens bewogen leven 
werd verteld in de boeiende voor-
stelling ‘Hoe mooi alles’, afgelopen 
vrijdag gespeeld in een uitverkoch-
te theaterzaal van het Lichtruim.

Verteld vanuit het perspectief van 
de oude, stervende dichter, gespeeld 
door Kees Hulst, werd begonnen 
met de jeugd van diens vrouw Ti-

neke (Esther Scheldewacht), hun 
aarzelende ontmoeting in Utrecht, 
hun brute scheiding door de oorlog 
en Vromans internering in Indië, 
uitmondend in de uiteindelijke her-
eniging en huwelijk met Tineke in 
Amerika.

Een verhaal van niet-aflatende 
liefde en aanbidding, gehuld in de 
geuren en geluiden van het oude 
Indië, met schijnbaar moeiteloze 

overgangen tussen de verschillende 
episodes uit beider leven. De jonge 
Vroman, in zijn eerste echte om-
helzing met zijn verloofde in New 
York transformeert zich op mees-
terlijke wijze tot de stervende dich-
ter die kromgebogen een rustbed 
zoekt aan het eind van zijn leven: 
een magistrale scene in een sensi-
tieve voorstelling.

(Peter Schlamilch) 

De voorstelling ‘Hoe mooi alles’ in een uitverkochte theaterzaal van het Lichtruim. (foto Emma Schlamilch)

Uit de raad
van 26 januari

Burgemeester Verkerk verwelkomt Ferry Roskott die als
‘Gast van de raad’ de vergadering bijwoont.

Hij is uitgenodigd door Frans Poot (D66). 

Otto Oussoren wordt beëdigd en geïnstalleerd als commissielid zijnde 
niet raadslid voor de fractie van Beter De Bilt.Krischan Hagedoorn 
(PvdA) wil het agendapunt Zwembad Brandenburg van de agenda ha-
len. Hij stelt dat er bij de gebruikers geen draagvlak bestaat voor het 
collegevoorstel en de stukken bij het raadsbesluit niet kloppen. Hage-
doorn wil weten of de wethouder informatie heeft onthouden en zo ja 
waarom. Hij vindt het niet verstandig het voorstel in stemming te bren-
gen en wil een maand uitstel. Intussen wil hij een werkconferentie hou-
den. Het voorstel krijgt geen steun van de meerderheid. [GG]

Otto Oussoren versterkt de fractie Beter De Bilt als commissielid.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Australische rib-eye

Boerderij kipdijfilet

Schouderkarbonade

Magere runderlappen

Runder cordon bleu

100
GRAM 3.25

500
GRAM 3.98

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.98

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

6.-

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

GEROOSTERDE 
CASHEWNOTEN

250
GRAM 5.50

250
GRAM 4.98

100
GRAM 3.25

HUISMIX

MACADAMIA’S

OMA’S 
DRAADJESVLEES 

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslooksalade
Filet americain
Hammousse

Gebraden entrecôte
Boeren achterham
Gegrilde kiprollade 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.49

6 HALEN=
5 BETALEN

HUISGEMAAKTE 
TORTILLA’S

1
KILO 11.- 2

KILO 20.-

Lekker voor het weekend! Nieuw!

2 voor maar...

VLEESWAREN TRIO

NOORD-HOLLANDSE OUDE KAAS
1

KILO 9.99

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Gehaktspeciaaltjes, verse worst, 
slavinken, rundervinken, etc…

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.25

CAMEMBERT 
CALVADOS

100
GRAM 3.25 

Superstunt!

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

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

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VERS GESNEDEN

Snijboontjes
400 GRAM

1.98

SAP.. SAP.. SAP..

Perssinaasappels
2 KILO 

1.98

DE LEKKERSTE

Mandarijnen
ZONDER PIT!

HEEL KILO 

2.98

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 6/2, dinsdag 7/2 en woensdag 8/2

VERS GESNEDEN

Spitskool
400 GRAM

0.99

MOOIE, GROTE

Kiwi's
500 GRAM

1.49

Pilav met kip
EN GROENTERIJST

100 GRAM 

1.25

Alléén donderdag

Prei-gehakt
schotel

100 GRAM

0.99

Doesburgse-
kipschotel

100 GRAM 

1.25

Boeuf Bourguignon
MET RODEKOOL
EN AARDAPPELS

100 GRAM 

1.25

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

UIT EIEGEN KEUKEN

Quiche
DIVERSE SMAKEN

100 GRAM

1.49
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Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Belangenvereniging Tuindorp Brandenburg tevreden
Als bewoners van de wijk Tuindorp Brandenburg (Bilthoven) zijn we erg blij dat de politiek in De Bilt de 
afgelopen week de moed heeft getoond om vóór een zwembad te kiezen. We zijn blij dat deze keuze niet is 
uitgesteld. We zijn blij dat we naar de toekomst toe als gemeente een zwembad houden. Het was spannend 
in de afgelopen jaren en het zwembad is niet verloren gegaan! Wat ons betreft zijn we ook tevreden met de 
keuze voor een bad dat passend is in onze wijk zonder dat er hoogbouw plaatsvindt. We zijn er blij mee, dat 
de politiek constructief heeft nagedacht over dit zeer ingewikkelde thema. Het is fantastisch dat de raadsle-
den, het college en de verantwoordelijk wethouder zich zo hebben ingespannen voor een nieuw zwembad. 
De kinderen in onze gemeente kunnen hun diploma halen op een centrale plek in de gemeente. Recreatieve 
sporters kunnen lokaal hun baantjes blijven trekken. 

De Belangenvereniging bedankt iedereen voor alle inspanningen en hoopt dat het een mooi bad wordt. 

RSD verzorgt gastlessen 
Schuldhulpverlener Tilly van Bussel van de Regionale Sociale Dienst, heeft op 26 januari jl. 

gastlessen verzorgd op Oranje Nassauschool in Bilthoven. Tweedejaars leerlingen 
van deze mavo kregen les over schulden. 

Aan de orde kwamen onderwerpen 
als: Wat zijn schulden, hoe raak je 
in de schulden en wat moet je doen 
als schulden problematisch zijn ge-
worden? Met filmpjes werden de 
lessen ondersteund. De gastlessen 
Omgaan met geld werden gegeven 
als onderdeel van het vak econo-
mie. 

De tweedejaars leerlingen van de 
Oranje Nassauschool krijgen twee 

gastlessen. Aanstaande donderdag 
2 februari staat de tweede les op het 
programma.
Samen voor De Bilt organiseert het 
project ‘Omgaan met geld’, samen 
met Mens de Bilt. Het doel is om 
scholieren op een actieve manier te 
informeren over hoe je verstandig 
met geld omgaat, zodat ze niet in 
een problematische schuldsituatie 
terechtkomen. Interesse in het pro-
ject `Omgaan met geld`? Ga voor 

meer informatie naar www.samen-
voordebilt.nl of neem contact op 
via judith@samenvoordebilt.nl. 
(Judith Boezewinkel)

Sam Polderman (Docent economie) 
en Tilly van Bussel van de RSD la-
ten de leerlingen aan de hand van 
een voorbeeld zien hoe snel een 
schuld oploopt. 
(foto HLP Images / Hans Lebbe)

Harold Oechies verbonden 
aan Centrumkerk

In een zeer drukbezochte feestelijke kerkdienst op zondag 29 januari 
werd dominee Harold Oechies als opvolger van ds. Paul Wansink door 
dominee Benedikte Bos aan de Centrumkerkgemeente (kerkgebouw 
aan de Julianakerk in Bilthoven) verbonden. [GG] 

Noota Saxofoon Duo in 
Schutsmantel

Op zondag 5 
februari geeft 
het ensemble 

Noota Saxofoon 
Duo een concert 

in zorgcentrum 
Schutsmantel. 

Het concert 
begint om 15.00 
uur. Adres: Gre-

goriuslaan 35, 
Bilthoven. Toe-
gang is gratis.  

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Van een zwembadencomplex gaan we nu naar een pierenbadje. 
Hebben de gebruikers wel inspraak gehad, of was het doorgestoken kaart?

Al vanaf 2010 wordt gedacht aan een nieuw bad, 10.000 handtekeningen werden verzameld. Maar er wordt 
geen budget vrijgemaakt. Pas vanaf september 2014 zijn er bijeenkomsten met gebruikersgroepen, die hun 
eisen en wensen kenbaar mogen maken. Gedurende het proces blijkt dat er al een raadsbesluit ligt en waar 
gebruikersgroepen helaas pas achteraf iets van mogen vinden. In 2016 ontstaat er een vertrouwensbreuk, 
mediation volgt en twee wethouders zijn nu gesneuveld op dit dossier. Vele rapporten en contra-expertises 
konden niet aantonen dat het kleine bad van 25 x 15,4 m. de beste optie was. Het bad past niet binnen de 
aangegeven kaders. Hoe het kan dat alle raadsleden van deze coalitie incl. degenen die eerst tegen waren nu 
zo eensgezind zijn, terwijl de hele oppositie tegen het plan is, is een raadsel! 
De regerende coalitie denkt in problemen en niet in kansen; toename van verkeer, bezwaren uit de dichtge-
bouwde omgeving over een te groot zwembad, het zou te druk worden, zorgen over het aantal bezoekers, voor 
wie gaan we bouwen en er zouden al genoeg baden in de buurt zijn. 

De gebruikersgroepen en de BSF staan niet achter dit kleine bad, een bad van 25 x 35 meter biedt veel meer 
mogelijkheden en daarom een meer rendabele exploitatie. De Stichting Water zou zich samen met vrijwil-
ligers daar voor gaan inzetten, burgerparticipatie heet dat. Hier wordt ook geen gehoor aan gegeven. Dit is 
opmerkelijk en maakt duidelijk dat de gemeente een andere agenda heeft. 
Deze gemeente heeft geen visie. Ze neemt burgerparticipatie, sportstimulering, speelvoorzieningen voor jon-
geren en de zorg voor ouderen niet serieus!

Het bad past niet, biedt geen kansen en is niet rendabel te exploiteren. Een gemiste kans. 

Johan L’Honoré Naber, gebruikersgroep Ouder & Kind zwemmen

BETER DE BILT
Bijeenkomst Beter De Bilt 

woensdag 8 februari 20.00 uur
Café van Miltenburg Bilthoven

Training voor burgers
Beter De Bilt organiseert 2 trainings-

bijeenkomsten in maart en april 2017.
Workshops voor burgers die voor eigen
initiatieven de gemeente nodig hebben

Doe-democratie 
Een burgerinitiatief? Wij steunen u graag! 

Wees onze gast in de Raad.
Bezoek ons fractieoverleg.

Maak een afspraak!

Gemeenteraadslid worden? 
Commissie lid? Welkom!

Zie ook onze website: www.beterdebilt.nl
Email: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl

Deelname aan College
Ebbe Rost van Tonningen

vertelt over zijn ervaringen als wethouder. 
Kom luisteren naar zijn openhartig verhaal.

Waarom Beter De Bilt, de lokale partij!
• Beter De Bilt hoort wat u wilt!

• Wil een sterke lokale democratie
• Biedt landelijke politiek tegenwicht
• Voor groen, rust en kleinschaligheid 

Ebbe Rost van Tonningen,
wethouder

Connie Brouwer,
gemeenteraadslid

Pim vd Veerdonk,
gemeenteraadslid

Jette Muijsson
gemeenteraadslid

Beter De Bilt maakt graag nader kennis
met belangstellenden 



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

Je beste zelf

Kijk 48 uur GRATIS Videoland 
bij besteding v.a. 7.50

Week 05-06

Rimmel
Lipstick
Bijvoorbeeld: moisture renew lipstick.
10.99 7.-

M.u.v. lipliners en Oh My Gloss.

7.-

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Je beste zelf

Kijk 48 uur GRATIS Videoland 
bij besteding v.a. 7.50

Week 05-06

Rimmel
Lipstick
Bijvoorbeeld: moisture renew lipstick.
10.99 7.-

M.u.v. lipliners en Oh My Gloss.

7.-

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

OP DE HELE DAMES-,
HEREN- EN BABYCOLLECTIE

 NU
RONDE PRIJZEN

 TOT

70%
KORTING*

 
*M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 

• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• � esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
� esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 

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

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

De Vierklank bezorger worden? Deze wijken zijn nog beschikbaar
Wijk 12: Frans Halslaan - Rembrandtplein - Vermeerlaan - Vermeerplein - Hobbemalaan - Terborchlaan
 Albert Cuyplaan - v.d. Helstlaan 
Wijk 32: Heel Lage Vuursche (Koudelaan - Eikenlaan - Dorpstraat - Kloosterlaan - 300 Roedelaan -
 Karnemelksweg - Hoge Vuursche weg - Beukenhof, Slotlaan)
Wijk 105: Julianalaan 102 t/m 282, Paltzerweg
Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan
Wijk 124: Anna Maria v Schuurmanln, Dirk Boutslaan, Jan Provostlaan 59 tm 161, Levina Teerlinglaan,
 Pieter Breughellaan 
Wijk 136: Anne Franklaan, Alexander Vosmaerlaan, Leyenseweg, 2e Brandenburgerweg, Kuifeendlaan,
 Ooievaarlaan, Reigerlaan
Wijk 139: Fazantenlaan, Hazenlaan, Hertenlaan, Patrijzenlaan, Snippenlaan
Wijk 181: Emmalaan, Kloosterlaan, Oude Bunnikseweg, Prinsenlaan, Universiteitsweg, Wilhelminalaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan - Albert Cuyplaan -
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

Zaterdag 18 februari
doet Judokan mee aan

internationale wedstrijden in België.
Daar moet Kapper Hans

natuurlijk bij zijn, dus gesloten
(een visum is al geregeld)

THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

FEBRUARI KRULLENKORTING!

