
Mittendorff kondigde zijn ontslag 

aan in een verklaring nadat de raad 

een motie van GroenLinks&PvdA, 

SP en Beter De Bilt had verwor-

pen. In de motie werd het college 

verzocht in overleg met Stichting 

Water met een voorstel voor een 

zwembad te komen en daarvoor in 

de Voorjaarsnota 110.000 euro vrij 

te maken. 

Indiener Anne Brommersma 

(GroenLinks&PvdA): ‘Robert Ha-

vekotte heeft met zijn Stichting 

Water een plan ontwikkeld voor 

een nieuw zwembad. In oktober 

2013 werd het college in een raads-

breed gesteunde motie verzocht 

onderzoek te doen naar de haal-

baarheid daarvan. Het onderzoek 

dat door een gerenommeerd bureau 

werd uitgevoerd geeft aan dat het 

plan realistisch is. Voor de indie-

ners van de motie betekent dit dat 

we een keuze kunnen maken. Geef 

de kiezer duidelijkheid.’ Brommer-

sma betrekt ook de 10.000 handte-

keningen die voor een zwembad in 

de gemeente zijn verzameld bij de 

overwegingen. 

Verklaring

Bij de behandeling van de motie 

werd duidelijk het voorstel geen 

steun van de andere fracties zou 

krijgen. Die wilden meer onder-

zocht hebben. De motie werd na 

hoofdelijke stemming met 8 tegen 

15 stemmen verworpen, waarna 

Mittendorff met zijn verklaring 

kwam. ‘Na zes jaar onderzoek, 

planontwikkeling, haalbaarheidstu-

dies, analyses en inanciële over-
zichten ligt er nu een halve meter 

aan rapporten. Inmiddels zijn er 

wel zes varianten van zwemba-

den van groot tot klein, op allerlei 

plekken op zeven locaties in de ge-

meente onderzocht. Alles wat nodig 

is om besluiten te nemen is bekend. 

Dan ligt er nu een voorstel voor 

een nieuw zwembad dat door de 

gemeente en een deskundig extern 

adviesbureau is beoordeeld als rea-

listisch. Er liggen ook 10.000 hand-

tekeningen van mensen die zeggen 

dat De Bilt een zwembad verdient. 

Ik ben wethouder geworden om iets 

toe te voegen aan onze samenle-

ving. De gemeente voor te bereiden 

op sociale transities, op het realise-

ren van Het Lichtruim, op het bou-

wen van scholen, op het doelmati-

ger maken van zorg en welzijn, het 

realiseren van de nieuwe Vierstee 

en een nieuw zwembad. Met het 

verwerpen van de motie zijn we 

weer terug bij af. Het oude zwem-

bad verpietert gewoon door, maar 

deze raad vraagt het college om 

nog meer onderzoek. Ik plaats van 

110.000 euro en het plan van Stich-

ting Water als uitgangspunt nemen, 

vraagt de raad opnieuw varianten 

uit te gaan uitwerken.’ Herman 

Mittendorff noemt het een eer en 

genoegen de gemeenschap van De 

Bilt bijna acht jaar te hebben mo-

gen dienen.

Reactie burgemeester

Burgemeester Arjen Gerritsen zegt 

dat het hem buitengewoon zwaar 

te moede valt om een bevlogen en 

deskundige bestuurder te verliezen. 

Hij noemt Mittendorff een man met 

een visie. ‘Een wethouder die acht 

jaar lang deze gemeente mee heeft 

bestuurd en tal van moeilijke dos-

siers in samenspraak met de raad 

tot beleid en tot uitvoering heeft 

weten te brengen.’ Het verlies valt 

de burgemeester ook zwaar om-

dat het raakt aan het prestige van 

de gemeente De Bilt. ‘Een relatief 

jonge gemeente die in haar begin-

jaren een instabiel politiek leven 

leidde. De positie van de gemeente 

De Bilt, die aanvankelijk bekend 

stond als lastig in onze regio, is er 

stevig op vooruitgegaan. Vanavond 

valt de aandacht op het aftreden 

van een deskundige wethouder die 

ikzelf, maar ook mijn collega’s in 

het college, zeer zullen gaan mis-

sen. Ook zij voelen de pijn van het 

niet samen kunnen bereiken van de 

eindstreep.’

Uit de coalitie

Over de huidige positie van het col-

lege deelt de burgemeester mee dat 

het college niet is gevallen, maar 

dat een lid is uitgetreden. De raad 

heeft niet het vertrouwen in het col-

lege opgezegd. Dat betekent dat het 

college met het vertrouwen van de 

raad de periode afmaakt. 

Anne Brommersma: ‘De fractie 

van GroenLinks&PvdA betreurt het 

zeer dat onze wethouder met zoveel 

verdiensten, met name in het soci-

ale domein, is opgestapt. We heb-

ben er wel alle begrip voor. Een van 

zijn en ook onze doelen was een 

zwembad te realiseren. We voelen 

ons door de raad en met name ook 

door de coalitie in de kou gezet. 

Dat betekent dat wij ervoor kiezen 

om uit de coalitie te stappen en per 

onderwerp gaan bekijken hoe we 

stemmen.’ 
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Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl
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Wethouder Mittendorff
houdt het voor gezien

door Guus Geebel

‘Geachte leden van de raad. Ik wil geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de besluiteloosheid 

van deze raad voor wat betreft het dossier zwembad. Ik kan deze besluiteloosheid

niet meer verenigen met mijn ambities als wethouder Sport. Met pijn in het hart neem ik

ontslag als wethouder van de gemeente De Bilt’, aldus wethouder Herman Mittendorff

op 30 januari in de gemeenteraad. 

Oud-wethouder Herman Mittendorff neemt met pijn in het hart afscheid.

Anne Brommersma voelt zich 

vooral door de coalitiepartijen in 

de kou gezet.

Reacties van partijen
Wij ontvingen diverse reacties over het aftreden van 

wethouder Herman Mittendorff.

De SGP-fractie betreurt het opstappen van de wethouder en bestempelt 

het als onverantwoord. ‘Het had niet mogen en hoeven gebeuren.’ 

De PvdA De Bilt betreurt het aftreden van Mittendorff zeer. Wel heeft de 

partij er begrip voor dat Mittendorff niet langer de verantwoordelijk-

heid wilde dragen voor het gemeentelijk sportbeleid vanwege de beslui-

teloosheid van de gemeenteraad met betrekking tot het zwembad. 

De SP vindt het jammer dat de wethouder Mittendorff is afgetreden 

vanwege het gesneuvelde voorstel om op de bestaande locatie een 

nieuw, sober zwembad neer te zetten. In het verleden heeft de SP gere-

geld met Mittendorff op ramkoers gelegen, maar bij dit laatste voorstel 

zat de wethouder weer geheel op de SP-lijn. 

GroenLinks respecteert het besluit van wethouder Mittendorff om zijn 

functie als Bilts  wethouder Sport en Sociale Zaken neer te leggen. Na 

zes jaar van rapporten over echt van alles en nog wat, wordt  opnieuw 

onderzoek gevraagd. ‘Dan weet je het wel: Nu uitstel, na de verkiezin-

gen wordt het afstel aangekondigd.’

D66 wijt het aftreden van de wethouder aan het onverantwoordelijk 

optreden van de fractie van GroenLinks&PvdA. ‘Toen bleek dat hun 

motie geen meerderheid zou halen, besloot wethouder Herman Mitten-

dorff, tot grote verbijstering van de coalitie en de rest van de raad, zijn 

ontslag in te dienen. Een stap die net zo betreurenswaardig als onver-

wacht was.’

De fractie van de ChristenUnie betreurt het opstappen van wethouder 

Mittendorff en vindt dit op dit moment niet verantwoord. ‘Juist omdat 

er in het brede vakgebied van de transitie van het sociaal domein een 

kundige wethouder met visie, wat Mittendorff was, noodzakelijk is.

Drie tunnels, 
een hart en 

gratis parkeren



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

9/2 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Pr. Gem. Zuiderkapel

9/2 •   9.30 en 18.30u - 
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

9/2 • 10.30u - Preek van de Leek

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

9/2 • 10.00u - Dhr. Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw

9/2 • 10.30u - Gezinsviering

Ger. Kerk 

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

9/2 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
9/2 • 17.00u - Ds. H.J. Room

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

9/2 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
9/2 • 19.00u - Ds. I. Hoornaar

Pr. Gem. Immanuelkerk

9/2 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

9/2 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

9/2 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

9/2 • 10.00u - Dhr. Jaap Engberts

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

9/2 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek

PKN - Herv. Kerk

9/2 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij
9/2 • 18.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk

9/2 • 10.30 - Dhr. Stuurman
9/2 • 18.00 - Dhr. J. v.d. Beek  

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

9/2 • 11.00u - Mevr. ds. Rianne Veenstra

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

9/2 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
9/2 • 18.30u - Ds. K. Timmerman

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

9/2 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

9/2 • 9.30u - Mevr. ds. Rianne Veenstra

St. Maartenskerk

8/2 • 19.00u - 
Woord- en Communieviering
9/2 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

9/2 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga Jeugddienst
9/2 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

9/2 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
9/2 • 18.30u - Ds. R.F. de Wit
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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

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 8 februari haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 8 februari oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Ontmoetingsdienst

 
Op vrijdag 7 februari a.s. wordt 
er in de recreatieruimte van 
Dijckstate een ontmoetingsdienst 
gehouden. J. Grootendorst is de 
voorganger in deze dienst. Deze 
ontmoetingsdienst wordt met de 
piano begeleid door Mw. R. van 
Aarnhem. Na afloop is er nog 
gelegenheid om met elkaar koffie 
te drinken. De dienst begint om 
19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn de 
deuren van de zaal open. Voor ver-
voersvragen tel. nr. 0346 212904.