Alleen volume of meer slag en beweging in je haar?
Of een echte bos wilde krullen? Er zijn meerdere
mogelijkheden voor zowel kort als langer haar

€ 7,50 korting op deelperm/headline
€ 10,- korting op hele permanent

De hele maand februari geldig

DUBBELDEKKER 
TOMPOUCEN

€ 1,50 per stuk

RUSTIEK LANDBROOD

€ 2,25

met extra smaak door 24 uur rijzen

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Utrechts Landschap 90-jaar
Vervolg van pagina 1

Beschermen 
Van Dockum: ‘In de afgelopen 90 jaar is veel gebeurd en veranderd, 
maar de doelstelling van Utrechts Landschap is ongewijzigd: we be-
houden en beschermen natuur en landschap dichtbij huis. Al 90 jaar ko-
pen we natuur en erfgoed aan, want dat biedt de beste bescherming voor 
de toekomst. De prachtige natuurgebieden en monumenten die we in ei-
gendom hebben, beheren we, ontwikkelen we en stellen we open zodat 
iedereen ervan kan genieten!’ Utrechts Landschap heeft tegenwoordig 
ruim 5.000 hectare natuur in eigendom en 170 historische gebouwen en 
bouwwerken, variërend van landgoederen, landhuizen, molens, brug-
gen, een kasteel en een steenfabriek. ‘We kunnen deze monumenten 
behouden dankzij de steun van ongeveer 600 vrijwilligers, 23.000 Be-
schermers en rond de 50 bedrijfsvrienden,’ aldus Van Dockum.

Jubileumjaar
Utrechts Landschap viert zijn 90-jarig bestaan op verschillende manie-
ren. Zo komt er in maart een speciaal jubileumnummer uit van het ma-
gazine Mijn Utrechts Landschap. Vervolgens verschijnt er in april een 
prachtig boek over de natuurgebieden Blauwe Kamer en Grebbeberg. 
In september opent het zeventiende-eeuwse landhuis van Oostbroek 
zijn deuren voor publiek. Verder wil Utrechts Landschap met een wer-
vingscampagne komend jaar nóg meer Utrechters aan zich verbinden 
om natuur voor de eeuwigheid te bewaren en ontwikkelen. ‘Tenslotte 
zou het fantastisch zijn als we in het jubileumjaar eigenaar worden van 
Park Vliegbasis Soesterberg, zodat we dat prachtige natuurgebied ook 
voor de eeuwigheid veilig kunnen stellen en open houden voor pu-
bliek,’ aldus Saskia van Dockum.
Meer informatie over het 90-jarig bestaan van Utrechts Landschap 
vindt u op www.utrechtslandschap.nl/90jaar.

(Kim Slaats, woordvoerder Utrechts Landschap) 

De ridderoordse bossen vormen de grondslag voor het Utrechts Land-
schap. (foto Renk Ruiter.)Bach Passie Scratchdag

Het Projectkoor Midden Nederland 
organiseert op zaterdag 18 maart 
een Bach Passie meezingdag.

Op het programma staat ‘echte’ 
passiemuziek: 4 koralen uit de Jo-
hannes Passion, 3 koralen en het 
slotkoraal uit de veel minder be-
kende Mattheus Passion en het 
prachtige O Jesu Christ, mein Leb-
enslicht (BWV 118). De scratchdag 
wordt geleid door dirigent Herman 
Schimmel uit Elst en de muzikale 

begeleiding wordt verzorgd door 
organist Jonathan Kooman uit Tiel. 

Meezingen
Het programma in de Opstandings-
kerk (1-ste Brandenburgerweg 34 
te Bilthoven) begint om 10.00. In-
schrijven staat open voor iedereen 
die van de muziek van J.S.Bach en 
van zingen houdt. Men hoeft geen 
ervaring te hebben, de meezing-
dag is bedoeld om de gelegenheid 
te bieden te ervaren hoe het is om 

in een koor deze prachtige passie-
muziek te zingen. Aanmelden kan 
tot 20 februari a.s. per mail aan pro-
jectkoormiddennederland@gmail.
com of tel. 030 2285977. Op 18 
maart om 16.45 uur wordt de inge-
studeerde muziek uitgevoerd voor 
publiek, de toegang is gratis (een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld).     (Hans Bosman)

Nieuwe voorzitter 
Zang Veredelt

Tijdens de jaarvergadering van Zang Veredelt op 19 januari heeft Jitte 
Roosendaal (l) na dertien jaar afscheid genomen van de Biltse zangver-
eniging. Hij was negen jaar voorzitter van het koor. Zijn rol werd op die 
avond overgenomen door Henriëtte Duyster (R). Franc Gerritsen trad 
terug als bestuurslid en Lineke Beltman en Irene van Genderen werden 
als nieuw bestuurslid geïnstalleerd.                       (foto Tineke Aafjes)

De meneer van het dierenweitje 
vertrekt uit Maartensdijk

door Kees Diepeveen

Ruim 29 jaar was Joop Rosier de verzorger en het gezicht van de kinderboerderij c.q. 
dierenwei in Maartensdijk. Vanaf 1 januari 2017 met pensioen en eind januari verhuizen naar 
Mariënheem, gemeente Raalte om in de buurt van kinderen en kleinkinderen te gaan wonen.

De kamer staat volgestapeld met 
verhuisdozen. Wanneer de Vier-
klank verschijnt is de familie Ro-
sier al vertrokken. Eerst 2 maanden 
inwonen bij de zoon in Apeldoorn 
en op 1 mei naar de nieuwe woning 
in Mariënheem. Hoewel de verhui-
zing op verzoek van de kinderen 
plaatsvindt geeft Joop aan er ge-
weldig veel zin in te hebben. ‘We 
kennen de omgeving en krijgen een 
prachtig huis. Ons huis was binnen 
twee dagen verkocht. Daarom gaat 
alles zo snel en is ons nieuwe huis 
nog niet beschikbaar. Maar tegen 
tweemaal verhuizen zien we niet 
op. We zijn allebei nog fit en krij-
gen veel hulp vanuit de familie’. 

Nieuwe beheerders
De kinderboerderij wordt in goede 
handen achtergelaten. De Maar-
tensdijkers Martijn van de Berg en 
Steven Terlouw hebben het beheer 
inmiddels van Joop Rosier over-

genomen. Joop: ’Je kunt al zien 
dat Martijn heel eigen ideeën heeft 
over beheer en inrichting van de 
kinderboerderij en dat is prima’. 

Geen dag spijt gehad
In totaal heeft Joop Rosier 32 jaar 
bij de gemeente gewerkt. Daarvoor 
18 jaar in boomkwekerijen. In de 
gemeente Maartensdijk kreeg Joop 
de taak om bomen en struiken te 
onderhouden. In 1979 kwam het 
gezin Rosier ook in de gemeente 
wonen. Op de Distelvink, vlak ach-
ter het ‘dierenweitje’. Joop: ‘Toen 
de toenmalige beheerder stopte 
werd mij gevraagd of ik dit niet 
wilde doen. Zeker ook omdat ik zo 
gunstig woonde. Ik heb het gedaan 
en nooit een dag spijt gehad’. 

Schaap in de keuken
De mooie verhalen schudt Joop zo 
uit zijn mouw. Die keer, dat een geit 
drachtig was van een drieling en 

een harde stoot van een bok tegen 
de buik kreeg. Het dier moest di-
rect bevallen en had intensieve zorg 
nodig. Joop: ‘Fietsen uit de schuur, 
stro op de grond, geit bevallen van 
drie kleintjes en voeden met de fles. 
Later is de geit toch overleden. Of 
een schaap in de keuken in een hon-
denbench aan het infuus. Dat kon 
niet anders want het infuus moest 
steeds midden in de nacht vervan-
gen worden. Konijntjes groot ge-
bracht met pipetjes, broedmachines 
in huis om kuikens uit te broeden. 
Vele kleine dieren met de fles 
grootgebracht. Zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Heel mooi werk 
waar ook mijn familie veel plezier 
aan heeft beleefd’. 

Modelspoorbaan
Toch heeft Joop ook nog veel tijd 
kunnen besteden aan zijn hobby’s. 
Hij is 20 jaar bij de vrijwillige 
brandweer geweest en 10 jaar bij 
de Scouting en is jaren lid van de 
Tuinvereniging waar hij een moes-
tuin had. In de winter werd veel 
van zijn vrije tijd besteed aan zijn 
modelspoorbaan op zolder. Joop 
vertelt: ‘In mijn nieuwe huis heb ik 
een veel grotere zolder dan hier dus 
kan ik mijn baan weer opbouwen 
en zelfs uitbreiden. Ook heb ik het 
voornemen om weer een moestuin 
te nemen. Het werken in de buiten-
lucht zit in mijn genen’. 

Joop besluit: ‘Ik heb in de gemeen-
te Maartensdijk een goede werkge-
ver gehad. In de gemeente De Bilt 
was het anders maar ook daar heb 
ik het naar mijn zin gehad. Ik was 
erg zelfstandig in mijn werk en dat 
was prettig. Ik kijk terug op mooie 
jaren in Maartensdijk’.

Nog een keer aait Joop Rosier een van de dieren waar hij zo lang voor 
gezorgd heeft. Met een gerust hart laat hij de kinderboerderij achter bij 
de nieuwe beheerders.

Liefhebbers van J.S. Bach worden uitgenodigd voor het projectkoor.

VOORJAARSAANBIEDING
(geldig t/m 30 april)

Uw parketvloer machinaal
reinigen en afwerken

met onderhoudsmiddel nu

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

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

549

100 150

349

Magere
Runderlappen

per 500 gram

Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 februari 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Biefstuk
250 gram

Jan
Pannenkoeken
per pak

Gevulde
koeken

vers uit eigen oven
2 stuks
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Samen eten
Vrijdag 27 januari vond er in 
De Voorhof (gelegen naast de 
Biltse Dorpskerk) een ont-
moeting en maaltijd plaats 
van vluchtelingen, die ver-
blijven in de Essenkamp (De 
Bilt) en betrokken meeleven-
den van de Dorpskerk. Eén 
van de organisatoren vertelt: 
‘We waren met ruim 50 men-
sen; o.a. vluchtelingen, sta-
tushouders, maatschappelijk 
werkers en buurtbewoners 
van de Essenkamp. Het was 
een avond vol waardevolle 
ontmoeting(-en), heerlijk 
eten, muziek en creatief bezig 
zijn. Een tweede keer gaat er 
zeker komen.

Internationale dis in De Voor-
hof. [foto Reyn Schuurman]

Ledenavond 
Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu, afdeling Groenekan, komt op 8 februari samen in 
Dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3 te Groenekan. De avond 
begint om 19.30 uur met de algemene ledenvergadering. Daarna 
staan leuke spelletjes op het programma. Niet-leden zijn van harte 
welkom. De kosten voor deze avond bedragen 5 euro. U hoeft zich 
niet aan te melden.

Het nieuwe jaar bij de Vrouwen van Nu startte, na een toast, met win-
terse kost. 

Echtpaar Katuin-van Bergen 
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Burgemeester Bas Verkerk kwam donderdag 26 januari in Bilthoven de heer en mevrouw Katuin-
van Bergen feliciteren met hun zestigjarig huwelijksjubileum. Jan Katuin en Tini van Bergen 

waren allebei 19 jaar toen zij in Emmen in het huwelijk traden. Het had die morgen gesneeuwd. 

Jan Katuin is geboren in Emmer-
Compascuum, een dorp in de ge-
meente Emmen. Tini van Bergen 
komt uit het Groningse Ter Apel. 
Ze ontmoetten elkaar in het voor-
bijgaan toen ze zeventien waren. 
‘Het begon met zwaaien, wat later 
werd er een praatje en een afspraak-
je gemaakt en van lieverlee kregen 
we verkering.’ Jan Katuin was huis-
schilder en Tini van Bergen werkte 
bij een drogisterij in de huishou-
ding en in de winkel. 

Na hun trouwen woonde het echt-
paar een tijdje bij haar ouders in. Jan 
moest eerst nog in militaire dienst. 

Via het schildersvakblad kwam hij 
terecht bij een schildersbedrijf in het 
Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. 
Daar kregen ze een woning waarin 
ze vijf jaar woonden. In 1965 ging 
Katuin werken bij een schildersbe-
drijf aan de Parklaan in Bilthoven. 
Ze woonden drie maanden in een 
flat aan de Abt Ludolfweg in De 
Bilt en betrokken toen hun huidige 
woning aan de Parklaan. Ze wonen 
er nog steeds met veel plezier. ‘De 
woning was vroeger van mijn werk-
gever, maar die werd ziek en moest 
stoppen’, vertelt Jan Katuin. ‘Ik ben 
toen met een eigen schildersbedrijf 
begonnen.’ 

Hij verkocht het bedrijf in 1994 om 
gezondheidsredenen. In 1995 koch-
ten ze een huis in Frankrijk waar 
ze vaak heen gingen. Twee maan-
den geleden is dat huis verkocht. 
Het echtpaar heeft drie kinderen 
en één kleinkind. De moeder van 
Jan Katuin leeft nog en is 102 jaar. 
Ze woont in een aanleunwoning in 
Emmen. Jan Katuin heeft veel vrij-
willigerswerk gedaan voor de SWO 
en heeft voor het Meldpunt als taxi 
mensen gereden. Tini heeft naast 
het huishouden veel aan handwer-
ken gedaan. De diamanten bruiloft 
werd op 29 januari gevierd in De 
Biltsche Hoek. Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

De provincie Utrecht en U-OV zijn van plan om buslijn 78 te beperken 
(uitsluitend op de dag en van maandag tot en met zaterdag) en buslijn 
77 per 1 juli 2017 niet meer langs/door woonwijk de Leijen te laten 
rijden. U-OV en de provincie Utrecht zijn van mening dat de bushal-
tes aan de Poolsterlaan, 2e Brandenburgerweg, Leijenseweg en station 
Bilthoven een goed alternatief zijn voor de te vervallen bushaltes Wal-
nootlaan, Rubenslaan en de Jan Provostlaan. 

Met dit plan worden bewoners van wijk de Leijen en Centrum II, waar-
onder veel ouderen en mensen met een beperking, ernstig gedupeerd. 
Aan de route van buslijn 78 liggen maar liefst 3 zorgcentra (de Ko-
perwiek, de Bremhorst en Huis het Oosten). De provincie geeft aan 
te kiezen voor snel, veilig en gemakkelijk openbaar vervoer. Met de 
voorgenomen wijzigingen gaan U-OV en de provincie voorbij aan de 
belangen van de bewoners van deze wijken en handelt daarmee in strijd 
met hun eigen beginsel van snel, veilig en makkelijk openbaar vervoer. 

Om de vervoersmaatschappij en de provincie op andere gedachten te 
brengen heb ik een petitie online gezet. Door het verzamelen van zoveel 
mogelijk reacties kunnen we wellicht samen zorgen dat goed openbaar 
vervoer in wijk de Leijen en Centrum II blijft bestaan. De petitie is te 
vinden op: www.petities24.com/signatures/behoud_van_goed_open-
baar_vervoer_in_de_leijen_en_centrum_2/

Teken de petitie zo snel mogelijk, begin maart is het misschien te laat. 
(Herman Kramer)

Geslaagd optreden

In het kader van De week van de poëzie speelden Fred  & De Samsonites donderdag 27 januari hun voorstelling 
‘Vergleden Tijd’ bij boekhandel Bouwman in De Bilt. De gedichten van Fred en de liedjes van De Samsonites 
vielen erg in de smaak. Zo’n zestig mensen genoten van het optreden. Na afloop werd er door de artiesten en het 
publiek bij een glaasje nog uitgebreid nagepraat. (foto Johan Voorhoek)

Het diamanten bruidspaar met de burgemeester.
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LEKKERBEKKEN

  AKTIE

VERSE VIS • GEBAKKEN VIS • BELEGDE BROODJES
OPGEMAAKTE VISSCHOTELS • VISDELICATESSEN

Smul  AKTIESmul  AKTIESmul  AKTIE

OPGEMAAKTE VISSCHOTELS • VISDELICATESSEN

  AKTIE

VERSE VIS • GEBAKKEN VIS • BELEGDE BROODJES
OPGEMAAKTE VISSCHOTELS • VISDELICATESSEN

Smul  AKTIESmul  AKTIE  AKTIE
3

warm gebakken 
lekkerbekken

€ 6 ,-

Vinkenlaan 3 • Bilthoven • Tel. 030-2102913 www.volendamvishandel.nl

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

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

1 - 4 feb. KWPN hengstenkeuring - Den Bosch

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

CARPACCIO ROLLADE

Met o.a. mals rundvlees, kruiden crème, rucola, pesto 

& Parmezaanse kaas; ca. 30 min. op 150°C
100 gram 2,45

TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN

Op heerlijk te stoven; ca. 90 min. mager & mals; met 

een klein beentje erin en smullen maar!!
100 gram 1,35

KIP SLEETJES

Gemarineerde kipfilet met groenten in een ovensleetje; 

op het rooster ca. 18 min. op 150°C
100 gram 1,45

LAMS SCHOUDER

Uit Nieuw Zeeland dus eerlijk puur natuur lamsvlees, 

heerlijk uit de oven; ca. twee uur op 150°C
100 gram 1,15

RUNDERBRAADLAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug; mooie volle magere 

malse lappen, ca. 75 tot 90 min. braden
500 gram 7,50

GEVULDE VARKENSOESTERS

Volle varkensbiefstuk & notenkaas. Om kort rosé te 

bakken; heerlijke combinatie!!
100 gram 1,65
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 30 januari t/m zaterdag 4 februari. Zetfouten voorbehouden.

Dier van de maand: Beer

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Zo op het eerste gezicht zou je denken wat een lief 
hondje, waarom moet hij als asieldier van de maand 
plaatsen? Medisch gezien is er niets aan de hand maar 
het is wel een hond met een gebruiksaanwijzing

Beer is een grappig kereltje van anderhalf jaar.
Het is een grote hond in een klein jasje met karakter.
Hij is terug gekomen doordat het niet goed ging tussen 
hem en de kleinkinderen. Beer is een actief hondje, 
gaat graag wandelen en is niet snel moe, dus we
zoeken actieve baasjes die veel met hem op stap gaan 
en met hem op cursus. Bij ons is Beer een gezellige 
clown. Hij is gek op zijn kennelmaatje Scooby. Beer kan 
opdringerig zijn tegenover andere honden. Hij laat zich 
prima door een andere hond corrigeren, maar is dat 
snel weer vergeten.

Hij zou een maatje heel gezellig vinden in huis, maar 
dan moeten ze wel (net als Scooby) een hoog 
olerantievermogen hebben. Beer is leergierig en doet 
graag dingen voor zijn baas, maar hij kent weinig
commando’s. “Los” is bij hem totaal onbekend en hij 
laat niet zomaar alles afpakken, ruilen voor een koekje 
kan altijd. Beer kan erg onzeker worden bij onduidelijk-
heid en tijdens de momenten van onzekerheid, gaat hij 
verdedigen tegenover iedereen. Ervaring met honden 
is een must. Wij zijn Beerfan en we hopen u ook.

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

Pien, de vorige 
asieldier van de 
maand, is helaas 
nog bij ons in het 
asiel aanwezig.
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Jan’s Art garage sale in 
Hollandsche Rading

door Walter Eijndhoven

Afgelopen december was het weer feest voor de verzamelaars van curiosa, kunst, rariteiten en andere 
verzamelobjecten. Eigenlijk was alleen de maand december bedoeld voor verkoop aan kunst- en 

cultuurliefhebbers, maar dankzij vele enthousiaste reacties van bezoekers blijven de deuren nog even 
openstaan. Voorlopig zijn vrijdag- en zaterdagmiddag de vaste open dagen, vanaf 12.00 uur.

‘Eigenlijk wilden wij slechts één 
weekend onze deuren openen voor 
geïnteresseerden, maar er kwamen 
zoveel mensen op af, dat wij be-
sloten nog langer open te blijven’. 
Aan het woord is Jan Timmer uit 
Hollandsche Rading. Hij vervolgt: 
‘Vroeger gebruikte men deze ruim-
te als “Art-Gallery”. Samen met 
Yvonne, mijn vriendin, blies ik weer 
nieuw leven in het pand, met de 
verkoop van kunst, curiosa en aller-
hande voorwerpen. Verder hebben 
wij het hier gezellig ingericht en kan 
iedereen hier aanwippen voor een 
bak koffie of chocolademelk’. 

Geweien
De bezoeker kan van alles vinden 

in het pand aan de Oosterspoorlaan 
7 in Hollandsche Rading. Bij bin-
nenkomst valt direct de grote ver-
zameling geweien en hoorns aan 
de achterwand op. Niet alleen oude 
hertengeweien en reeëngeweien, 
maar ook hoorns van steenbokken 
en gemzen kan de geïnteresseerde 
hier vinden. Sommige geweien 
stammen zelfs uit de 19e eeuw. 
Yvonne: ‘Natuurlijk hebben wij 
hier nog veel meer te koop: sie-
raden, vitrines vol handgeblazen 
glaswerk, geslepen kristal, klas-
sieke meubelstukken, barkrukken, 
kleine fornuisjes (speelgoed voor 
kinderen), moderne designers oor-
bellen en schilderijen, waarvan 
eentje van dorpsgenote Adri Pieck 

en diverse schilderijen van Peter 
van Loenhout en Igor Zhuk, een 
schilder uit de Oekraïne. 

Mijnwerker
Voor iedereen is hier wel iets te 
vinden’. Maar er is nog veel meer 
te zien, en alle voorwerpen hebben 
hun eigen verhaal. Wat te denken 
van oude mijnwerkerslampen uit 
1930. Timmer: ‘Aan deze lampen 
kleeft een leuk verhaal. In de jaren 
‘30 kreeg iedere kompel zijn eigen 
lamp met nummer, als hij de mijn in 
ging. Aan het eind van de werkdag 
hing de betreffende kompel zijn 
lamp weer op dezelfde plek, om de 
accu op te laden voor de volgende 
werkdag. Mocht er nu een mijnin-
gang instorten, dan kon men pre-
cies zien wie werd vermist, omdat 
de lamp niet op zijn plek hing’. 

Leegverkoop
Timmer en De Jong zien de garage 
sale als een tussenfase. Na deze 
sale willen Timmer en De Jong een 
ontmoetingsplek creëren, waar aan-
komend en gevestigde ontwerpers 
hun creaties kunnen presenteren en 
delen. De Jong is ontwerpster, sty-
liste en interieurinrichtster en heeft 
jarenlang projecten opgezet in ont-
wikkelingslanden, waar haar passie 
voor traditionele handicraft, natuur, 
recycling en restmateriaal resul-
teerde in series unieke interieur-
producten. Deze visies worden dan 
ook leading in het nieuwe concept. 

Voorlopig is iedereen welkom op 
vrijdag- en zaterdagmiddag, vanaf 
12.00 uur, in de Oosterspoorlaan 7 
in Hollandsche Rading.

Welkom bij de Firma 
van der Neut

Bent u een huisdierenbezitter? En zoekt u altijd de beste dierenbeno-
digdheden tegen een scherpe prijs voor uw hond, kat, vogel, cavia of 
ander type knaagdier? Dan bent u bij de Firma van der Neut & Zn. te 
Groenekan aan het juiste adres.
In aansluiting op ons assortiment voor huisdieren hebben wij ook 
voer afgestemd op pluimvee en diverse soorten vogels zoals; sier-
duiven en parkieten. Bent u op zoek naar voer voor uw paard dan 
hebben wij ook een ruime keuze hierin. Tevens hebben wij een ruim 
assortiment voor zowel de (veelseisende) doe-het-zelver alsmede de 
professionele vakman. Al met al een breed assortiment, deskundig 
advies en service die net iets verder gaat. Daar gaat het bij ons om. 
Tevens beschikken wij over ruime gratis parkeerplekken. Dus graag 
tot ziens bij ons in de winkel.

Firma van der Neut levert een uitgebreid assortiment diervoer.

Stukadoorsbedrijf Living 
viert 15-jarig bestaan 

Onlangs namen Gerard en Hugo Spronk van Stukadoorsbedrijf Living uit Bilthoven de 
feestelijk drie nieuwe Caddy’s in ontvangst ter gelegenheid van hun 15-jarig bestaan.

VW-dealer Autobedrijf De Rooij 
is al vijftien jaar de huisleveran-
cier voor het vervoer. ‘Het was 
ook een mooie gelegenheid om 
de huisstijl te vernieuwen’, aldus 

Gerard Spronk. ‘Jarenlang reden 
wij rond in het wit, gebaseerd op 
het materiaal wat veel gebruiken: 
gips!’ Omdat Living zich ook spe-
cialiseert in het stukadoorswerk 

in het hogere segment, vond Ge-
rard het tijd om het wagenpark 
een luxere uitstraling te geven 
met zwarte auto’s.

BotaBoots On Tour
Je kan bijna geen gerenommeerd paarden evenement verzinnen of Bo-
taboots is van de partij. Afgelopen week waren ze aanwezig tijdens 
Jumping Amsterdam waar vanaf donderdag de paden in het strodorp 
druk belopen werden door het paardenminnend publiek. Bij Bota-
Boots is de beleving in de stand net zo prettig als in de Maartensdijkse 
showroom. Ook tijdens topdrukte weten de dames een warm welkom 
te bieden en iedereen volledige aandacht te schenken. Louise Vermeer 
wist ook tijdens Jumping weer een plek voor ontmoeting boordevol 
gezelligheid te creëren. Zondagavond was de stand weer leeg en met 
aangevulde voorraadkasten vertrekken de dames deze week naar de 
hengstenkeuring in Den Bosch voor het volgende 4-daagse evenement.

Het team van Botaboots is altijd in een opperbest humeur. (foto:LG)

Yvonne de Jong en Jan Timmer klaar voor weer een garage sale.

Eric de Rooij (midden) van Autobedrijf De Rooij overhandigt de drie 
nieuwe Caddy’s aan Gerard (rechts) en Hugo Spronk. 

Specialist
Stukadoorsbedrijf Living is veel 
te vinden in het renovatie- en res-
tauratiewerk, waarbij een hoge 
kennis van het klassieke vak 
noodzakelijk is. Daarnaast doet 
Living ook nieuwbouwprojecten 
voor particulieren en is al jaar en 
dag de huisstukadoor van onder 
andere de Woonstichting SSW. 
Door het specialisme dat Living 
ontwikkelde zijn zij vaak door 
het hele land te vinden. Spronk: 

‘Onze huisstijl is helemaal aan-
gepast voor deze nieuwe auto’s en 
wij vinden dat dit heel goed is ge-
lukt. Voor de medewerkers is het 
een beetje voorzichtiger omgaan 
met het gips, maar wij denken dat 
dit heel goed gaat lukken.’ Het 
op Larenstein gevestigde bedrijf 
biedt kwaliteit, service en be-
trouwbaarheid. ‘Heel belangrijk 
in het vak is dat je de gemaakte 
afspraken daadwerkelijk nakomt’, 
vult Gerard Spronk nog aan.

advertorial
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Andy’s dierensuper 
Oud-Loosdrechtsedijk 34
1231 NA Loosdrecht
T : 035-5823254
E : info@vanhenten-dierensuper.nl
W: www.andyssupervoordieren.nl
www.facebook.com/andys.dierensuper

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 08.00 - 17.30 uur
Zaterdag 08.30 - 16.00 uur
Ruime, gratis parkeergele-
genheid aanwezig.