Klaverjassen

Vrijdagavond 7 februari kunt u 
weer klaverjassen bij FC de Bilt. 

In de kantine van deze sportver-
eniging aan de Laan van Welte-
vreden in de Bilt bent u van harte 
welkom. Vanaf 19.00 uur is de 
kantine geopend en het klaverjas-
sen begint om 20.00. Inschrijfgeld 
bedraagt € 3,-. Loten voor de lote-
rij zijn € 0,50 per stuk.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 7 febru-
ari kunt u weer klaverjassen bij 
SVM. In de kantine van deze 
sportvereniging aan de Dierenriem 
in Maartensdijk bent u van harte 
welkom. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur en meedoen kost 3 
euro. Er is ook een loterij, voor € 
0,25 kunt u een lot kopen.

Rijbewijskeuring

 
70-Plussers, chauffeurs jonger dan 
70 jaar met C/D/E rijbewijs en 
overige automobilisten, die een rij-
bewijskeuring moeten ondergaan, 
kunnen terecht bij Regelzorg. 

Dit kan alleen door vooraf een 
afspraak te maken via het lande-
lijk afsprakenbureau, telefoon: 088 
2323300. Zelf een datum plannen 
kan via de website www.regelzorg.
nl. Op 14 februari 2014 is er op de 
locatie van Stichting Mens De Bilt 
aan de Jasmijnstraat 6 in De Bilt 
weer gelegenheid tot keuring.

Vergadering Cliëntenraad

Op maandag 10 februari a.s. ver-
gadert de Cliëntenraad Sociale 
Zaken De Bilt in de Miesciskozaal 
van het Gemeentehuis. Van 10.30 
tot 11.30 uur is de vergadering 
openbaar zodat cliënten de gele-
genheid krijgen, hun vragen over 
WWB, aan de cliëntenraad voor te 
leggen. Wie wil mee denken over 
het minimabeleid of vragen heeft: 
www.clientenraaddebilt@yahoo.
com of tel. 06 2782 0782. De Cli-
entenraad is op zoek naar nieuwe 
leden om het team te versterken; 
aanmelden kan op eerder genoemd 
e-mailadres of telefoonnummer.

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de
 eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de
 zee was niet meer. 
  Openbaring 21:1

 Men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse
 berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des 
 HEEREN zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken.
  Jesaja 11:9

Heden nam de Heere tot Zich onze geliefde moeder,
oma, grootmoe en onze stiefmoeder

Alida Pul
weduwe van Arend Jan Hartman sinds 1 augustus 2009

eerder weduwe van Hendrik Jan Krijgsman sinds 30 mei 1983

op de leeftijd van 90 jaar.

Maartensdijk: Nellie Teekens- Krijgsman

Maartensdijk: Liesje van der Wilt- Krijgsman
Linda en Ton
Evert en Mirjam

Pien, Lara
Hendrik Jan en Mascha

Stef, Loeke

IJsselmuiden: Co Hermke Jonker- Hartman
Bertus Jonker

Kinderen
Kleinkinderen

Kampen: Gerard Hartman
Hilje Hartman- Potkamp

Kinderen

Maartensdijk, 29 januari 2014
Maertensplein 165
3738 GP  Maartensdijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze hartelijke dank gaat uit naar het team verzorgenden van Cordaan en naar de 
huisartsenpraktijk Molenweg en in het bijzonder naar dr. D. Bentz van den Berg.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Na een lang leven is rustig in haar slaap overleden
onze moeder, schoonmoeder en oma

Gerarda Jacoba Post-Veldmeijer

* Hilversum 18 februari 1921  † Soest 29 januari 2014

Sinds 1981 weduwe van Gijsbertus Petrus Leonardus Post.

 Bussum:   Paul Post en Maria Boersen
  Groningen:  Cecile Post
 
 Hoofddorp:  Annemieke Post en Will Willemse
  Amsterdam:  Sonja Willemse
 
Correspondentieadres: 
Zandbos 113, 2134 DC  Hoofddorp
 
Wij zijn dankbaar voor de zorg die Gerda in woonzorgcentrum  
Mariënburg te Soest heet ontvangen.
 
De afscheidsviering zal plaatsvinden op woensdag 5 februari om 
11 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, Gregoriuslaan 8, 3723 KR  Bilthoven.

Na de viering zullen wij Gerda te ruste leggen bij haar echtgenoot op 
het kerkhof achter de kerk. Na aloop is er gelegenheid om de familie 
te ontmoeten in: 
Restaurant “De Biltse Hoek”, De Holle Bilt 1, 3732 HM  De Bilt.

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

&
vertrouwd 

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten
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Gemeente De Bilt scoort 
weer beter op veiligheid

door Guus Geebel

‘We wonen in een veilige gemeente en er is weinig wat wij meer kunnen doen om het 

veiligheidsbeeld op dit niveau te houden. Dat betekent niet dat wat minder gaan doen’, aldus 

burgemeester Arjen Gerritsen bij de presentatie van het veiligheidsbeeld 2013. Het totaal aantal 

misdrijven in de gemeente De Bilt daalde met vijf procent ten opzichte van 2012. Dat is vier 

procent meer dan de gemiddelde daling in de regio.

‘Voor u zit een tevreden burgemees-

ter, een portefeuillehouder Veilig-

heid die trots is op zijn organisatie 

en op de politie met wie hij op een 

heel plezierige manier samen-

werkt.’ De cijfers laten een sterke 

daling van het aantal inbraken zien. 

‘We hebben inbraak en poging tot 

inbraak gesplitst om helder te kun-

nen maken wat het effect is wat 

we doen. Preventiecampagnes om 

bewoners bewust te maken over 

de veiligheid van hun eigen huis 

blijken effect te hebben.’ De Biltse 

wijkteamchef Henri van Nijhuis ziet 

dat er een goede samenwerking met 

de burgers is. Hij noemt Burgernet, 

Waaks! en initiatieven in Maar-

tensdijk en Hollandsche Rading als 

voorbeelden waarmee inwoners de 

politie helpen criminaliteit te voor-

komen of te melden.

Informatie

Van Nijhuis wil met de initiatieven 

die samen met de burgerij genomen 

zijn de contacten versterken. ‘We 

hebben het afgelopen jaar een aantal 

informatieavonden gehouden, met 

name over woninginbraken. In een 

clinic observeren leerden we deel-

nemers hoe je naar sommige dingen 

moet kijken, wat je moet onthouden 

en wat je moet melden. Allemaal 

initiatieven die voor herhaling vat-

baar zijn.’ De burgemeester en de 

wijkteamchef benadrukken om bij 

verdachte situaties altijd 1-1-2 te 

bellen. Het systeem van buurtagen-

ten vindt Gerritsen perfect functio-

neren. ’Agenten zijn langdurig aan 

het wijkteam en de buurt verbon-

den. Ze kennen de mensen en zijn 

toegankelijk.’ Het wijkteam telt een 

kleine 45 mensen. 

Geweld

Het aantal geweldsmisdrijven is ge-

stegen van 104 naar 127. Gerritsen 

merkt dat horecabedrijven zich meer 

bewust zijn van hun verantwoorde-

lijkheden wanneer bezoekers het 

pand verlaten. De exploitanten wer-

ken samen met de politie voor de 

veiligheid in de directe omgeving. 

In de geweldscijfers is ook bedrei-

ging via internet of twitter opgeno-

men. 

Toename van fi etsendiefstal is een 
landelijke trend en is vooral toe te 

schrijven aan elektrische fi etsen. 
Fietsen worden duurder en exclu-

siever en zijn daardoor ook een ge-

wild object voor mensen die snel 

geld nodig hebben. De  politie zet 

regelmatig lokfi etsen in. Autokra-
ken kwam in 2013 minder voor. Het 

verdwijnen van de automarkt zou 

daar een oorzaak van kunnen zijn. 

‘Maar mensen moeten zich ervan 

bewust zijn dat het laten liggen van 

kostbare spullen in de auto het risico 

op autokraken verhoogt.’ Er waren 

minder gevallen van zakkenrollen.   

Overlast jongeren

‘Wat betreft overlast van jongeren 

zien we een positieve ontwikkeling. 

In de aanpak die we hebben gedaan 

met het jongerenwerk, de politie, 

de gemeente, het onderwijs en het 

wijk- en dorpsgericht werken, met 

name in de wijk De Leijen, hebben 

we mooie stappen kunnen zetten.’ 

Dat de overlast van jongeren is af-

genomen schrijft de burgemees-

ter ook toe aan de geüniformeerde 

aanpak in de regio. Gerritsen is 

regionaal portefeuillehouder voor 

jeugdoverlast. Die is gekwalifi ceerd 
in hinderlijk, overlastgevend en cri-

mineel, waarbij je kunt spreken van 

een bende. ‘Jongeren komen ook 

vaker digitaal bij elkaar. De aanpak 

is samengebracht in het Actieteam 

Jongeren en je merkt dat die effect 

heeft.’

Veilige gemeente

‘We moeten vaststellen dat dit een 

veilige gemeente is. Uit onderzoek 

blijkt dat mensen zich in hun eigen 

woonomgeving veilig voelen. Het 

verschil tussen objectieve veilig-

heid en subjectieve veiligheid is 

ook duidelijk. Wanneer er iets in de 

omgeving gebeurt kan het subjec-

tieve veiligheidsgevoel beschadigd 

raken. Als gemeente en politie pro-

beren we te benadrukken wat ob-

jectief aan de hand is. We leren wat 

ze zelf aan veiligheid kunnen doen 

in hun buurt. Als je mensen zelf de 

tools in handen geeft versterkt dat 

ook de veiligheidsbeleving. Het is 

nergens in onze gemeente onveilig’, 

aldus de burgemeester. 

Weer raak in Maartensdijk
Bij een verkeersongeluk in Maartensdijk zijn vrijdagochtend gewonden gevallen. Op de kruising van 

de Prins Bernhardlaan en de Prinses Marijkelaan botsten twee auto’s op elkaar.

Een van de bestuurders raakte daardoor de macht over het stuur kwijt. De auto ramde een 

verkeersbord en een tuinhek, om uiteindelijk in een voortuin tot stilstand te komen. Een ouder 

echtpaar in de auto liep hoofdwonden op en is in een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

Reacties van Maartensdijkers

Dit is het zoveelste ongeluk. Men-

sen negeren massaal de borden 

“stop” en “verboden te parkeren”. 

Voorkom dat er binnen 5 meter van 

de bocht geparkeerd kan worden, 

want juist daardoor is het kruis-

punt onoverzichtelijk. Door een 

versmalling wordt de snelheid er-

uit gehaald en kan daar geen auto 

staan. Als je ziet hoe vaak het stop-

bord wordt genegeerd, door auto-

mobilisten, maar ook door fi etsers 
(zelfs door moeders die hun kleine 

kinderen naar school brengen) en 

de snelheid die daar gereden wordt 

op de Pr. Marijkelaan zal het mij 

niets verbazen als er binnenkort een 

dodelijk ongeluk plaatsvindt. 

Marcel uit Maartensdijk | 31-01-

2014 17:05 uur   

Wij wonen bij dit kruispunt . Elke 

dag is er wel een bijna ongeluk en 

om de twee maanden is het echt 

bingo. Op dit kruispunt steken ook 

heel veel schoolgaande kinderen 

over. Als dit ongeval een half uurtje 

eerder was gebeurd waren de ge-

volgen niet te overzien 

Ron uit Maartensdijk | 31-01-2014 

16:26 uur   

Op deze kruising zijn al veel en ook 

gevaarlijke ongelukken gebeurd. Ik 

vernam dat een half uur voor het 

ongeluk het erg druk was met veel 

kinderen op de fi ets en die op de 
stoep liepen. Het had anders kun-

nen afl open. En de gemeente De 
Bilt reageert niet op klachten van 

omwonenden, hoe lang nog, moet 

er eerst een kind onder de auto ko-

men? De Bilt heeft geld zat voor 

veel onzin laat ze dit besteden aan 

de verkeersveiligheid. 

Kees uit Maartensdijk | 31-01-2014 

15:24 uur   

(foto Timo Bos)

Burgemeester Arjen Gerritsen en wijkteamchef Henri van Nijhuis.

 

 

De Leijen: 

Woensdagavond 12 februari, 20.00: thema‐avond voor bewoners 
in de Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31 Bilthoven. Toegang vrij! 
Ebbe Rost van Tonningen en Peter Schlamilch van Beter De Bilt 
stellen de centrale vraag: hoe kan de invloed van bewoners en 
bedrijven op de gemeente verbeteren? Beter De Bilt heeft 
onderzoek gedaan naar de wijze van besluitvorming en naar 

burgerparticipatie. Nieuwbouw De Leijen‐Zuid, hoogbouw bij het 
station, de verkeersproblemen in De Leijen en de tijdelijke 
overgang van het spoor Leijenseweg komen aan de orde. 

Conclusie: gemeente moet beter luisteren en samenwerken! 
Meer info: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl 

De Leijen:
Hoogbouw en 

verkeersonveiligheid? 

Vragen uit de raad 
A27 en fi jnstof 
De rechter heeft de minister van Infrastructuur en Milieu teruggefl oten 
naar aanleiding van de verhoging van de maximum snelheid van 80 

naar 100 km per uur. De gevolgen voor het milieu zouden onvoldoen-

de zijn onderzocht. Bij recente metingen langs de A27 in de gemeente 

zijn overschrijdingen van de fi jnstofnorm geconstateerd. Anne de Boer 
(GroenLinks&PvdA) vraagt of het college naar aanleiding van deze 

feiten de raad wil informeren over te nemen maatregelen. Wethouder 

Ditewig heeft contact gehad met Rijkswaterstaat en komt er in de com-

missievergadering op terug. 

De Ridderhof

Afgelopen december is het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost 

vastgesteld. In een brief van bewoners van De Ridderhof staat dat er 

mogelijkheden zijn om een voorbereidingsbesluit te nemen om  be-

drijfsmatige exploitatie op het terrein De Ridderhof te voorkomen. Wet-

houder Ditewig antwoordt dat het intrekken van het bestemmingsplan 

zou leiden tot een grote rechtsonzekerheid. ‘Als een meerderheid van de 

raad voorstander zou zijn van het wijzigen van het bestemmingsplan, 

dan moet er een planologisch relevant argument aan ten grondslag wor-

den gelegd. Gelet op een uniforme regeling voor alle recreatieparken 

in dit gebied, is een dergelijk argument niet aanwezig. De wens van de 

bewoners van De Ridderhof wordt ingegeven door een privaatrechtelijk 

belang. Dat staat los van de publiekrechtelijke taak van het gemeentebe-

stuur om zorg te dragen voor goede ruimtelijke ordening. De conclusie 

is mijns inziens dat de raad een goed besluit genomen heeft en er geen 

aanleiding is daarop terug te komen.’ 

Kwinkelier

Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) heeft vragen over De Kwinke-

lier. Wethouder Ditewig deelt mee dat mevrouw Lisman De Kwinkelier 

aan haar broer heeft overgedragen. Die heeft aangegeven dat hij met de 

planontwikkeling verder gaat en de renovatie van De Kwinkelier met 

grote snelheid zal voortzetten. [GG] 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

3 Biefstukjes

4 Schnitzels

6 Tartaartjes

6.-
6.-

6.-

Filet Americain
Sellerysalade
Eiersalade

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Boerenham
Rosbief
Fricandeau 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 februari 
t/m woensdag 12 februari

500
gram 4.50

500
gram 5.98

100
gram 3.25

100
gram 1.75

Kipdijfilet

Fijne riblappen

Lamshaas 
naturel of gemarineerd

Gehakte biefstuk
met uitjes

MECORINO BIOLOGISCHE 
SCHAPENKAAS

BLAUWADER 
GREVENBROECKER

STOMPETOREN 
SNIJBAAR OUD

GEHAKTBROODJES

VARKENSHAAS 
IN PEPER-ROOMSAUS

100
gram 2.75 

500
gram 5.98 

Per
stuk 1.75

500
gram 6.98

Per
stuk  5.98

Nieuw!

Lekker en makkelijk!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Kantonese Kip
MET RIJST __________________ 100 GRAM 0,99 
Prei-gehaktschotel
MET HAM EN KAAS __________ 100 GRAM 0,99 
Kabeljauw
OP EEN TORENTJE VAN LITTLE GEM, UI EN SPEK

______________________________________ 9,95 

Zaterdag verse sushi!!!

Vers gesneden

Soepgroente
250 GRAM

De echte Bredase

Spruiten
500 GRAM

Sap... sap... sap...

Perssinaasappels
2 KILO

Vers gesneden (grof of � jn)

Prei ______________  400 GRAM 0,79
 
De lekkerste

Navel Sinaasappels
___________________  HÉÉL KILO 0,99
 
Pasta
MET KIP EN PADDESTOELEN

___________________  100 GRAM 0,99

MAANDAG 10, DINSDAG 11 
EN WOENSDAG 12 FEBRUARI

Super  Frambozen
Blauwe bessen
Bramen

_____________  2 BAKJES 5,00
3e bakje naar keuze gratis!!!

0,79 0,59
Gewoon de lekkerste

1,99
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Dorpshuis Hollandsche Rading
Al in de zomer van 2012 is het ontwerp voor het nieuw te realiseren dorpshuis en de inrichting 

van de buitenruimte in Hollandsche Rading vastgesteld. Bijna twee jaar later is duidelijk dat 

mogelijk eerst rond Koningsdag 2014 hiervan gebruik gemaakt kan worden.

Het dorpshuis is nu gehuisvest in 

tijdelijk een onderkomen. Jaren gin-

gen voorbij, waarin iedereen steg-

gelde over plaats en omvang van 

de nieuw te bouwen accommodatie. 