Groot- en detail-
handel in dier-
benodigdheden, 
hooi, stro, 
tuingereedschap, 
kunstmest, 
groenteplantjes, 
klompen, laarzen en 
diverse aanverwante 
artikelen.

Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt

De vereffenaar, het bestuur, van de in liquidatie verkerende Stichting 
Ontwikkelingssamenwerking De Bilt heeft besloten de Stichting

voornoemd per 31 december 2016 te ontbinden.
De hierbij behorende besluiten en liquidatiebalans liggen vanaf

heden tot 1 maart 2017 ter inzage op Planetenplein 36,
3721 LH Bilthoven. Schuldeisers kunnen voor 15 april 2017

verzet aantekenen tegen dit besluit bij de Rechtbank.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...

Volledige oppositie verliest 
vertrouwen in College

Op de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd duidelijk dat bijna 
alle oppositiepartijen het vertrouwen in zowel wethouder Rost van Tonningen als het 

College hebben verloren. In een open brief zeggen zes van de zeven oppositiepartijen (Bilts 
Belang, ChristenUnie, (Forza-vertegenwoordiger) Peter Schlamilch, PvdA, SP en VVD het 

vertrouwen in het Biltse College op. Alle partijen steunden een motie van wantrouwen, 
die de wethouder verwijt de raad onjuist te hebben geïnformeerd. 

Volgens Peter Schlamilch is de 
gang van zaken stuitend: ‘De raad 
onjuist informeren en dan dood-
leuk beweren dat je de nieuwe 
informatie niet belangrijk genoeg 
achtte, terwijl die een half mil-
joen extra kost... hoe verzin je 
het! Daarnaast blijkt er contact 
geweest te zijn met de bedrijven, 
die zijn betrokken bij de aanbeste-
ding en is ook die informatie niet 
gedeeld met de raad. Schlamilch 
sluit zelfs een raadsenquête niet 
uit.’ 

Fouten en toeren
Nico Jansen, ChristenUnie: ‘Wij 
kunnen het niet geloven wat er al-
lemaal voor fouten of toeren uit-
gehaald zijn om dit voorstel zo op 
deze manier te brengen. Was deze 
energie maar in twee of drie keu-
zes gestopt welke pasten binnen 
het budget. Achteraf blijkt er ook 
nog brief te zijn, niet ondertekend, 
waar in staat ‘de onafhankelijke 
geraadpleegde adviseur het advies 
geeft voor twee aparte bassins’. 
Het pakket van eisen past en func-
tioneert niet. Heel veel informatie 
is achtergehouden. De belangrijk-
ste punten van deze coalitie, trans-
parantie en participatie, zijn heel 
erg ver zoek.’

Verbijsterd
Krischan Hagedoorn (PvdA): ‘Ik 
ben verbijsterd dat de coalitie-
partijen alles doelbewust hebben 
doorgedrukt; bij de agendavast-
stelling verzocht ik namens de 
voltallige oppositie om uitstel, om-
dat de wethouder de raad bewust 
informatie heeft onthouden (een 
politieke doodzonde). Vervolgens 
negeerde de coalitie het reglement 
en verlengde eigenmachtig de ver-
gadering, die om 23.30 uur had 
moeten stoppen! Als laatste stemde 
de coalitie met de kleinst mogelij-
ke meerderheid voor een klein bad 
dat niet voldoet aan de gebruikers-
wensen, schande!’

Aangeschoten wild
Han IJssennagger, Bilts Belang: 
‘Rost van Tonningen heeft essen-
tiële informatie voor ons achterge-
houden. Hij ging diep door het stof 
en schreef het aan zijn onervaren-
heid als bestuurder toe. Vanaf nu 
mag hij geen fouten meer maken, 
hij blijft aangeschoten wild. Voor 
dit zwembad is geen enkel draag-
vlak onder de gebruikers. Hij heeft 
het vertrouwen van hen in elk ge-
val verspeeld.’

Doodzonde
Kees Lelivelt, VVD De Bilt: ‘Wel 
een nieuw zwembad, maar niet fi-
nancieel nat!’ Het huidige voorstel 
van het college is ongeloofwaar-
dig en niet uit te leggen aan de in-
woners. De variant van 25 bij 35 
voldoet immers aan alle wensen, 
zowel voor gebruikers als voor een 
exploitant zonder winstoogmerk! 
Geen enkel steekhoudend argu-
ment werd door de coalitiepartijen 
en wethouder Rost van Tonnin-
gen aangedragen voor onderbou-
wing van het te kleine zwembad. 
Bewust gerommel met cijfers en 
achterhouden van informatie is een 
politieke doodzonde. Onbegrijpe-
lijk dat de overige collegeleden de 
wethouder niet hebben teruggeroe-
pen. Daarmee is het hele college 
formeel medeplichtig aan het ach-
terhouden van informatie.

Onvoorstelbaar
Menno Boer (SP): ‘Onvoorstel-
baar, elke regel is donderdag-
avond door de wethouder gewoon 
vertrapt. Hij schoffeert gebruikers, 
liegt tegen de raad en waarschijn-
lijk het College, moffelt rapporten 
weg en negeert gewoon rustig 
onze vragen. Het nieuwe zwem-
bad heeft nu al een jaarlijks tekort 
van 18.000 euro. Met alle rente is 
dat ruim 9 ton over 40 jaar. Hier-
mee is onze eredivisie waterpolo-
club ten dode opgeschreven. Voor 
ons is het klaar, de SP kan geen 

vertrouwen meer hebben in deze 
wethouder.’ De oppositie gaat 
diepgravend onderzoek doen naar 
de exacte besluitvorming rond het 
zwembad. 

Als reactie hierop ontving de re-
dactie van fractievoorzitter Dolf  
Smolenaers (D66) de volgende 
open brief: 

‘Na een discussie van ruim tien 
jaar en rapporten van vijf verschil-
lende onderzoeksbureaus is het 
natuurlijk een zwaar politiek pro-
ces geweest om in De Bilt tot een 
nieuw zwembad te komen. Het is 
begrijpelijk en invoelbaar dat, nu 
het definitieve besluit is gevallen, 
een deel van de raad en vooral een 
deel van de inwoners graag iets 
anders had gezien. Maar het be-
sluit dat genomen is, is genomen 
op inhoud; de vraag welk bad het 
beste past in De Bilt. Voor D66 
was belangrijk dat er een nieuw 
zwembad moest komen. Maar we 
moeten bij dit besluit over onze 
grenzen heen kijken. Het is een 
landelijke trend, dat steeds min-
der mensen gaan zwemmen, wat 
zich ook vertaalt in teruglopende 
bezoekersaantallen in vlakbij ge-
legen baden. Daarnaast moet het 
passen in de buurt; de omwonen-
den willen geen groter bad, om-
dat het zwembad middenin een 
woonwijk staat. Ten slotte zouden 
de huidige bezoekersaantallen 
volgens onderzoek bijna moeten 
verdrievoudigen om het grote bad 
doelmatig te kunnen exploiteren.

‘Ten slotte wil ik er op wijzen dat 
mijn collega raadslid Pim van de 
Veerdonk namens Beter de Bilt 
in de raad heeft voorgesteld om 
de rekenkamer een onderzoek te 
laten doen naar dit hele besluit-
vormingstraject, omdat wanneer 
het 10 jaar duurt om een besluit te 
nemen, er wel wat lessen te trek-
ken zijn’.

Vink voor kleine en grote trek
Brasserie Vink is een van de deelnemers aan het kortingsbonnenboekje dat de bezorgers als 

eindejaarsgroet huis-aan-huis verspreid hebben. Verborgen in het groen ligt 
Brasserie Vink, gevestigd in een sfeervol monumentaal pand dat hoort 

tot de Hollandse waterlinie, vlak bij de berekuil.

Brasserie Vink is een sfeervolle en 
gastvriendelijke locatie voor klei-
ne en grote trek. De uitstekende 
keuken van Theo Agterberg tovert 
allerhande smakelijke ambachte-
lijke gerechten op tafel met zijn 
team. De prijs/kwaliteitverhou-
ding is om van te watertanden en 
de bediening uitstekend en toch 
informeel. Spijs- en wijnkaart 
zijn goed op elkaar afgestemd en 
worden regelmatig ‘ververst’. In 
de klassieke Polderkeuken van 
Brasserie Vink wordt gewerkt met 
verse seizoen ingrediënten die 
zoveel mogelijk uit de buurt ko-
men en vaak biologisch zijn. Van 
huisgerookte zalm, tot paté uit 
eigen keuken tot ambachtelijke 
charcuterie gemaakt met ingredi-

enten van de biologische slagerij/
landwinkel uit De Bilt. Kom lek-
ker proeven en indien u in januari/

februari reserveert (ovv Nieuw-
jaarsactie) krijgt u een lekker glas 
bubbels.

Brasserie Vink langs de Utrechtseweg in De Bilt.
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Meditatieve winterwandeling 
door Walter Eijndhoven

Zondag 12 februari start bij de OLV-kerk aan de Gregoriuslaan 8 in Bilthoven een meditatieve 
winterwandeling. De (bos-)wandeling van ongeveer 8 kilometer verloopt deels in stilte en deels 

in duo’s als ‘Emmaüsgangers’. De gehele wandeling staat onder leiding van Joke Litjens, 
voormalig omroeppastor bij de KRO/RKK.

Kerken in Nederland staan onder 
grote druk. Daarom proberen zij 
op velerlei manieren de nog be-
staande leden (en andere belang-
stellenden) meer bij de kerk te 
betrekken. Secretariaatsmedewerk-
ster Nicole Buijtendijk: ‘Binnen 
de werkgroep Laudatus Si richtten 
wij een brainstormgroep op, om te 
proberen meer jongeren bij de kerk 
te betrekken. Ouderen voelen zich 
nog altijd betrokken bij de kerk, 
maar jongeren, en dat is voor ons 
de groep tussen 40 en 60 jaar, laten 
het vaak afweten’. Collega Edward 
Giesen vult aan: ‘Binnen onze 
brainstormgroep ontstonden meer-
dere initiatieven om deze jongeren 
te bereiken. Via gespreksavonden 
over allerlei onderwerpen, probe-

ren wij met hen in contact te ko-
men. Ook willen wij op bezoek 
bij andere kerken om te zien hoe 
zij omgaan met dit probleem. Wie 
weet worden wij door hen ook weer 
op weg geholpen. Verder willen wij 
via Laudato Si meer aandacht voor 
de milieuproblemematiek en zorg 
voor onze naasten’. De werkgroep 
Laudato Si is geïnspireerd door de 
encycliek Laudato Si, waarbij paus 
Franciscus alle mensen van goede 
wil oproept om met respect en eer-
bied om te gaan met de aarde en de 
armen. 

Alleen
Het thema van de wandeling is 
Mens en Milieu en het openstaan 
voor beide. Buijtendijk: ‘Tijdens 

de wandeling in het bos hopen wij 
dat ieder duo met elkaar de dialoog 
aangaat, bijvoorbeeld over hoe met 
elkaar om te gaan. Maar ook aller-
lei andere onderwerpen kunnen na-
tuurlijk de revue passeren. Verder 
vindt een gedeelte van de wande-
ling in stilte plaats, zodat wij met 
onze gedachten alleen zijn’. 

De wandeling begint om 9.30 uur, 
met koffie, vanaf de OLV -kerk op 
de Gregoriuslaan 8 in Bilthoven. 
Na een wandeling van acht kilome-
ter, deels door bos, is de groep om 
11.30 uur weer terug bij de kerk. 
Iedereen is van harte welkom. 
Deelname is gratis.
Wel graag aanmelden via:
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Nicole Buijtenhuis (l) en Edward Giesen hopen dat vele belangstellenden meewandelen. 

Genoeglijk Repair Café bij WVT
Zaterdag was er een genoeglijk Repair Café  in Bilthoven. Zo’n vijftig deelnemers kwamen met 

hun kapotte apparaten, kleding, meubels en fietsen naar WVT en
werden daar door lokale reparatie experts bijgestaan. 

Het  Repair Café  bestrijdt zo de 
afvalberg, creëert een gezellige 
plek waar iedereen welkom is en 
mensen elkaar helpen, en zorgt 
ervoor dat de lokale reparatievaar-
digheden worden benut en doorge-
geven. 

Het repaircafé begroette dit keer 
een terugkerende bezoeker. Dit 
keer met een cassetterecorder die 
geen geluid meer gaf maar wel 
draaide. De radio zelf was al eens 
eerder gered met contactspray 
en ook nu was het spuiten van de 
wonderspray op de pijnlijke plek 
de oplossing. Nadat ook de koppen 
weer ouderwets waren schoonge-
maakt met een wattenstaafje en 
alcohol, was de Argentijnse tango 
weer te horen.

Het Repair Café  wordt georgani-
seerd door Transition Town de Bilt 
in samenwerking met wijkvereni-
ging WVT. Het volgende is op za-
terdag 4 maart. Meer info: https://
repaircafebilthoven.wordpress.com/

Reparateurs Peter en Roel in de weer met de reparatie van een 
cassettedeck.