Uiteindelijk werd in 2012 een de-

initief ontwerp vastgesteld. In de 
eerste drie maanden van 2013 waren 

al verschillende werkzaamheden ter 

voorbereiding op de daadwerkelijke 

bouw van het dorpshuis in de bui-

tenruimte waarneembaar. Het weer 

verstoorde de voortgang van het 

verleggen van een aantal kabels en 

leidingen. De paal met daarop de 

sirene voor het luchtalarm moest 

verplaatst worden naar de andere 

kant van het ietspad richting de ten-

nisvereniging. Het eerste stuk van 

het ietspad is zuidelijker komen 
te liggen zodat er straks voldoende 

ruimte is om de parkeerplaats van 

het dorpshuis te kunnen bereiken. 

Het bouwterrein wordt afgezet met 

hekken. In overleg met de er achter 
gelegen Bosbergschool werd beslo-

ten om de ingang van de school te 

verplaatsen naar de zijkant van de 

school aan het Vuurschepad. Ge-

meentelijk projectleider Michiel 

Oudbroekhuizen in begin 2013: 

‘Als alle voorbereidende werkzaam-

heden zijn afgerond en als het weer 

het toelaat dan willen we in april 

gaan starten met de daadwerkelijke 

bouw van het dorpshuis en mikken 

we ergens in oktober/november op 

de opening’. Wethouder Kamminga 

merkte tezelfder tijd op: ‘Ik kijk vol 
verwachting uit naar dat moment. 

Het heeft allemaal veel te lang ge-

duurd. Als het is afgerond is dat toch 

nog binnen twee volle ‘ambtsperio-

des’, maar dat is wel veel te lang’. 

Beheer

Voor het nieuwe dorpshuis is inmid-

dels een Stichtingsbestuur aange-

steld met Ronald Niehaus, voorzit-

ter, David Vermeulen, secretaris en 

Adriaan Hoogendoorn, penning-

meester. Het Stichtingsbestuur ging 

met de gemeente in gesprek om de 

puntjes op de i te zetten. De ope-

ning van het nieuwe dorpshuis, zo 

werd door dit bestuur ingeschat, zou 

naar alle waarschijnlijkheid eind 

januari 2014 plaatsvinden. Don-

derdag 23 januari jl. hebben leden 

van het Stichtingsbestuur overleg 

met architect, aannemer en de ge-

meente De Bilt gehad over de op-

levering van het nieuwe dorpshuis. 

Gemeentelijk voorlichtster Donate 

Schuil: ‘Komende weken vindt de 

aanleg van de NUTS-voorzieningen 

plaats. Daarna kan de laatste hand 

gelegd worden aan de afwerking 

van de binnenkant. Zoals het er nu 

naar uit ziet vindt half april de op-

levering plaats zodat het dorpshuis 

op Koningsdag 2014 gebruikt kan 

worden’. Over datum en invulling 

van de oficiële opening is het Stich-

tingsbestuur in gesprek met de ge-

meente. Mensen met ideeën omtrent 

de opening kunnen dat mailen naar 

dorpshuishr@gmail.com. Adriaan 

Hoogendoorn: ‘We zijn erg enthou-

siast over de ruimte, er komt een 

mooie keuken in en voldoende tafels 

en stoelen. Ook wordt er met de ge-

meente en architect gesproken over 

de verdere inrichting en de verstrek-

king van audiovisuele apparatuur. 

Er is inmiddels contact geweest met 

een tiental gegadigden waarvan de 

meeste zeer enthousiast’. 

Onvergetelijk

‘Onvergetelijk Leven’, een ont-

moetingscentrum voor ouderen en 

hun mantelzorgers, maakt nu al 

ruim een jaar gebruik van het tij-

delijk dorpshuis in Hollandsche 

Rading. De clienten, op dit moment 

zo’n 10 ouderen uit Hollandsche 

Rading en omgeving, gebruiken 

het dorpshuis als locatie voor dag-

besteding. Het oude, en straks het 

nieuwe dorpshuis kan gezien wor-

den als onze gezamenlijke woon-

kamer. Initiatiefnemer Bert Hoog-

endoorn heeft hoge verwachtingen 

van het nieuwe dorpshuis. Ze zijn 

vanaf het begin betrokken geweest 

bij de ontwikkeling van het nieuwe 

dorpshuis. Mede daardoor is er een 

ontwerp met een praktische inde-

ling; een grote zaal en een kleinere 

die afzonderlijk van elkaar in ge-

bruik kunnen zijn. Hierdoor kunnen 

meerdere partijen tegelijk gebruik 

maken van het dorpshuis. Onverge-

telijk Leven wil in eerste instantie 

gebruik maken op dinsdag, don-

derdag en vrijdag, maar is over de 

huurkosten nog in overleg met de 

stichting. 

Een andere kandidaat-gebruiker 

Bridgeclub Hollandsche Rading 

voert op dit moment ook nog over-

leg met het Stichtingsbestuur over 

gebruiksvoorwaarden en de daar-

aan gerelateerde kosten. Daarnaast 

heeft deze vertraging ook organi-

satorische problemen veroorzaakt. 

De Bridgeclub belegde de voorbije 

periode (bij Tennisvereniging Tau-

tenburg in Maartensdijk) een cursus 

voor beginners en was daarbij op 

basis van eerder uitgesproken ver-

wachtingen ervan uitgegaan medio 

februari de cursisten in eigen huis 

te kunnen verwelkomen. Dat is nu 

in ieder geval met twee maanden 

vertraagd; maanden die in het geko-

zen opleidingstraject crusiaal zijn. 

De club is dan ook naarstig op zoek 

naar een tijdelijk alternatief. 

Uit de gemeenteraad
De Timpe

Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) komt met een motie terug 

op de wijze waarop een intentieverklaring voor het project De Timpe 

aan de Rembrandtlaan in Bilthoven werd aangekondigd. Rost van Ton-

ningen stelt dat de gemeenteraad daar een besluit over zou hebben 

moeten nemen. Frans Poot (D66) stelt dat het college bevoegd is en 

de raad nog aan zet komt. Ettiëne van Buren (SP) en Johan Sloot-
weg (SGP) vinden dat de wijze waarop het in de pers gepresenteerd 

is geen schoonheidsprijs verdient. Anne Doedens (VVD) stelt dat het 

om een intentieverklaring gaat die geen juridische consequenties heeft. 

Wethouder Ditewig : ‘Het college is steeds consistent geweest en is 

transparant omgegaan met de stedenbouwkundige kaders voor het ge-

bied. Een initiatiefnemer kan aan de slag onder voorbehoud van inale 
goedkeuring van het bestemmingsplan door de raad, conform het door 

de raad vastgestelde proces.’ De motie wordt ingetrokken.

Groenekanseweg-Biltse Rading

Tiny Middleton (Bilts Belang) vraagt B en W in een motie de door-

stroming van het verkeer op de Groenekanseweg, van de Eerste Bran-

denburgerweg tot de rotonde Biltse Rading visa versa te bevorderen. 

Fracties geven aan dat er technische mogelijkheden moeten zijn om 

het probleem op te lossen. Wethouder Ditewig deelt mee dat opdracht 

is gegeven voor aanvullende verlichting en zebrasafe. Daarbij gaan 

lampjes in het asfalt oplichten als er ietsers oversteken. De Grontmij 
maakt in opdracht van de gemeente een analyse van de huidige situ-

atie. De motie wordt raadsbreed aangenomen.

Zwembad Brandenburg

Een motie ingediend door Gitta van Eick (CDA) om aanvullend onder-

zoek te doen naar de invulling en exploitatiemogelijkheden voor een 

nieuw zwembad op basis van de plannen van Stichting Water wordt 

aangenomen.Bij hamerslag stelde de raad de wijze van beschikbaarstel-

ling van de toezichtinformatie vast. Tevens werd besloten de geheim-

houding over de toekomstscenario’s van De Kwinkelier op te heffen. 

Afscheid gemeentesecretaris

In de raad wordt afscheid genomen van gemeentesecretaris Ron Huij-
bregts. Burgemeester Gerritsen gaat in op de betrokkenheid die Huij-

bregts als niet-inwoner had met het mooie dat we in deze gemeente heb-

ben. Hij noemt zijn inzet en deskundigheid die hebben bijgedragen aan het 

behoud van De Biltse Duinen als natuurgebied. De burgemeester noemt 

verder een aantal trefwoorden dat hij kreeg aangereikt. Betrouwbaar en 

gedegen, gemakkelijk benaderbaar, open en communicatief, meeden-

kend en open staand 

voor kritiek. De 

meest treffende 

vindt de burgemees-

ter: ‘Gewoon een 

sympathieke man.’ 

Ron Huijbregts 

wenst de raad heel 

veel vertrouwen in 

elkaar, in het colle-

ge en in de ambtelij-

ke organisatie. Hij 

vindt dat alle mooie 

woorden die aan 

hem gericht zijn, 

voor een belangrijk 

deel de medewer-

kers toekomen. 

Clienten en medewerkers van Onvergetelijk Leven lopen dagelijks langs het in aanbouw zijnde nieuwe 

onderkomen en volgen de bouw op de voet. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Grand Café CO2
Enige weken geleden verscheen in de lokale pers een gelikte foto-im-

pressie van grootse bouwplannen van de plaatselijke ondernemer in ba-

byartikelen Difrax. Wie regelmatig op station Bilthoven verkeert, kent 

ongetwijfeld de saaie gevel van dit bedrijf. De foto-impressie van de 

hoogbouwplannen toont op de hoek van de onlangs in gebruik geno-

men rotonde een vriendelijk terras dat – gelet op de situering – de naam 

Grand Café CO2 verdient. In de nabijheid ontbreken terrasjes en vooral 
gelegenheden om netjes te plassen.