Informatiebijeenkomst 
voor mantelzorgers

Op maandag 13 februari van 14.00 tot 16.00 uur organiseert 
Steunpunt Mantelzorg een informatiebijeenkomst voor 

mantelzorgers over regelingen en financiële vergoedingen.

Tijdens deze middag zijn zorgcoaches van het Zilveren Kruis aanwezig 
om informatie te verstrekken over mantelzorgvergoedingen in het aanvul-
lend pakket en de diverse mogelijkheden voor mantelzorgvervanging en 
ondersteuning. Een medewerker van gemeente De Bilt informeert over de 
voorzieningen die via de gemeente kunnen worden aangevraagd.

Waar heeft u recht op
Als mantelzorger krijgt men te maken met extra kosten en verminderde 
inkomsten. Daarnaast zijn er vaak extra zorgkosten voor uw naaste zoals 
de eigen bijdrage voor de WMO. Bij de overheid en zorgverzekeraars kun-
nen mantelzorgers terecht voor tegemoetkomingen. Veel mantelzorgers 
weten niet precies waar ze recht op hebben of welke kosten worden ver-
goed. Mantelzorgers met vragen op het gebied van WMO-voorzieningen 
en financiële regelingen zijn van harte welkom. Er is ruimte om in te gaan 
op uw persoonlijke situatie.

Servicecentrum de Bilt, grote zaal, Prof PJW Debijeweg 1 in De Bilt. Om 
het het aantal aanwezigen te kunnen inschatten is het fijn wanneer men zich 
voor woensdag 8 februari aanmeldt per mail, mantelzorg@mensdebilt.nl 
of tel. 06-13071129. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Soepfiets thema Viering
Op zondag 5 februari wordt er in de Sint Maartenskerk aan de Nachtegaal-
laan in Maartensdijk een Open Huisviering gehouden met een bijzondere 
gast: voormalig dakloze Frank van Houtert vertelt in deze viering  het in-
drukwekkende verhaal over zijn zware leven op straat. Twee jaar leefde 
hij in een tentje op een klein stukje Utrechts niemandsland. Niemand wist 
van zijn plek, zelfs de politie niet. Totdat de veldwerkers van de soepfiets 
van het Leger des Heils hem vonden. Zij leidden hem naar hulpverlening 
en hielpen hem zijn leven weer op orde te krijgen. Nu fietst hij regelmatig 
zelf op de soepfiets, op zoek naar mensen die, net als hij destijds, de opvang 
nog niet hebben gevonden. Met de soepfiets, die soep en brood aanbiedt, 
hoopt het Leger des Heils die daklozen te leren kennen en een helpende 
hand te kunnen bieden. Want niemand hoort op straat. De Open Huisvie-
ring in de Sint Maartenskerk aan de Nachtegaallaan begint om 10.30 uur. 
Iedereen is van harte welkom. (Martina Sloezarwij)

Op maandagavond rijdt de soepfiets van het Leger des Heils rond.

Winterconcert

Woensdag 25 januari gaven de leerlingen van basisschool Wereldwijs 
samen met de cliënten van Reinaerde een winterconcert als onderdeel van 
het KunstOrkest in Het Lichtruim en Bilthoven. [HvdB]
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Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoortijden:  
(06) 558 76 775

BEKENDMAKIN GEN
week 5 ¾ 1 februari 2017

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
‘Tolakkerweg 218-222’ 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geeft, op grond van arti-
kel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan: 
‘Tolakkerweg 218-222’ 

Het plangebied 
Het plangebied betreft  de percelen gelegen 
aan de Tolakkerweg 218 tot en met 222 te 
Maartensdijk. 

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is de sloop van het bestaande kan-
toorpand ter plaatse en de realisatie van 
2 vrijstaande woningen in de plaats daarvan. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedu-
rende zes weken ter inzage. Van donder-
dag 2 februari 2017 tot en met woensdag 
15 maart 2017. U kunt de stukken online 
inzien op de landelijke website:  
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.16016BP0005-ON01
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken 
om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als 
u vragen wilt stellen over de stukken. 

Indienen zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
omtrent het ontwerpbestemmingsplan indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 

aan ‘College van burgemeester en wethou-
ders van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven. Degenen die mondeling 
een zienswijze kenbaar willen maken kunnen 
binnen de bovengenoemde termijn contact 
opnemen met de hierna genoemde contact-
persoon. Het is niet mogelijk via e-mail een 
zienswijze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan. Ingediende zienswijzen kun-
nen aanleiding geven tot aanpassingen. Het 
ontwerpbestemmingsplan wordt dan gewij-
zigd vastgesteld. De bekendmaking van de 
vaststelling zal in het elektronisch gemeente-
blad, de Staatscourant en op de gemeente-
lijke website worden gepubliceerd. Indieners 
van een zienswijze worden hiervan schrifte-
lijk op de hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan en de proce-
dure kunt u contact opnemen met mevr. J. 
Lamberts van de afdeling Beleid & Strategie 
van de gemeente De Bilt via telefoonnum-
mer (030) 228 94 11.

Ontwerpbesluit hogere waarden 
Wet geluidhinder, Bestemmingsplan 
Tolakkerweg 218-222 Maartensdijk 
De gemeente De Bilt heeft een aanvraag ontvangen voor het oprichten van twee woningen 
aan de Tolakkerweg 218-222 in Maartensdijk. De bestaande kantoorruimte op het perceel 
wordt gesloopt. Deze ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om de 
ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Tolakkerweg 218-222’ opgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan 
de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend 
akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsni-
veau op de gevels van de nieuwe woningen, 
vanwege het wegverkeer op de Tolakkerweg 
(N417) en de rijksweg A27, hoger is dan de 
wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is 
in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder 
biedt de mogelijkheid om, onder voorwaar-
den, ontheffing te verlenen van deze voor-
keurswaarde. Het college van burgemeester 
en wethouders wil voor het plan gebruik ma-
ken van deze mogelijkheid en heeft het ont-
werp van het besluit hogere waarden opge-
steld. De gemeente kan het bestemmingsplan 
pas vaststellen, nadat de ontheffing van de 
voorkeurswaarde is verleend.

Zienswijze
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen be-
langhebbenden gedurende zes weken na deze 
publicatie, zienswijzen tegen het ontwerpbe-
sluit hogere waarden indienen. Bent u belang-
hebbende? Dan kunt u uw brief richten aan: 
College van burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, p/a Omgevingsdienst re-
gio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, 
onder duidelijke vermelding van uw naam, uw 
adres en zaaknummer Z-2016-31882. Het ont-

werp van het besluit hogere waarden ligt ge-
durende zes weken ter inzage, van 2 februari 
2017 tot en met 15 maart 2017.

Inzage van de stukken
Het ontwerp van het besluit hogere waarden 
met bijbehorende stukken kunt u tijdens de 
inzagetermijn kosteloos inzien bij het infor-
matiecentrum in het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. 
Voor informatie kunt u terecht bij de Omge-
vingsdienst regio Utrecht, telefoon 
(088) 022 50 00.

Energie besparen als sport
Op zoek naar de volgende uitdaging

Coert en Marjan wonen sinds 
1991 in hun huis uit de jaren 60. 
De twee-onder-een-kap woning 
had vuren kozijnen, overal enkel 
glas, een oud type HR-ketel maar 
al wel spouwmuurisolatie. Toen ze 
last kregen van koude voeten, ging 
Coert gelijk aan de slag. “Ik heb da-
genlang in de kruipruimte gelegen 
om isolatieplaten aan de vloer te 
lijmen!”, zo vertelt hij enthousiast. 

Statistieken
Coert toont de staafdiagrammen 
van het jaarlijkse gasverbruik sinds 
1991. Het effect van hun inspan-
ningen wordt zo erg duidelijk: met 
de nodige schommelingen daalt 
het gasverbruik gestaag na elke in-
greep. Zo lieten ze na 10 jaar alle 
puien vervangen door kunststof 
met HR++ glas. Een flinke inves-
tering die veel comfort opleverde. 

Drie jaar geleden werd een mo-
derne CV-ketel aangeschaft. Het 
gasverbruik daalde nog meer en 
schommelt nu rond de 750 m3. 

Van het gas af
Wat kunnen ze nog meer doen? Op 
hun verzoek kwam een Energie-
ambassadeur van BENG! langs. 
Eigenlijk is er nog maar één grote 
uitdaging over: van het aardgas 
af! Een stap die we in de toekomst 
allemaal moeten zetten. Dat kan 
bijvoorbeeld door op termijn de 

ketel te vervangen door een warm-
tepomp die warmte haalt uit de 
buitenlucht. Omdat de woning nu 
goed geïsoleerd is, komen dit soort 
oplossingen in beeld. Coert denkt 
er serieus over na maar voor nu: 
“eerst maar eens die laatste halo-
geenlamp boven de tafel door LED 
vervangen!”

Lokale energiecoöperatie BENG! 
streeft naar een energieneutraal De 
Bilt in 2030. Mee doen? Kijk op
www.beng2030.nl.

Coert Dagelet voor zijn goed geïsoleerde woning in Maartensdijk.
Foto: Jenny Senhorst

“Als je er eenmaal aan begint, laat het je niet meer los.” Coert en Marjan Dagelet uit Maartensdijk 
maken een sport van energie besparen.  “Marjan is van de statistieken en ik ga op zoek naar de beste 

oplossingen waarmee ik het liefst zelf aan de slag ga”, zegt Coert. Het resultaat mag er zijn:
in 25 jaar tijd ging het gasverbruik van 3000 m3 naar 750 m3.

ZATERDAG 18 FEBRUARI 2017
VAN 18.30 - 21.30 UUR

3 GANGEN KEUZEMENU INCL. 
WIJNARRANGEMENT

€ 45,00 P.P.*

Tussen de gangen door kunt u genieten
van de Happy Swing Society

Dixieland & Swing Orchestra

Jaap Schuttevaer - bas,
Hugo Tiel - trombone,
Gé de Jong - banjo/gitaar,
Rinus Havelaar - cornet,
Paul Bejaars - drums,
Arnold Wildschut - klarinet/sax

De Happy Swing Society is 
een 6-mans formatie met 
een uitgebreid repertoire van 
Dixieland- en Swingmuziek, 
afgewisseld met Ballads en 
Caribische muziek. Gestoeld op 
de originele uitvoeringen van de
traditionele jazz uit de eerste 
helft van de vorige eeuw,
maar wel met een eigen sound.
www.happyswingsociety.nl

*KIJK OP WWW.NAASTDEBUREN.NL
Reserveren via 0346-218821 / 06-12368755

Groenekanseweg 168 • Groenekan

Jaap Schuttevaer - bas,
Hugo Tiel - trombone,

Paul Bejaars - drums,
Arnold Wildschut - klarinet/sax
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Modedag op ONS
door Walter Eijndhoven

Woensdag 25 januari was weer de jaarlijkse Mode- Designdag op de Oranje Nassauschool 
(ONS) in Bilthoven. Alle derdeklassers van de school namen deel aan diverse workshops, waar 

theatrale kostuums en hoeden werden gemaakt onder leiding van twee studenten 
én een docent van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU). 

‘Culturele Kunstzinnige Vorming 
(CKV) is een eindexamenvak wat 
in de derde klas al moet worden 
afgerond. Iedere leerling moet zijn 
best doen op dit vak, want het mag 
niet met een onvoldoende worden 
afgesloten’. Aan het woord is Li-
sette Bazuin, docente Beeldende 
Vorming/ CKV aan de Oranje Nas-
sauschool. Zij vervolgt: ‘Iedereen 
met een onvoldoende voor dit vak, 
zal het moeten overdoen, met een 
nieuwe modeopdracht van onge-
veer vier uur’. Er wordt best streng 
gekeken naar de opdracht voor de 
leerlingen. Bij het eindcijfer wordt 

gelet op onder andere de inzet tij-
dens de workshop, wat een leerling 
aan het eind van de workshop heeft 
gemaakt en naar zijn aanwezig-
heid. De derdeklassers lieten zich 
dan ook van hun beste kant zien. 
Tijdens beide workshops volgden 
zij de vele aanwijzingen van de 
docenten op, werden vuilniszakken 
aangetrokken, met daar doorheen 
de meest vreemdsoortige en veelal 
kleurige franjes en werd het geheel 
voorzien van een hoofddeksel en 
diverse accessoires. En dat alle-
maal in het teken van ‘Say yes to 
the dress’. 