Een kopje kofie pal aan de rotonde, even naar het toilet, en vervolgens 
luks de trein in of naar elders. Goed idee. Maar nu komt het. De fop-

speen. Op de kruising van de Jan Steenlaan en de Rembrandtlaan staat 

nu nog een charmante villa De Timpe, ooit eigendom van de familie 

Heybroek ( ja, van de tuingereedschappen). In plaats daarvan komt, als 
de babygigant zijn zin krijgt, een betonnen kolos van – schrik niet - meer 

dan 20 meter hoog, zeg maar 6 bouwlagen! En dat in een woongebied!

De naaste omgeving toont zich verbijsterd. 

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

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

Elke 2e 
aluminium jaloezie

50%
korting 

Novilon
Nova vinyl

NL Label
PVC vloer

Elke 2e 
meter

50%
korting 

NL Label
rolgordijnen

Elk 2e

rolgordijn

50%
korting 

NL Label

horizontale
jaloezieën

GordijnenNL Label
Elke 2e meter

50%korting
Korting is exclusief confectiekosten.

Parade
Tapijt

Elke 2e 
strekkende meter

50%
korting 

Elke 2e 
strekkende meter

50%
korting 

OPRUIMING
WINTER

de échte

binnenhuis

adviseur

Bij De Bilt

www.bergenberg.nl

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

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

Voordelen:

•  Geen vestiging waardoor de kosten en prijzen laag zijn.

•  Uw zoon of dochter hoeft niet de deur uit.

•  U kunt pro� teren van een sterk gereduceerd

tarief bij bijles met vrienden of vriendinnen.

•  Bij Wiskunde Aan Huis betaalt u geen inschrijfgeld.

Neem contact op voor een 

kosteloos en geheel vrijblijvend 

kennismakings-gesprek.

20% KORTING 

gedurende het HELE JAAR 

bij aanmelden t/m 23febr.

info@wiskundeaanhuis.nl

www.wiskundeaanhuis.nl 

06-23711480

Wiskunde Aan Huis

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

Het beroemde 
 Skitaartje 
      nu € 10,95 
 Rozijnenbroodje
  400 gram € 1,95 

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 

www.mevision.info

Bilthoven, 

ophaal- en afl everpunt

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

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen 
eten, bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

De nacht bepaalt uw dag!

Met Linnerie Annelies
kiest u voor gezond slapen.

Kom langs voor

een persoonlijk slaap advies.

300m2 showroom

Gratis parkeren op eigen terrein

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

25% korting
Libelle  

Margriet  

Viva  

Flair  

Grazia 

Zin  

Flow  

Beau Monde

Knipmode

Kek  

Mama  

Vtwonen  

Story  

Veronica  

Know How  

AutoWeek

De hele maand februari 

25% korting 
op je favoriete tijdschrift. 

Ga naar www.primera.nl 

en print je kortingsbon uit. 

Of vraag ernaar 

bij de kassa!

THE ART OF HAIRCOLORING

Actie!!!!
Bij een knip & 

kleurbehandeling
GRATIS

wasmassage en make-up!!!
Uitsluitend op afspraak.

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open

Maertensplein 33, Maartensdijk, 

tel. 0346 - 21 37 11 www.hairdesque.nl

Nadien wordt er als u wilt, 
een leuke foto van u 

gemaakt en toegestuurd!!!

www.facebook.com/Hairdesque

Je weet niet op wie 
je moet stemmen?

Bel Kapper Hans 212455 
voor een gedegen stemadvies.



 De Vierklank 7 5 februari 2014

Feestelijke doorstart 
Regiotaxi Utrecht

door Martijn Nekkers

Op 1 februari is een nieuwe periode voor Regiotaxi Utrecht van start gegaan. Met nieuwe 

vervoerders, nieuwe wagens en een nieuwe huisstijl. Er is ook een nieuwe naam waaronder het 

vervoer zal worden aangeboden: ‘U-regiotaxi’.

De wagens voldoen aan de hoog-

ste milieunormen en gaan rijden op 

groen gas. Het motto van de nieuwe 

vervoerders: ‘gastvrij voor reizi-

gers, schoon voor de regio’. Open-

baar vervoer van deur tot deur, of 

van en naar een opstapplaats of hal-

te van het openbaar vervoer. U-re-

giotaxi Utrecht is toegankelijk voor 

iedereen, met of zonder beperking.

Samenwerking

Op 31 januari werd op het prestigi-

euze gemeentehuis van Nieuwegein 

de aftrap gedaan. Na de nodige ver-

wikkelingen rond de aanbesteding 

was het dan zo ver. U-regiotaxi 

opereert onder verantwoordelijk-

heid van het BRU, het samenwer-

kingsverband van verschillende 

gemeenten in het hart van de pro-

vincie. Ook De Bilt maakt hier deel 

van uit. U-regiotaxi rijdt ook voor 

de burgers van deze gemeente. Bur-

gemeester Arjen Gerritsen is porte-

feuillehouder openbaar vervoer. In 

die functie was hij dan ook (zonder 

ambtsketen dit keer) naar Nieu-

wegein gekomen. Een gezelschap 

van ongeveer vijftig genodigden 

wachtte hem op: bestuurders, amb-

tenaren en chauffeurs die straks het 

echte werk gaan doen. Maar ook 

waren er al toekomstige gebruikers 

aanwezig, voornamelijk mensen 

met een beperking. Deze groep zal 

vooral gebruik gaan maken van de 

mogelijkheden die de nieuwe ver-

voersorganisatie gaat bieden.

Startschot

Het startschot van het vervoersys-

teem werd gesymboliseerd met 

de eerste oficiële rit die op deze 
ochtend zou eindigen bij het ge-

meentehuis van Nieuwegein. Alle 

genodigden gingen daarvoor naar 

buiten. Daar verscheen een gloed-

nieuw busje met daarin Layla Korff 

de Gidts. Voor haar was letterlijk 

de rode loper uitgelegd. Arjen Ger-

ritsen verwelkomde haar met een 

mooie bos bloemen waarna ze over 

de rode loper onder applaus naar 

binnenreed. Daar was voor ieder-

een kofie met een echt U-regiotaxi 
gebakje.

Vlotte service

Arjen Gerritsen vertelde de aanwe-

zigen blij te zijn dat het zo ver was. 

Hij had hoge verwachtingen van de 

nieuwe vervoerders: Transvision 

BV en Willemsen-de Koning BV, 

aangestuurd door Connexxion Taxi 

Services als regiecentrale. Zij gaan 

met elkaar topkwaliteit leveren, was 

zijn verwachting. Ze zorgen samen 

voor eenheid in het gebied waar ze 

gaan rijden. Daarnaast vond hij ook 

het milieurendement met daaraan 

gekoppeld een betere luchtkwaliteit 

belangrijk. Maar het allerbelang-

rijkste vond hij dat mensen met een 

beperking door deze vervoerservice 

helemaal kunnen deelnemen aan 

activiteiten in de samenleving. 

Hoge verwachtingen

Hij verwachtte van de nieuwe ver-

voerders een snelle en vlotte ser-

vice maar ook dat ze open staan 

voor de wensen van al die duizen-

den toekomstige gebruikers. Layla 

Korff de Gidts (32) voegde daar 

aan toe dat deze service voor haar 

zelf heel belangrijk is. ‘Op deze 

manier kan ik veilig naar vrienden 

toe maar ook bij de trein komen.’ 

Ze heeft meegewerkt aan het testen 

van de website van U-regiotaxi. 

Want zo gaat het in 2014: je kunt 

opbellen maar ook ritten boeken via 

computer, laptop of tablet. Layla 

tenslotte hoopte op weinig vertra-

ging in de dienstverlening. ‘Je voelt 

je toch een beetje een pakketje als 

je maar zit te wachten op de taxi’. 

De verwachtingen over U-regiotaxi 

waren op deze morgen echter hoog 

gespannen. De bijeenkomst werd 

afgesloten met een groepsfoto van 

alle aanwezigen. Altijd leuk voor 

later. Alle actuele informatie over 

deze nieuwe vervoerder op www.

regiotaxiutrecht.nl.

advertentie

Informatiebijeenkomst
PGB en WMO 

Op woensdag 12 februari 2014 organiseert het Steunpunt Mantelzorg 

De Bilt een informatiebijeenkomst over het PGB en de WMO. In le-

zingen zullen de heer F. Beumer (medewerker bij gemeente De Bilt) en 

mevrouw A. Eijkelhof, relatiebeheerder van de Sociale Verzekerings-

bank informatie gaan geven over het PGB en de WMO. 

Wanneer iemand langer dan 3 maanden verpleging, verzorging e.a. no-

dig heeft kan er op 2 manieren een oplossing worden gezocht: hulp in 

natura of het Persoonsgebonden Budget.

Met een PGB kan zelf zorg, hulp en begeleiding worden ingekocht. 

Vragen, die wellicht aan de orde komen zijn: ‘Wat is PGB? Hoe kom 

ik eraan en waar vind ik geschikte hulpverlening? Wat verandert er aan 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Welke aanpassingen zijn er 

vanuit de AWBZ?’ Verder is er ook mogelijkheid tot het stellen van 

vragen over de eigen situatie.

Plaats: Stichting MENS locatie De Duiventil, Jasmijnstraat 6, De Bilt. 

Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Kosten: € 4,50 (incl. kofie/thee). Aanmelden 
vóór 5 februari 2014 bij mantelzorgconsulenten Willemien Hak of Lauk 

Spelberg, l.spelberg@mensdebilt.nl / 030-2203490. 

Al collectes sinds de jaren ‘80
door Floris Bijlsma

Mensenrechten zijn vrijwel dagelijks in het nieuws, zoals homorechten in Rusland, de 

burgeroorlog in Syrië maar ook dichterbij huis: het Nederlandse beleid om asielzoekers zonder 

verblijfsvergunning op te sluiten in detentiecentra. 

De Nederlandse tak van Amnesty 

International zet zich sinds 1968 in 
voor mensenrechten. De landelijke 

collecteweek - van 2 tot 8 februari - 
vindt voor de twaalfde keer plaats. 

Maar Amnesty-groep De Bilt houdt 

al sinds de jaren 80 collectes. Vo-

rig jaar haalden bijna honderd col-

lectanten in gemeente De Bilt ruim 

9300 euro op (landelijk 1,7 miljoen 
euro). 

Goed voorbereid

De collectanten gaan goed voorbe-

reid op pad: zij weten waar de gif-

ten naar toe gaan. Dat is van belang 

omdat het imago van goede doelen 

geschaad is door de problemen rond 

sponsorgelden van Alpe d’HuZes. 

De collectanten hebben een kaart 

bij zich waarop precies te zien is 

waar de opbrengst van de collecte 

naartoe gaat binnen Amnesty In-

ternational. Jenneke: ‘Mensen stel-

len daar soms vragen over en daar 

moet je goed antwoord op kunnen 

geven.’ Voor haar is het collecte-

ren voor Amnesty International 

vanzelfsprekend. Ze groeide op in 

een gezin waar collecteren heel ge-

woon was, ook voor andere goede 

doelen. In de kerk kwam ze in aan-

raking met Amnesty International. 

Gaandeweg is ze zich gaan verdie-

pen in mensenrechten en raakte ze 

echt bevlogen voor de organisatie. 

Ze is al vele jaren lid van Amnesty 

International, collectant, wijkcoör-

dinator bij de jaarlijkse collecte en 

actief lid van de Amnesty-groep in 

De Bilt.

Verbeteren

Jenneke is reëel dat Amnesty Inter-
national niet in de hele wereld al-

les kan verbeteren. ‘Maar al krijg je 

door activiteiten voor Amnesty In-

ternational maar één mens vrij, dan 

is dat al de moeite van alle inspan-

ningen waard. Want je wilt er niet 

aan denken dat je zélf ooit zonder 

vorm van proces ergens vast komt 

te zitten en er niemand naar je om-

kijkt.’

Meer informatie over de collecte-

week is te lezen op de website van 

Amnesty International. De Amnes-

ty-groep in De Bilt heeft daarnaast 

een eigen website met informatie 

over deelname aan acties in de ge-

meente: www.debilt.amnesty.nl

Jenneke Zaal, collectante 

van Amnesty International en 

coördinator in de wijk De Leyen in 

Bilthoven, moet er nog om lachen: 

‘Je maakt als collectant wel eens 

gekke dingen mee. Zo kwam ik een 

keer aan de deur bij een man die 

aan het eten was. Hij liep naar 

achteren om geld te halen. Maar 

in die tussentijd heeft zijn hond het 

bord van die man leeggegeten.’ 

 
 
 
 
 

 
De énige lokale partij die u géén sprookjes verkoopt en ècht wat bereikt 

in de Biltse gemeenteraad door sámen te werken met andere partijen: 

1. Gemeenteraad 31 januari 2014: motie van Bilts Belang om de 

doorstroming van het verkeer op de Groenekanseweg bij rotonde 

Biltse Rading aan te pakken wordt unaniem aangenomen! 

2. Gemeenteraad 31 januari 2014: motie van Bilts Belang (met CDA, 

SGP, VVD en D66) vóór de ontwikkeling van een nieuw zwembad 

Brandenburg wordt met grote meerderheid aangenomen 

met alleen PvdA, GroenLinks en Beter de Bilt tégen! 

 

Portefeuillehouder OV Arjen Gerritsen heeft hoge verwachtingen van de 

nieuwe U-regiotaxi.
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Gratis advies
Gratis offertes

Gratis uw offertes beoordelen

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

het maken van de juiste keuze voor energiebesparende maatregelen 

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

Bent u de volgende?

WWW.SLIMISOLATIEADVIES.NL

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

Paulus Potterlaan 35   3723 EX Bilthoven

SPOUWMUURISOLATIE

  DAKISOLATIE
ZONNEPANELEN

VLOERISOLATIE 

CV KETELS  
HR++ GLAS

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Nieuwe medewerkers Fysiotherapie De Bilt
Het team van Fysiotherapie De Bilt, deel van de Stichting Gezondheidscentra De Bilt, is 

na het vertrek van fysiotherapeut/haptonoom Joop Minkels aangevuld met twee nieuwe 

collega’s.

Links onder Josta van den Bosch, psychosomatisch fysiotherapeut en rechts onder Pieter 

Krommenhoek, fysiotherapeut/manueel therapeut. Daarachter de vertrouwde gezichten 

van Fysiotherapie De Bilt. 

Voetenspreekuur

Iedere dinsdagmiddag

Tel.: 0346-259459
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advertentie

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Deze maand 

20% korting
op boeddha’s en klankschalen

BENG! wil door deze activiteit 

bewoners uit Westbroek enthou-

siasmeren om energie besparende 

maatregelen te treffen en mensen 

stimuleren dit samen met hun buren 

in de straat te bespreken. Als u uw 

laatste energienota (jaarafrekening) 

meeneemt dan kunt ook u ontdek-

ken hoe u energie kunt besparen. 

Aan de avond zijn overigens geen 

kosten verbonden.

BENG!-café

Joost Wentink heeft als energiela-

belexpert diverse woningen uit de 

wijk Weltevreden onder de loep 

genomen. Joost is ambassadeur 

van BENG!, een lokaal initiatief 

voor het realiseren van een duur-

zame energiehuishouding in 2030. 

Dinsdag 28 januari jl. vertelde hij er 

over tijdens het zeer goed bezochte 

BENG!-café bij café van Milten-

burg. Daar waren ook andere pre-

sentaties en werd de nieuwe web-

site gelanceerd. 

Binnen de wijk Weltevreden waren 

al eerder initiatieven geweest zich te 

oriënteren op de mogelijkheden van 

energiebesparing. De wijk bestaat 

uit 234 woningen in particulier bezit 

en heeft vanaf de start een actieve 

bewonersvereniging, waarvan de 

meeste bewoners nu nog lid zijn. Op 

de website van deze vereniging is 

een pagina ingericht met informatie 

over isolatie en zonnestroom. Veel 

bewoners hebben, sinds het ontstaan 

van de wijk, al een en ander aan hun 

woning aangepast. [HvdB]

SSW onderzoekt 
woonwensen 

Woonstichting SSW wil graag goed op de hoogte zijn van 

de woonwensen van inwoners van de gemeente De Bilt. Op 

die manier kan zij nog beter aan de vraag naar speciieke 
woningen voldoen. Ook wordt de informatie gebruikt bij het 

opstellen en bijsturen van woningmarktbeleid. 

WoningNet voert daarom in opdracht van SSW een woonwensenonder-

zoek uit. Aan huurders, ingeschreven woningzoekenden en actief wo-

ningzoekenden, geïnteresseerd in wonen in de gemeente De Bilt, wordt 

gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Ingezoomd wordt op de 

zes kernen van de gemeente. De onderzoeksresultaten moeten een goed 

beeld gaan geven van de (potentiële) in- en uitstroom van en naar de 

gemeente De Bilt en tevens de woonwensen van de woonconsument in 

kaart brengen. De cijfers en de analyse zullen per leeftijdsgroep, huis-

houdsamenstelling en inkomen worden uitgewerkt.

Onderzoek

‘Dit onderzoek is voor ons zeer relevant. We willen onze woningzoeken-

den graag zo snel mogelijk aan een prettig huis helpen dat zo goed mo-

gelijk aansluit op de woonwensen en wensen wat betreft voorzieningen”, 

geeft Marcel Jeths (manager Klant en Maatschappij) van Woonstichting 

SSW aan. “Een goed beeld van mogelijke instroom en uitstroom helpt 

ons bij het bepalen van ons voorraadbeleid. Dit in combinatie met het 

inzichtelijk maken van woonwensen en woonwaarden, zorgt ervoor dat 

we in de toekomst vraag en aanbod nog beter op elkaar kunnen afstem-

men”, vervolgt Jeths.

WoningNet heeft een eigen afdeling Onderzoek en Advies. Woning-

Net kent de woningmarkt als geen ander en heeft een schat aan data. 

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de data afkomstig uit de 

Wooncheck, een database met daarin de actuele woonwensen van ruim 

100.000 woonconsumenten. Deze gegevens verzamelt WoningNet via 

een online vragenlijst op www.wooncheck.nu/SSW. 

Het onderzoek is maandag 27 januari van start gegaan. De doelgroep is 

benaderd per e-mail. Eind april zullen de onderzoeksresultaten te lezen 

zijn op www.ssw.nl.