Catwalk
Karel Bakker uit Hollandsche Ra-
ding en docent aan de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht geeft 
deze workshop alweer voor de 
zesde keer op ONS en kijkt tevre-
den terug op de workshop. Bakker: 
‘Samen met Karin Kortenhorst, een 
vroegere studente van mij, verzorg 
ik de workshops op ONS. Ieder 
jaar is het weer een plezier hier een 
workshop te mogen verzorgen. Dit 
jaar viel het mij echter op dat echt 
iedereen enthousiast meedoet. Wij 
hebben dit jaar dan ook een leuk 
thema: plastic. Daarnaast werken 

wij dit keer ook veel met kleuren, 
zodat de fel gekleurde kleding op de 
catwalk goed tot zijn recht komt’. 
Helaas is bij de opdrachten niet ge-
dacht aan het milieu. Plastic en mi-
lieu gaan niet goed samen. Bakker 
verzekerde echter dat tijdens de les-
sen op de HKU zeker wel verant-
woord wordt omgegaan met plastic 
en andere milieuvervuilende mate-
rialen. Ook sieradenmaakster Karin 
Kortenhorst, kijkt tevreden terug op 
de workshops. Kortenhorst: ‘Het is 
altijd weer spannend om te zien of 
en hoe de jongeren zo’n workshop 
oppakken, maar ik kan niet anders 
zeggen dan dat ik uiterst tevreden 
ben. In het begin zijn sommigen nog 
wat schuchter, maar als zij dan één-
maal over de catwalk lopen, gooien 
zij  alle gène van zich af en doen 
gewoon mee. Missie geslaagd’. 
Behalve cursussen in hoofddeksels 
maken, ontwerpt Kortenhorst ook 
sieraden en maakt zij gezamenlijk 

diverse kunstwerken. Zij vertelt: 
‘Vanuit mijn vele jaren praktijker-
varing laat ik de leerlingen ontdek-
ken wat hun eigen manier van wer-
ken is en waar hun kwaliteit ligt. Zo 
leer ik hen om, vanuit het materiaal, 
een hoofddeksel te maken. Zij leren 
kijken en voelen wat er gebeurt als 
zij met het materiaal aan de gang 
gaan. Tijdens de workshop laat ik 
de leerlingen ontdekken dat er niet 
één manier is, maar dat zij hun ei-
gen aanpak kunnen volgen en dat 
dat even goed is als alle andere’. 
Sinds vorig jaar februari zwaait 
een nieuw bestuur de scepter bij de 
Bilthovense Oranje Nassauschool 
(vanaf 1 augustus aanstaande Aeres 
Mavo). Karel Bakker en Karin Kor-
tenhorst hebben nog geen idee of de 
workshops volgend jaar doorgaan. 
Maar als dat wel zo is, komen zij 
graag terug om een volgende lich-
ting derdeklassers met mode te la-
ten kennismaken.

Prijswinnaars robotwedstrijd 
vertellen over hun project

door Guus Geebel

Leerlingen van groep 8 van de Theresiaschool waren op 24 januari met hun juf Eefke Rijksen op 
bezoek bij de Julianaschool in Bilthoven. Zij kregen informatie over de regionale Lego League 

2016-2017, een robotwedstrijd die leerlingen van de Julianaschool op 26 november in Amersfoort 
wonnen. Het winnende team neemt op 4 februari in Zwolle deel aan de Beneluxfinale.

‘Het leuke van dit project is dat het 
verbinding geeft met allerlei men-
sen’, zegt directeur Ella Prins van 
de Julianaschool. Ze is daarom blij 
de leerlingen van de Theresiaschool 
te mogen ontvangen. Bertine Klin-
kenberg stelt de kinderen die aan 
het winnende project meededen 
voor. Bertine is de moeder van de 

deelnemende Boris en verzorgt 
het organisatorische deel van het 
project. Ze vertelt de kinderen hoe 
het project is ontwikkeld en wat er 
bij de Beneluxfinale gaat gebeu-
ren. ‘Het concept van onze robot is 
licht, snel en weinig motoren. Daar 
moeten we een presentatie over 
houden. Je moet wat vertellen over 

de core values, dus wie je als team 
bent. Wij hebben aangegeven dat 
we eigen talent, samen sterk en lol 
belangrijk vinden. Je kunt je eigen 
vaardigheden inzetten. Niet ieder-
een kan programmeren, maar som-
migen vinden het juist leuk om een 
presentatie te maken of het onder-
zoeksproject te doen. Core values 

houden ook in dat je samenwerkt 
en dat uitdraagt.’

Mosselen
Dat uitdragen is de reden dat de 
Theresiaschool is uitgenodigd. ‘We 
zouden het leuk vinden als meer 
scholen van Stichting Delta De Bilt 
of andere scholen in de gemeente 
met elkaar een wedstrijd zouden 
houden en dat de winnaar dan door-
gaat naar de regiofinale. We doen 
ook het onderzoeksproject van 
First, een instituut uit Amerika dat 
wil dat jongeren meer met techniek 
en scheikunde aan de gang gaan. 
First doet dat samen met Lego, 
maar richt zich op het onderzoeks-
project. De Julianaschool is bezig 
met een mosselproject. Je ziet dat 
zoutwatermosselen worden inge-
zet voor waterzuivering in de zee, 
maar zoetwatermosselen worden 
op dit moment nog niet op een 
andere manier benut dan dat ze er 
gewoon zijn. Er wordt een kleine 
proef gehouden in Brabant en bij 
Fort De Bilt, maar dat is gericht op 

de strijd tegen het giftige blauwalg. 
Wij willen het inzetten in het Van 
Boetzelaerpark in De Bilt en verder 
kijken naar de totale milieuveront-
reiniging in water.’

Wereldfinale
Op 4 februari moet de robot zoveel 
mogelijk missies uitvoeren. ‘Wij kij-
ken bij het project naar het program-
meren, de techniek en met welke 
materialen je dat kunt doen’, vertelt 
Bertine. ‘Maar je kijkt ook naar de 
soft skills, dus zeg maar de 24/7 
skills. Hoe leer je technisch ontwer-
pen en hoe ga je meer onderzoeken. 
Dat is ook iets wat we mee willen 
nemen. Er zit heel veel vrije tijd in. 
In Zwolle zijn we de hele dag want 
alle 50 scholen moeten én het pro-
ject presenteren en de robotpresen-
tatie doen. Van daaruit kunnen we 
ofwel de Open Europese kampioen-
schappen in Bath of de Open Cham-
pionships in Århus in Denemarken 
winnen. Maar het mooiste is natuur-
lijk de wereldfinale op 26 april in de 
Verenigde Staten. 

Veel enthousiasme bij 
basket- en lijnbaltoernooi

Vorige week vond weer het jaarlijkse basket- en lijnbaltoernooi plaats 
voor de groepen acht van bijna alle basisscholen uit de gemeente de 
Bilt. Elf scholen namen eraan deel. Elk team speelde vier lijnbal- en 
vier basketbalwedstrijden van 15 minuten. 

Er werd fanatiek gestreden om de punten hoewel er geen prijzen aan 
het evenement verbonden waren. Spelplezier, sportiviteit en veel wed-
strijden spelen stonden voorop. Wat dat laatste betreft was het evene-
ment - georganiseerd door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van 
stichting Delta - zeker geslaagd. Na afloop ontvingen de kinderen op 
school een mooie oorkonde.                     (Paul van den Brink)

Via lijnbal proeft de jeugd al iets van volleybal.

Derdeklassers geven een show op de catwalk.

Radu, een ouder die bij het project betrokken is, geeft een demonstratie met de robot.
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
* Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

zegelzegel

1
extra

Chio chips of noten
Alle soorten
2 stuks
van: 1.56 - 3.70
voor: 0.78 - 1.85

Turbana bananen
Kilo

0.950.950.950.
kilo

1
extra

Acties zijn 
geldig t/m

dinsdag 
7 februari

2017

 1+1
 GRATIS*

 3+3 6 HALEN
  3 BETALEN

Per liter 3.66

Stoney Creek 
Australische wijn
Shiraz, chardonnay 
of shiraz-rosé
6 fl essen van 0.75 liter
van: 32.94
voor: 16.47

Wandelen op Houdringe
Utrechts Landschap organiseert op zondag 5 februari een wandelex-
cursie over Landgoed Houdringe. 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. Start vanuit Paviljoen Beerschoten (Holle Bilt 6, De Bilt) 
voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet 
nodig en deelname is gratis.

Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en open grasland.

Eva Voortman 
terug bij Centrals

Eva Voortman begon als meisje van 9 jaar bij de Centrals. Ze is nu één 
van de Pitchers (werper) van het Nederlands softbalteam. Zaterdagoch-
tend vroeg kwam ze pitchers-les geven bij de meisjes pupillen en aspiran-
ten. Ze heeft de meiden verschillende tips gegeven hoe je nog beter kunt 
aan gooien. De meiden waren zeer enthousiast dat ze kwam en dat ze de 
fijne kneepjes van het vak werd bijgebracht. Centrals is op zoek naar en-
thousiaste meisjes/jongens, die houden van een balletje gooien, slaan en 
vangen. Kijk op de website van de Centrals, www.centrals.nl. 

Pupillen en aspiranten van Central bij aanvang van de Pitch-les.

Door naar de finale

Zondag heeft SCHC jongens B1 de finale om het landskampioenschap 
bereikt. In de poule werd gewonnen van Hattem met 3-2. Door deze 
winst werd een plek in de halve finale veilig gesteld. In de halve finale 
mochten de jongens aantreden tegen Oranje Rood uit Eindhoven. Door 
deze wedstrijd te winnen met maar liefst 6-3, bereikten de jongens de fi-
nale. Deze zal zaterdag 4 februari, worden gespeeld in het topsportcen-
trum in Rotterdam. Ze nemen het dan op tegen Pinoké uit Amsterdam.
 (Daphne Lankhout)
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Irenedames stabiel
Zaterdag 28 januari speelde Irene dames 1 in de Kees Boekehal tegen US dames 4. Zij zetten 

een 4-0 overwinning neer waardoor ze een plaats bovenin de ranglijst handhaven.

In de eerste set ging het gelijk op; 
Margit Meijer verdedigde goed. 
Spelverdeelster Sandra Jongerius 
kreeg mooie passes en kon daar-
door de aanvallers goed aanspe-
len. US speelde ook goed en bleef 
knap bij. Het was een spannende set 
maar Irene won met 26-24.

Irene begon in de tweede set ster-
ker. Het midden werd veel aange-
speeld en Iris Vos sloeg de ballen 
mooi en hard en scoorde veel. Het 
blok was sterk bij Irene waardoor 
US er moeilijk doorheen kwam. Jo-

rine Rabius had een moeilijke ser-
vice en haalde hierdoor US uit het 
spel. Irene won met 25-15.

Moeite
Irene heeft vaak moeite met de 
beruchte derde set. Ook dit keer 
maakte Irene het zichzelf moeilijk. 
Het was erg spannend. US verde-
digde goed en bracht veel ballen 
terug. Irene maakte veel onnodige 
fouten. Dankzij hard werken won 
Irene deze set toch nog met 25-23. 
Na een aantal wissels in de vierde 
set moest Irene even wennen. Irene 

stond snel 5 punten achter. Na de 
time-out herpakte het team zich en 
ging speelde beter. Jill Daalmeijer 
had een gedegen blok en Sharon 
Koele viel sterk aan op buiten. 
Sanne Verhoeven verdeelde het 
spel goed, waardoor de aanvallers 
lekker agressief konden aanvallen. 
Irene won de set met 25-16. Za-
terdag 4 februari om 14.15u speelt 
Irene Dames 1 in Amstelveen tegen 
SVU DS 1.

(Hanneke Groenendijk- 
Caldenhoven)

Irene Dames 1 blijkt erg stabiel met weer een 4-0 winst. (foto Ron Beenen)

Salvodames boeken 
klinkende overwinning

Het geloof in eigen kunnen is weer 
helemaal terug. De dames van Sal-
vo hadden een grote overwinning 
nodig om uit de gevarenzone te 
kunnen komen. Door het bezoeken-
de SVU uit Amsterdam met 4-0 te 
verslaan hebben de dames zichzelf 
een geweldige dienst bewezen. De 
ploeg gelooft er weer heilig in dat 
de gevarenzone verlaten kan wor-
den.

Het bezoekende SVU wist niet hoe 
ze het had. De Salvodames gingen 
als een wervelwind van start. De te-
genstander werd vooral in de eerste 
twee sets geheel overklast. Deze sets 
werden door Salvo gewonnen met 
25-11 en 25-7. Op alle onderdelen 

was Salvo het betere team. De in-
stelling was dat de punten in Maar-
tensdijk moesten blijven en dat was 
heel goed te zien aan het spel. Niet 
alleen aanval en verdediging functi-
oneerden prima, ook de servicedruk 
was de tegenstander vaak teveel. 
Femke Dijkstra serveerde in de 1e 
set 10 punten bij elkaar. Datzelfde 
deed Daisy van Eck in de 2e set. 
Omdat de passing ook goed functi-
oneerde kon spelverdeelster Carine 
de Ridder alle aanvalsposities goed 
bereiken. Anique Diepeveen, Ni-
cole Visscher, Nienke van de Burg 
sloegen vele punten binnen.

In de 3e en 4e set veranderde het 
spelbeeld. Salvo bleef goed pres-

teren maar de tegenstander richtte 
zich wat op zodat er meer een wed-
strijd ontstond. Het beeld was dat 
het tot de helft van de set gelijk op-
ging waarna Salvo stevig wist door 
te drukken en het overwicht hield. 
Met resp. 25-19 en 25-16 werden 
ook deze sets gewonnen.

Door dit resultaat heeft Salvo de 
directe concurrent voor een veilige 
plek op de ranglijst in het vizier. In 
de modus waarin de dames nu zit-
ten, worden er zeker punten gehaald 
om uit de onderste regionen van de 
ranglijst weg te komen.
Vrijdag 3 februari spelen de dames 
om 21.00 uur in sporthal Kerkelan-
den in Hilversum tegen Gemini.

BCM gebruikt 
Arbiter-Oproep-Systeem

BridgeClub Maartensdijk is de 
eerste club in Nederland, die een  
digitaal oproepsysteem voor arbi-
trage in gebruik heeft genomen. Na 
testen en  enkele maanden proef-
draaien functioneert het  naar volle 
tevredenheid.

Met het Arbiter Oproep Systeem 
worden de arbiters gewaarschuwd 
door middel van oproep-buttons, 
die op elke tafel aanwezig zijn. 
Met één druk op een knop wordt in 

voorkomende gevallen een arbiter 
om bemiddeling gevraagd. Het luid 
roepen om arbitrage is daarmee ten 
einde. 