Dagelijks zijn we bezig met ons ge-

zin, ons werk en onze persoonlijke 

ontwikkeling. Maar staan we er ook 

voldoende bij stil hoe morgen eruit 

ziet? Hier, in onze eigen leefomge-

ving bijvoorbeeld? Deze gedachte 

houdt Ingrid Verheij van Samen 

voor De Bilt en Sjoerd Papa sterk 

bezig. Samen hebben ze besloten 

hun krachten te bundelen. Sjoerd 

Papa: ‘Van Meconomy naar Weco-

nomy, om sneller en beter naar 

morgen te gaan. Een Weconomy, 

waar duurzaamheid kansen voor 

ondernemers, organisaties en in-

woners biedt, is de ambitie. Samen-

werking is hierbij de sleutel’. Door 

zich de vraag te stellen wie daar dan 

eigenlijk voor zorgt en hoe, bleek al 

snel dat een nieuw initiatief hierop 

het beste antwoord zou zijn. Vanuit 

het netwerk van Samen voor De 

Bilt is een start gemaakt met een 

groep pioniers om samen het thema 

duurzaamheid een boost te geven. 

En zo is Duurzaamdebilt.nu. ont-

staan. Ingrid Verheij: ‘We moeten 

zelf aan de gang met onze duurza-

me toekomst. Op de ‘mensen kant’ 

en op het gebied van natuur en eco-

nomie. We willen en doen al veel, 

maar gaan we ook snel genoeg? We 

kunnen meer bereiken door samen 

te veranderen!’

Duurzaamdebilt.nu biedt ruimte aan 

duurzame initiatieven en ideeën om 

zichtbaar te worden. Voor zowel be-

vlogen bedrijven en organisaties die 

het verschil willen maken als voor 

private initiatieven. Binnen zeven 

verschillende domeinen waaronder 

her-gebruik en voedsel, gaat de or-

ganisatie met haar partners op zoek 

naar kansen om duurzaamheid een 

boost te geven. Door duurzaam on-

dernemen te promoten en samen te 

werken aan een economisch model 

waar iedereen proijt van kan heb-

ben. Hiermee wordt een toekomst-

bestendige, meer onafhankelijke 

leefomgeving ontwikkeld.

Het eerste grote initiatief van Duur-

zaamdebilt.nu om de Weconomy 

te stimuleren wordt het live event 

NU14 op 17 mei. Ingrid Verheij: 

‘NU14 wordt hét lokale duurzaam-

heidsevenement om bedrijven, 

organisaties en inwoners actief te 

informeren en te betrekken bij onze 

duurzame ambitie.’ De organisa-

tie nodigt het bedrijfsleven, maat-

schappelijk veld en inwoners uit 

om deel te nemen. Zo is er ruimte 

voor sprekers, kramen met duur-

zame producten en komen er plei-

nen voor bedrijven met aanbod in 

bijvoorbeeld mobiliteit en ener-

gie. Daarnaast wordt er gewerkt 

aan een duurzame restaurantroute.  

De eerste geïnteresseerden heb-

ben zich hiervoor al gemeld. Wie 

meer informatie over deelname 

aan NU14 wenst, kan mailen naar 

info@samenvoordebilt.nl of een 

kijkje nemen op de site www. 

duurzaamdebilt.nu. 

Weconomy tijdens NU14 event
Op 17 mei organiseert Duurzaamdebilt.nu een groot duurzaamheidsevent in deze gemeente 

onder de naam NU14. Het event zal zich concentreren in het vernieuwde centrum van 

Bilthoven. Doel is om informatie en inspiratie te delen en tot verbinding te komen rond het 

thema duurzaamheid en Weconomy. 

Ingrid Verheij en Sjoerd Papa bundelen hun krachten voor een duurzame 

toekomst.

Energielabel-expert Joost Wentink tijdens Het BENG-café: 

‘Energieneutraal wordt nooit bereikt, wanneer ook het verbruik niet 

teruggeschroefd wordt’.

Westbroekse Energiemarkt
Op donderdag 6 februari tussen 19.00 en 21.30 uur organiseert BENG! samen met Transition 

Towns de eerste Westbroekse Energie Markt in het Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2 

in Westbroek. Op deze avond geven vrijwilligers informatie over praktische en betaalbare 

oplossingen om energie te besparen. Een aantal professionals informeert over zonnepanelen, 

spouwmuurisolatie, isolatieglas, dakisolatie en nog veel meer!

Wecycle
Door de samenwerking met Wecycle kunnen de inwoners van de ge-

meente De Bilt erop vertrouwen dat de inzameling en recycling van e-

waste veilig en verantwoord gebeurt. Oude elektrische apparaten worden 

voor meer dan 75 procent gerecycled, spaarlampen zelfs voor meer dan 

90 procent. Door recycling blijven grondstoffen behouden en komen 

schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. Er is een nieuwe overeen-

komst met een looptijd van twee jaar, met een optie om daarna nog eens 

met twee jaar te verlengen. Wecycle werkt samen met gemeenten, kring-

loopbedrijven, installateurs, kinderboerderijen, winkels en consumenten. 
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Doedens schrijft opnieuw geschiedenis
door Guus Geebel

Een groot aantal genodigden uit het hele land woonde op 31 januari In Nieuwspoort in Den Haag de 

presentatie bij van het boek ‘Geschiedenis van Nederland. Het verhaal van prehistorie tot heden’. 

Historicus Anne Doedens reikte het eerste exemplaar uit aan Europarlementariër Hans van Baalen.

Directeur Pieter Schriks van Uit-

geverij Walburg Pers vindt dat de 

auteurs Anne Doedens, Yolande 

Kortlever en Liek Mulder voor 

een voortreffelijk resultaat hebben 

gezorgd. ‘Het boek is een absolute 

aanwinst in ons fonds. In de eerste 

plaats vanwege de uitstekende in-

houd, maar ook door fraaie wijze 

waarop het boek is vormgegeven. 

Wat onze doelgroep betreft heb-

ben we het boek voornamelijk ge-

maakt voor mensen als Hans van 

Baalen, want daar waar in Europa 

de Nederlandse identiteit ter sprake 

wordt gebracht willen we dat het 

met gedegen kennis gebeurt.’ 

Waddeneilanden

Anne Doedens heeft een bijzonder 

woord van welkom voor Jan Hou-

ter, met wie hij het boek ‘1666: 

de ramp van Vlieland en Terschel-

ling’ schreef. Dat boek gaat over 

de aanval van de Engelsen in 1666 

op Vlieland en Terschelling, waar-

bij 170 handelsschepen werden 

verbrand en 2000 mensen om het 

leven kwamen. Een dag later werd 

West-Terschelling platgebrand. In 

de Nederlandse geschiedenis kreeg 

deze ramp nauwelijks aandacht. 

Het boek ‘De geschiedenis van Ne-

derland’ doet dat wel en Jan Houter 

leest dat gedeelte graag voor.

Europa

Hans van Baalen vindt dat iedereen 

hier de Nederlandse geschiedenis 

moet kennen. Een van de grootste 

rampen daarin noemt hij de split-

sing van de Nederlanden. ‘Samen 

met België en Luxemburg zouden 

we veel meer kunnen in de we-

reld.’ Van Baalen kwam net terug 

uit Kiev, waar vandaag geschiede-

nis wordt geschreven. ‘Europa is 

gemakkelijk te bereizen en men-

sen genieten ervan, maar je hebt 

ook het Europa van de instituties.’ 

Hij gaat in op ontwikkelingen in 

Europa  en uitbreiding van de EU. 

‘We wisten dat Bulgarije niet met-

een een rechtsstaat zou worden naar 

Nederlands model.’ Als voorbeeld 

van een land dat het uitstekend doet 

in de EU noemt hij Polen. De Po-

len hebben meegeholpen aan onze 

bevrijding. Hij merkt dat mensen 

in de landen waar de Nederlanders 

in de geschiedenis waren, dit nog 

steeds weten. ‘Wie zijn geschiede-

nis niet kent weet ook zijn eigen 

toekomst niet.’ 

Europarlementariër Hans van 

Baalen ontvangt het eerste 

exemplaar van het boek.

Voorstelling De Minnaar
De Minnaar is een bewerkte versie van The Lo-

ver, een toneelstuk uit 1962 van de Britse auteur 

en Nobelprijswinnaar Harold Pinter. Dit ‘vroege’  

werk van Pinter kenmerkt zich door dreiging en 

verwarring. In De Minnaar draait veel, zo niet al-

les om seksuele ontlading en (over)spel. Sarah en 

Richard proberen hun ingedutte huwelijk al 10 

jaar van nieuw elan te voorzien. Daarbij kiezen ze 

voor de meest originele oplossing: een minnaar 

of minnares erbij. Maar is dit alternatief voor al-

lebeide uiteindelijk bevredigend? 

Acteurs Anita van Soest en Mart Rienstra speel-

den deze eenakter al eerder op diverse theater-

festivals. Toen in een korte, rauwe versie. In de 

afgelopen maanden hebben ze onder begeleiding 

van Jan van Sas en Ronald van der Zwan deze 

nieuwe versie bewerkt en in twee try-outs al op 

toneel gebracht. Nu dan de première; op zondag 9 

februari om 15.00 is deze bijzondere voorstelling 

te zien bij het KunstenHuis, theater het Lichtruim 

in Bilthoven. Een kaartje is te bestellen via de tic-

ketshop op de website van het Kunstenhuis www.

kunstenhuis.nl.