Positief
De invoering van een dergelijk 
systeem is de wens van velen in 
de bridgewereld. De Nederlandse 
Bridge Bond (NBB) was dermate 
geïnteresseerd, dat onlangs een 
bondsvertegenwoordigster BCM 
bezocht om proefondervindelijk het 

systeem te zien. Haar reactie was 
positief: ‘Ik verwacht dat in de toe-
komst veel bridgeclubs dit systeem 
zullen gaan toepassen’. 

Benefietdrive
BCM organiseert op zaterdag
11 februari in De Vierstee een 
bridgedrive, waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan ‘Vierstee 2.0’.
Voor dit toernooi kan men zich
aanmelden via:
secretaris.bcm@gmail.com. 

Winterkampioen
De D2 van FC De Bilt is de winterkampioen van ’jeugd onder de 
13’ geworden. Onder leiding van Henk, René en Joey is het afge-
lopen half jaar hard getraind om dit mooie resultaat te behalen. De 
meeste wedstrijden werden immers met dubbele cijfers gewonnen. 
Door weersomstandigheden liet de bekroning even op zich wachten.

(Paul Werner) 

De start van de tweede competitiehelft (een klasse hoger) verliep 
voortvarend. Steven, Pelle, Mo, Casper, Dubbele David, Job, Sven, 
Tristan, Jay, Teun, Bo en Tijn wonnen de wedstrijd tegen GVVV met 
4-0. 

Tennistoernooi in 
Groenekan

Tenniscentrum Groenekan (Copijnlaan 43 te Groenekan) houdt van 
28 januari t/m 5 februari de 35e editie van de TcG-Winterkampioen-
schappen. Sinds 2014 is dit toernooi tevens een officieel KNLTB in-
door dubbeltoernooi in de onderdelen damesdubbel, herendubbel én 
gemengd dubbel.

In de categorieën 5 t/m 8 wordt gespeeld om de entreekaarten voor 
de finalisten van de diverse onderdelen voor het komende ABN AM-
RO-toernooi. Aanvankelijk wordt in poule-vorm gespeeld, waarbij de 
poulewinnaars zich voor een vervolgschema plaatsen.

Mooie judoresultaten

Zaterdag 21 januari vond het Wintertoernooi plaats in Amersfoort 
plaats, waar Judokan met vijf judoka’s van eigen club en twee van 
Judo Bilthoven aan heeft deelgenomen. En met mooie resultaten: Teun 
en Melle hebben een gouden beker weten te bemachtigen en Felien, 
Thijmen en Danthé alle drie brons. Isaurah en Yari hebben helaas geen 
podiumplek gekregen, maar hebben hard geknokt en een aantal hele 
mooie wedstrijden neergezet.

(Lisanne Hartman)
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinny combi, kinder-wandel 
wagen 3-wielige luchtbanden 
inklap- verstelbare duwstang 
compleet met accessoires 
€50,-. Tel. 06-23459235

v Nelle thee serviesje 4kop 
en schotels suikerpot melkkan 
€4,-. Houten kinderstoeltje 
€3,-. Tel. 0346-211738

Ik heb 4 kaartjes voor het ijs-
beelden festival te Amsterdam 
geldig t/m 5 maart 2017. €10 
p.st. Tel. 0346-243758

Ik heb voor kinderen spray-
chalk ik heb 3 doosjes samen 
€10,-. Tel. 036-243758

Thermo sokken zwart mt 39 
- 42 mt 43 - 46 ze zijn nieuw 
en kosten €2,-. per paar. Tel. 
0346-243758

Groot ikea bureau te koop 
wit-blank hout €50,-. Tel. 
0346-214668

Tafelmodel koelkastje met 
klein vriesvak. I.g.st. €15,-. 
Tel. 0346-213658

Historisch tijdschrift "Steen 
goed"  over oude panden in 
de Utrechtse binnenstad. 35 
exemplaren. €10,-. Ook in 
gedeeltes mogelijk. Tel. 030-
2285083.

Houten kinderstoel. €10,-.  
Incl. tafelblad. Mijn klein-
kinderen zijn er inmiddels 
te groot voor. Eveneens een 
Buggy. €5,- Tel. 030-2286515 

Twee kuipstoeltjes, donker 
bruin skai. Nauwelijks op 
gezeten, toch maar €20,- per 
stuk. Tel. 030-2286515

Te koop aangeboden: vitri-
ne kast half kastruimte/half 
vitrine. Twee laden. 40x40cm 
en 180cm hoog. €25,-. Tel. 
06-22175528

Grenen dressoir 200cm breed 
89cm hoog en 50cm diep. 
€49.95 Tel. 06-22175528

te koop aangeboden: Een 
persoon grenen bed, met lat-
tenbodem. En evt matras. 
90 x 200cm. €49,95 Tel. 
06-22175528

Gratis op te halen. Grote doos 
goudkleurige kerstballen en 
-versiering . Moet weg ivm 
verhuizing. Tel. 0346-282302 
(na 18.30 uur)

Te koop: 10 Legpuzzels van 
1000 stukjes. Allemaal com-
pleet. €12,50
Tel. 0346-211397

Te koop gevraagd
Gezocht redelijk goede 
FIETS voor studente, kleine 
defecten geen probleem. Tel. 
06-51543077

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

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

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.
www.dennenburg-tuinen.nl

Zeer ervaren betrouwbare en 
goede SCHILDER biedt zich 
aan zowel binnen- als bui-
tenschilderwerk v. Dee Tel: 
0620605881

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

MUTSEN, handschoenen 
en sjaals. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

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

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

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

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

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

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

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

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

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

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

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

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

Cursussen/ trainingen 
Maandelijkse workshop ouder en kind yoga
Vanaf zaterdag 4 februari in KDV Vriendjes in De Bilt. 
Leeftijd 5 tm 8 jaar 10:30-11:30 uur Leeftijd 9 tm 12 jaar 
11:45-12:45 uur. Voor de jongste groep thema: Dierenyoga. 
Bij oudere kinderen vooral fijne, leuke yoga en uitdagende 
acroyoga-oefeningen . De kosten €7,50 per kind en per ouder. 
Info: Swaentje Van Parys 06 42519679 info@yogavoorvrou-
wenkind.nl www.yogavoorvrouwenkind.nl

Bijscholing autorijden: Waarom niet?
Veilig Verkeer Nederland afd. De Bilt organiseert op maan-
dag 13 maart 2017 een bijscholingscursus autorijden. 
Automobilisten 50+ uit de gemeente kunnen dan kennis 
en kunde op het gebied van verkeersregels en autorijden 
opfrissen. Plaats: in en vanuit SVM-gebouw, Dierenriem 4, 
Maartensdijk. Tijd: 09.00-12.15 of 13.00–16.15 uur. Info of 
opgeven t/m 4 maart 2017 op 0346 213658 of vvnsecretaris-
debilt@hotmail.nl

Bijeenkomst Beter De Bilt

Op woensdag 8 februari vanaf 20.00 uur in Café 
van Miltenburg te Bilthoven organiseert Beter De 
Bilt een bijeenkomst voor belangstellende burgers. 
Tijdens deze bijeenkomst hoort u het verhaal van 
wethouder Ebbe Rost van Tonningen o.a. over het 
zwembad. Hij geeft zijn openhartige lezing over 
dit dossier en over andere beleidsonderwerpen in 
de gemeente. Voorts zijn er plannen om een thea-
tervoorstelling te organiseren over Wij Doen Het 
Wel Zelf. Zie ook www.beterdebilt.nl. 

Reumafonds zoekt hulp 

Wilt u zich inzetten voor een beter leven met 
reuma vandaag en een toekomst zonder reuma? 
Doneer dan iets van uw tijd en wordt medeor-
ganisator of collectant voor de collecteweek van 
het Reumafonds van 13 t/m 18 maart. We zoeken 
medeorganisatoren in heel Bilthoven. Collectan-
ten (met name in Bilthoven Noord) zijn altijd 
welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met 
Helene Blaak (06 54274334).

Boeketten uit de border

De afdeling Groei en Bloei De Bilt en Bilthoven 
organiseert dinsdag 7 feb. om 20.00 uur haar 
ledenavond in De Koperwiek, Koperwieklaan 3, 
Bilthoven (graag zijingang gebruiken). Deze lezing 
gaat over de beste borderplanten die tevens goede 
snijbloemen leveren. Entree voor leden gratis.

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele Vrede’ hebben hun wor-
tels in het werk van Samuel L. Lewis, zen- en soefi-
meester. Het zijn eenvoudige, meditatieve, vreug-
devolle kringdansen en de teksten en bewegingen 
worden bij elke dans opnieuw uitgelegd. Hierdoor 
kunnen nieuwkomers gemakkelijk instromen. Zon 
12 febr. van 14.00 tot 17.00 uur in de Woudkapel. 
Meer info: 06 15830720 of d.aulenkamp@online.nl 

Lezing over engelen

Donderdag 9 februari bent u van 
harte welkom in de pastorie van 
de MichaelLaurensparochie aan de 
Kerklaan 31 te De Bilt. Deze avond 
organiseert de pastoraatsgroep een 
lezing over engelen. Dhr. Harm 
Goris geeft een kort overzicht van 
de geschiedenis van engelen in de 
Bijbel en gaat daarna op onderzoek 
naar de mogelijke (ir)relevantie van 
engelen in de hedendaagse theologie 
en spiritualiteit. De avond begint 
om 19.30 uur. De toegang is gratis. 
Graag aanmelden via secretariaat@
katholiekekerkdebilt.nl of telefo-
nisch 030-2200025

Concertlezing

Op woensdag 8 februari vertelt bio-
grafe Elly Kamp over Ferdinand 
en Johanna. Dubbelbiografie van 
schrijver F. Bordewijk en compo-
niste J. Bordewijk-Roepman. De 

felle en gereserveerde Ferdinand 
was een tegenpool van de extraver-
te, vrolijke Johanna. Ze inspireer-
den, stimuleerden en bekritiseerden 
elkaar. Marcel Worms (piano) en 
Irene Maessen (sopraan) spelen door 
Johanna gecomponeerde kamermu-
ziek.Locatie: Theaterzaal Het Licht-
ruim, Planetenplein 2. Bilthoven. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten: online 
bij Bibliotheek Idea Bilthoven, in de 
winkel bij Bouwman Boeken en De 
Bilthovense Boekhandel en aan de 
zaal. Zie  www.ideacultuur.nl

Kinderboekenschrijver leest voor

Op zaterdag 4 februari leest Lucas 
Keijning voor uit zijn lekker vieze 
kinderboek ‘Meneer en mevrouw 
Slons’ in het kader van de Natio-
nale Voorleesdagen, tussen 13.00 en 
14.00 uur in The Read Shop, Hes-
senweg 133in De Bilt. De toegang 
is gratis. Geschikt voor kinderen 
vanaf 5 jaar. 

Er zijn hier allerlei zaken
waar mensen zich druk over maken
soms gaat het om troep
of vindt men poep op de stoep
iets om overstuur van te raken

Guus Geebel Limerick
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TZ verliest topper
Afgelopen zaterdag speelde TZ tegen de Meeuwen. TZ ging aan 
kop en de Meeuwen volgde, samen met SKF, op vier punten. TZ 
won vorige week thuis van de Meervogels terwijl de Meeuwen on-
deruit ging tegen KCR. Winst voor TZ zou dus betekenen dat de 
Meeuwen op zes punten gezet zou worden, de Meeuwen moest win-
nen om mee te blijven doen voor de titel. 

In beide eerste aanvallen werd er door beide ploegen gescoord. Echter 
keurde de scheidsrechter het doelpunt van Tweemaal Zes af. Even later 
volgde toch de gelijkmaker voor TZ. In een volle hal zag het publiek 
echter dat de Meeuwen het beter van het spel had. TZ had in één vak 
niet genoeg geduld om goed om te gaan met de keuzes van de Meeu-
wen. In het andere vak waren de heren van de Meeuwen goed op schot. 
Ondanks dat men niet lekker in de wedstrijd zat kwam TZ richting het 
einde van de eerste helft weer op gelijke hoogte. Deze stijgende lijn 
werd niet doorgezet en de Meeuwen kwam zelfs op vier punten voor-
sprong. Het was Milenka Meering die via twee snelle goals de ruststand 
weer dragelijker maakte met 15 – 13. 

Buitenkansje
Na rust volgde de fase die uiteindelijk de doorslag gaf in het eindre-
sultaat. De Meeuwen sloeg binnen no-time een gat van vijf doelpun-
ten. Luke van Kouterik, die de hele week niet getraind had vanwege 
een blessure en Nawal Legouit werden binnen de lijnen gebracht. De 
wedstrijd nivelleerde weer. Beide ploegen scoorde om en om. Tot het 
laatste kwartier aan brak. TZ kwam steeds beter in de wedstrijd en werd 
de bovenliggende partij. Doelpunt voor doelpunt sloop men dichterbij. 
Met nog 50 seconden te spelen schoot Anouk van Breda de 27 – 26 op 
het bord. De daaropvolgende aanval van de Meeuwen werd onscha-
delijk gemaakt. En met nog 30 seconden te spelen voelde je dat de 
gelijkmaker in de lucht hing. De Meeuwen probeerde het uitverdedigen 
middels een aantal overtredingen moeilijk te maken. Deze werden door 
scheidsrechter Mantel weggewoven. Toen TZ daar op reageerde greep 
hij wel resoluut in en kende de Meeuwen een strafworp toe. Die lieten 
het buitenkansje niet onbenut en besliste de wedstrijd. TZ scoorde nog 
tegen maar de wedstrijd was gespeeld. De Meeuwen won met 29 – 28.

SVM goed uit de winterstop
Na een geslaagde oefencampagne en een pittig trainingsweekend in Zeeland ging SVM de 

uitdaging aan tegen koploper IJFC. Vanaf de eerste minuut toonde SVM inzet en teamspirit 
IJFC mocht dan het betere veldspel hebben, maar kansen creëren lukte niet.

Na wat kleine plaagstootjes van 
IJFC-kant (met een bal die op de 
lat belandde) nam SVM het ini-
tiatief over en zorgden de snelle 
spitsen voor het nodige gevaar in 
de niet altijd zeker ogende IJFC 
verdediging. Uit één van de goed 
uitgevoerde SVM counters scoorde 
Derk de Brauw de openingstreffer. 
SVM behield de hele eerste helft de 
controle over de wedstrijd en IJFC 
kwam niet verder dan af en toe een 
gevaarlijk moment voor SVM goa-
lie Stijn Orsel. Met een veilige 1-0 
voorsprong gingen beide teams aan 
de thee.

Geen paniek
Het was een moment van onop-
lettendheid in de SVM- defensie, 
waardoor IJFC de gelijkmaker kon 
laten aantekenen. Grote vraag voor 
de talrijke SVM aanhangers was 
of de geel-blauwen de draad weer 
konden oppakken. SVM raakte niet 

in paniek en bleef steeds de snelle 
spitsen goed aanspelen. Beide teams 
speelden vol op de winst. De goed 
leidende arbiter van dienst floot na 

95 minuten spanning en spektakel 
af. De volgende ontmoeting voor 
SVM staat volgende week in en te-
gen Benschop op het programma. 

Fons van Klaveren komt handen tekort om zijn tegenstander af te houden. 
Doelverdediger Stijn Orsel en verdediger Kevin van Dronkelaar kijken 
bewonderend toe. (foto Nanne de Vries)

NOVA 
pakt twee punten 

Voor de derde maal dit seizoen en wederom onder toeziend oog van 
de nodige Biltse volgers, troffen de groen-zwarten van HKC uit 
Hoograven en NOVA elkaar. In een wedstrijd waarin NOVA een 
ondermaats schotpercentage haalde, maar daarentegen zeer solide 
verdedigde, stond de ploeg van coach Wouter van Brenk de hele 
wedstrijd (behoudens de 1-0) aan de goede kant van de score en 
won verdiend: 11-17.

Met Coen van Eck op de positie van de niet geheel fitte Job Paauw, kon 
HKC uit een strafworp de score openen. In de eerste aanval aan de over-
zijde liet NOVA echter direct een tegentreffer noteren: 1-1. NOVA kon 
langzaam het initiatief pakken, maar echt overtuigend was het in aanval-
lend opzicht niet. Via 2-4 werd het 3-7. Veel slordigheden in de passing 
en onnauwkeurigheid in de afronding, zorgden ervoor dat HKC veel aan-
vallen kreeg. De thuisploeg kon echter weinig uitgespeelde doelkansen 
creëren, door toedoen van korte dekking in de kortzone en ook daarbui-
ten. Ruststand: 5-9.

Detail
In de tweede helft moest NOVA op detailniveau aanscherpen en de afron-
ding omhoog zien te krijgen. In het eerste kwartier na rust liep het beter 
en ontstond er een aantal prima aanvallen, bij vlagen ook mooi afgerond. 
Bij 6-14 kon dit echter niet vastgehouden worden, veel opgelegde kan-
sen, vrije ballen en ook twee straf-
worpen waren niet aan NOVA 
besteed. Verdedigend bleef het 
echter op hoog niveau, waardoor 
HKC weinig kon doen in aanval-
lend opzicht. De eindfase verliep 
redelijk gelijk opgaand en bij 11-
17 in Bilts voordeel werd de eind-
stand bereikt. NOVA schrijft twee 
belangrijke punten bij en blijft op 
kop. Aankomende zaterdag om 
15.30 uur ontvang de NOVA Hel-
las’63.

Eenvoudige winst voor DOS 
Vooraf gaf niemand een stuiver voor een overwinning van Synergo tegen koploper DOS. Synergo 

zelf gaf op haar website aan dat een overwinning niet was uitgesloten, maar dat zij dan wel een heel 
goede wedstrijd moest neerzetten. DOS had de uitwedstrijdmet 12 doelpunten verschil gewonnen. 

Wellicht zat deze ruime overwin-
ning nog in de hoofden van de spe-
lers, want DOS begon onvoldoende 
scherp aan de wedstrijd. Synergo 
speelt met veel energie en enthou-
siasme, maar minder ongeorgani-
seerd. Coach Steven Brink moest 
in de eerste minuten vaker dan hem 
lief was de bank verlaten om zijn 
ploeg bij de les te brengen. Na de 
1-1 stand is Synergo in het vervolg 
van de wedstrijd niet meer in de 
buurt van DOS geweest. 

Krachtsverschil
Na een 10-3 ruststand bleef DOS 
in de tweede helft in een hoog 
tempo spelen. Verdedigend bleven 
de Westbroekers veel druk geven 
en gaven zij geen kansen weg. Het 
aanvalsspel kende nog meer varia-
tie dan voor rust en hieruit kwamen 
mooie acties en doelpunten voort. 

Alleen in de korfzone wilde men 
het af en toe te mooi doen, maar 
daar was het de wedstrijd ook naar. 
Een ruime 24-7 overwinning gaf 
voldoende duidelijk het krachtsver-
schil weer tussen de koploper en 

rode lantaarndrager. Volgende week 
speelt DOS een zware uitwedstrijd 
tegen de nummer twee (vier punten 
verschil) van de ranglijst VEO. De 
wedstrijd begint om 18.50 uur in 
Voorburg.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Irene MB1 wint sleutelduel 
De competitie in de Topklasse is nog jong, maar toch kan de wedstrijd tussen Irene MB1 en 
Compaen MB1 niet anders omschreven worden dan een sleutelduel. Beide teams zijn deze 

competitie nog ongeslagen, werden eind 2016 ook ongeslagen kampioen in hun
poule van de hoofdklasse en laten hun tegenstander vaak kansloos. 

Speciaal voor deze wedstrijd haalde 
de Oostzaanse club enkele speel-

sters terug uit hun meisjes A-team. 
De meiden van Irene kregen dan 

ook meer tegenstand dan dat ze dit 
seizoen ooit gehad hebben. In het 
begin van de eerste set moest Irene 
daar duidelijk nog aan wennen, maar 
vanaf 8-8 kreeg het Bilthovense team 
steeds meer grip op de tegenstander 
waarna de eerste set overtuigend naar 
Irene ging. (25-18) De tweede set 
was een ware thriller waarbij Com-
paen lange tijd het beste van het spel 
leek te hebben. Maar nadat Nadine 
Everaert een paar spectaculaire red-
dingen verrichtte op smashes van 
Campaens beste aanvaller wist Irene 
deze set alsnog naar zich toe te trek-
ken. (27-25). Door goed blokkerend 
werk van Iris Vos, Marit Pasterkamp 
en Marloes Kragtwijk ging de derde 
set overtuigend naar Irene. (25-16)
De vierde set nam Fleur den Hertog 
het spel-verdelen over van Maaike 
Scharrenburg die vanwege een en-

Een 4-0 zege tegen de voornaamste concurrent, daarmee onderstreept de 
hemelsblauwe brigade haar titelaspiraties met een heel dikke stift.

(foto Ron Beenen.)

kelblessure geen hele wedstrijd kon 
spelen. Het was even wennen aan 
de nieuwe posities, maar met vecht-
lust wist Irene de vierde set te win-
nen. (25-23). Zaterdag 11 februari 
om 12.45 uur speelt Irene MB1 de 
volgende wedstrijd thuis.

(Michel Everaert)

DOS presenteert zich, samen met de E1.
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advertentie

advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Winterwandeltocht door het 
Noorderpark 

door Rob Klaassen

Zaterdag 11 februari houdt de landelijke wandelsportvereniging WS78 een natuurwandeltocht 
door het Noorderpark. Er is daarbij een keuze tussen een 20 km en 40 km lange tocht.

De route, uitgezet door Johan Lam en Willy Griffioen. leidt zoveel mogelijk
over onverharde paden en verkeersarme wegen. 

Willy: ‘WS78 staat voor Win-
terserie, waarmee in 1978 werd 
begonnen. Wandeltochten in de 
winter bleken een gat in de markt 
te zijn. Vanaf april zijn er overal 
wandeltochten waaruit kan wor-
den gekozen. Toen wij, als en-
thousiaste wandelaars, werden 
gevraagd of we er voor zouden 
voelen om een ‘parcours te bou-

wen’ hebben wij de kans direct 
aangegrepen. Wij genieten al vele 
jaren van de door anderen uitge-
zette wandelingen en nu kunnen 
we ook eens iets voor anderen 
terugdoen. Daarnaast kunnen de 
deelnemers  kennis nemen van het 
fraaie Noorderpark. De tocht is 
een echte aanrader voor iedereen, 
die van wandelen houdt’.

Route
Er wordt begonnen in het clubhuis 
van de hockeyvereniging SCHC 
in Bilthoven. Via het bos bij de 
Leijen en het Beukenburgerpad 
wordt gelopen langs de Hoogen-
kampseplas en via Fort Voordorp 
wordt er naar Fort Blauwcapel 
gelopen. Vervolgens leidt de route 
via het recreatiegebied Ruigen-

hoek naar het recent aangelegde 
Gagelbos. Er zijn daar nog spo-
ren uit de oorlog te zien, zoals de 
groepsschuilplaatsen. In de polder 
kan worden genoten van weidse 
uitzichten. Na ca 10 km wordt aan-
gekomen bij molen Geesina, waar 
voor iedereen een beker soep staat 
te wachten. De 40 km-wandelaars 
lopen dan via fort ‘Op de Ruigen-
hoek’ en zwembad ‘De Kikker’ 
langs de Maarsseveense plassen 
richting molen ‘De Kraai’ in West-
broek. In het dorpshuis Westbroek 
is een rustpunt ingericht. Van daar-
uit wordt er over gras en betonpa-
den van het Noorderpark terugge-
lopen naar molen ‘Geesina’ en via 
bos Voordaan en landgoed Beuken-
burg wordt via het ‘Verloren Kerk-
hof’ weer in het Leijense bos en het 

clubhuis van SCHC aangekomen.

Start en inschrijving.
De startlocatie is het clubhuis van 
de hockeyvereniging SCHC, Kees 
Boekelaan 1, Bilthoven. Er kan 
worden ingeschreven vanaf 8.00 
uur. Om 9.00 uur starten de 40 
km- lopers. Tussen 9.00 en 10.00 
uur beginnen de 20 km-lopers hun 
wandeling. De finish sluit om 17.30 
uur. Willy: ‘We verwachten een rui-
me belangstelling. Veel hangt na-
tuurlijk af van het weer. Er is geen 
limiet voor het aantal deelnemers. 
Wie komt en betaalt kan de tocht 
lopen. Iedereen, die van rust, natuur 
en mooie uitzichten houdt kan die 
dag volop aan z’n trekken komen. 
Verdere informatie is te vinden op 
www.ws78.nl”. 

Een groepsschuilplaats in het recreatiegebied Ruigenhoek met op de achtergrond de molen Geesina.

Er wordt volop genoten van dit mooie gebied én van de lokale flora en fauna.

Bert van der Tol wijdt het 
gezelschap in de geheimen van zijn 

zodden- en petgatengebied.

Van zodden en petgaten
Zaterdag 28 januari liep een twintigtal wandelaars in het zodden- en petgatengebied tussen 

Westbroek en Tienhoven. Ze namen deel aan de traditionele stamppotwandeling van de 
Agrarische Natuur Vereniging Noorderpark.

Het weer was prima en Bert van 
der Tol van Boerderijmuseum Vre-
degoed en die middag gastheer en 
gids van dienst weet niet alleen 
alles over de geschiedenis van dit 

mooie gebied én van de lokale flora 
en fauna maar hij blijkt daarnaast 
een betrokken en vlotte verteller. 
De deelnemers keken aan het eind 
van de middag dan ook terug op 

een prima natuur- en cultuurhis-
torische ervaring die met een uit-
gebreide gut bürgerliche stamppot 
met worst smakelijk en in stijl werd 
afgesloten. (Frank Klok)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
01-02
Do.

02-02
Vr.

03-02

Hazenpeper met
puree, rode kool en stoofpeer

of
Rode forelfilet met

kruidensaus
of

Estouffade
van wintergroenten

€ 10,-

Woe.
08-02
Do.

09-02
Vr.

10-02

Amerikaanse hamburger met 
gebakken ei, friet en koolsla

of
Gebakken zeewolffilet met 

spekjes en dillejus
of

Paprika gevuld met biologische 
fetakaas, rode bonen en tijm

€ 10,-

Vakantiesluiting: 15 t/m 28 maart 2017


	VK-M_01-02-17_01fc
	VK-M_01-02-17_02fc
	VK-M_01-02-17_03fc
	VK-M_01-02-17_04fc
	VK-M_01-02-17_05fc
	VK-M_01-02-17_06fc
	VK-M_01-02-17_07fc
	VK-M_01-02-17_08fc
	VK-M_01-02-17_09fc
	VK-M_01-02-17_10fc
	VK-M_01-02-17_11fc
	VK-M_01-02-17_12fc
	VK-M_01-02-17_13fc
	VK-M_01-02-17_14fc
	VK-M_01-02-17_15fc
	VK-M_01-02-17_16fc
	VK-M_01-02-17_17fc
	VK-M_01-02-17_18fc
	VK-M_01-02-17_19fc
	VK-M_01-02-17_20fc