Vrijwilligers gezocht
Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving 

mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun 

beperking. Zij steunen projecten die het mogelijk maken om hun talen-

ten en kwaliteiten te ontwikkelen. Ook mensen met een verstandelijke 

beperking willen niets liever dan erbij horen, naar school gaan, sporten, 

koken of de trein nemen. Dagelijkse dingen die voor de meeste mensen 

als vanzelfsprekend zijn, maar waar zij hulp en steun van anderen bij 

nodig hebben.

Fonds verstandelijk gehandicapten is op zoek naar enthousiaste vrijwil-

ligers om voorlichting te geven en om collectanten en andere vrijwil-

ligers te werven voor het fonds, in (het werkgebied) Utrecht/ Flevoland. 

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u terecht voor meer informatie bij:vMax 

Kan, Provinciaal collecte coördinator Utrecht, Flevoland, telefoon 030-

7600051, mkan@fondsverstandelijkgehandicapten.nl.

The Big Event van Opel Stam
Van 3 tot en met 8 februari maakt Opel het kopen van een nieuwe auto 

heel aantrekkelijk. Kopers krijgen een Opel-tankcard met een tegoed 

van € 500,- brandstof, 20 procent voordeel op alle accessoires en tot 

€ 2.000,- extra inruilwaarde. Bovendien rekent Opel voor een Bi-Fuel-

uitvoering (voor rijden op lpg) geen meerprijs. The Big Event vond in 

september 2013 voor het eerst plaats en wordt nu, vanwege het succes 

ervan, herhaald. 

Speel mee in het verhaal van Peer Gynt 
Edvar Grieg en zijn Peer Gynt. Wie kent ze niet. De kinderen zongen zijn ‘tunes’ in de 

straten van Christiania (nu Oslo). Men loot zijn melodieën in ilms en Duke Ellington 
speelde een jazz-interpretatie van dit beroemde stuk.

Huismuziekorkest Samuze orga-

niseert weer een muziekproject 

onder leiding van Reinout Gods-

chalk. De muziekstukken, die hij 

heeft bewerkt zijn delen uit de 

Peer Gynt Suite van de Noorse 

componist Edvard Grieg. Peer 

Gynt is een drama van de even-

eens Noorse toneelschrijver Hen-

rik Ibsen waarvoor Grieg in 1875 

zijn beroemde muziek schreef. 

Samuze nodigt muzikanten uit 

om mee te spelen op 5 en 19 

april a.s. De volgende instrumen-

ten kunnen meedoen: Bloklui-
ten (Sopraan t.e.m. Groot Bas), 

Houtblazers, Strijkers, Contra-

bas, Althobo, Alt dwarsluit, Bas-

klarinet. Op aanvraag: Hoorn, 

Trombone. Voor andere instru-

menten dan aangegeven, graag 

overleg per e-mail. Het gewenste 

speelniveau is 3 (gemiddeld) op 

de schaal van Huismuziek. Het 

minimum aantal deelnemers is 

30 en het maximum 50.

Aanmelden

Het project is op 5 en 19 april 

2014 (zaterdagen) in De Dui-

ventil, Jasmijnstraat 6, 3723 

EC De Bilt van vanaf 10.30 

uur tot 17.00 uur.  Aanmel-

den c.q. inlichtingen: Erna 

Tuerlings, tel. 030 2719275, 

huismuziekorkest@samuze.nl. 

Wanneer er op 15 februari a.s. 

30 aanmeldingen zijn gaat het 

project door.

Het Boeren Buren Bal 
De Weergodden van het Speikerreik De Bilt nodigen alle inwoners uit 

de Gemeente De Bilt en de omliggende dorpen en steden uit om samen 

met hun Prinsen en Prinsessen het Boeren Buren Bal te vieren. Trek uw 

boerenkiel aan en warm u vast op voor het Grote Carnavalsweekend 

dat voor de deur staat. Het feest is voor jong en oud en wordt gehouden 

op zondag 16 februari vanaf 14.00 en zal tot ca. 17.00 in het H.F Witte 

Centrum, Henri Dunantplein 4 De Bilt. De toegang is gratis. Het feest 

wordt muzikaal opgeluisterd door befaamde blaaskappellen  waaronder 

de De BoereSoulstampers, De Blaaskinkels, Blaasvaak, Krakepitters en 

de IJsbrekers uit De Bilt. Zie voor meer informatie www:weergodden.nl

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

OPRUIMING
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De realisatie van bedrijvenpark Larenstein is in volle 

gang. Het afgelopen jaar hebben weer verschillende 

bedrijven hun deuren geopend. Larenstein is met haar 

ligging in het midden van het land, goede bereikbaar-

heid en representatieve uitstraling uitermate geschikt 

voor kleinschalige en middelgrote lokale bedrijven.

Er zijn nog enkele kavels beschikbaar in het zuide-

lijk deel (autocluster) en in het noordelijk deel van het 

terrein, waar verschillende typen bedrijven zich kun-

nen vestigen. Daarnaast is er nog één zogenoemde 

‘boskamer’ te koop. Deze kavel wordt aan drie zijden 

omringd door bos.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

projectleider Bram Quaak, tel. 06-26652595 of via 

quaakb@debilt.nl. U kunt ook kijken op www.debilt.nl/

projecten, kijk onder Bedrijvenpark Larenstein.

LAATSTE KAVELS

OP LARENSTEIN

TE KOOP

NOG

ENKELE
KAVELS
TE KOOP

advertentie

De BghU is een samenwerkings-

verband op het gebied van gemeen-

telijke en waterschapsbelastingen 

tussen de gemeenten Utrecht en De 

Bilt en het waterschap. Ook stelt 

de BghU de hoogte van de WOZ-

waarden vast voor alle onroerende 

zaken in deze gemeenten. 

Met ingang van 1 januari 2014 

voert de BghU zelfstandig de be-

lastingtaken uit in opdracht van 

de gemeente Utrecht, De Bilt en 

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden. De gemeenten en het 

waterschap blijven zelf verant-

woordelijk voor de hoogte van de 

tarieven, de verordeningen en de 

kwijtscheldingsnormen. 

Gevolgen 

Inwoners en bedrijven van Utrecht 

en De Bilt hebben voortaan voor 

de lokale en regionale belastingen 

alleen nog met de BghU te maken. 

Voor inwoners en bedrijven in het 

gebied van De Stichtse Rijnlanden, 

die niet in Utrecht en De Bilt wo-

nen, geldt dat zij alleen voor hun 

waterschapsbelastingen te maken 

hebben met de BghU. Via het digi-

taal loket op de website www.bghu.

nl kan iedereen zijn/haar gemeen-

telijke en/of waterschapsbelasting-

zaken regelen. Bijvoorbeeld beta-

lingen raadplegen, automatische 

incasso regelen, kwijtschelding 

aanvragen, het WOZ-taxatieverslag 

inzien of bezwaar maken. 

Samenwerking

De gemeenten Utrecht en De Bilt 

werken al sinds 2009 samen op het 

gebied van gemeentelijke belas-

tingen. De medewerkers die werk-

zaam waren voor gemeentelijke 

belastingen zijn per 1 januari 2014 

overgegaan naar BghU. 

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden had de hefing en invor-
dering van de waterschapsbelastin-

gen tot 1 januari 2014 uitbesteed. 

De medewerkers die werkzaam 

waren voor de waterschapshefing 
bij het Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden zijn per 1 janu-

ari 2014 ook in dienst gekomen bij 

de BghU. 

Belastingsamenwerking tussen 
gemeenten en Hoogheemraadschap

 

De gemeenten Utrecht en De Bilt en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn 

met ingang van 1 januari 2014 een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van 

belastingen onder de naam BghU - Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap 

Utrecht. De BghU voert namens deze partijen de hefing en invordering van lokale belastingen 
uit. Dit levert voor de komende 4 jaar bij de samenwerkende partijen een kostenbesparing op 

van in totaal 10 miljoen euro. 

Ebbe Rost van Tonningen: ‘In het 

algemeen geldt, dat politici kunnen 

leren van theater en acteurs, omdat 

deze een uitstekende band met hun 

klanten nastreven. Zij overleven 

anders niet. Zij moeten daarbij kun-

nen improviseren en steeds weer op 

de toppen van hun kunnen ‘spelen’. 

De acteur en de musicus bestaan, 

behalve bij de gratie van hun or-

kest, band of theatergroep, vooral 

door de band met hun publiek. Een 

bevredigend resultaat ontstaat al-

leen als er goed geluisterd wordt en 

een boodschap wordt uitgezonden 

die bij het publiek aanslaat. Ook ri-

sico’s kunnen nemen hoort bij het 

vak van de creatieve mensen’. 

Dit deden zij op het gemeentehuis 

in De Bilt. ‘Samen gaan we zorgen 

voor goed riool- en zuiveringsbe-

heer, tegen aanvaardbare kosten’, 

aldus Van der Vorm. De gemeente 

zorgt voor de riolering, het water-

schap zorgt voor het zuiveren van 

het afvalwater. Twee taken die let-

terlijk met elkaar verbonden zijn. 

In het afvalwaterakkoord maken 

gemeente en waterschap afspraken 

over het beheer van riolering en 

zuivering, de afvalwaterketen. Dit 

beheer willen de partijen zo opti-

maal mogelijk doen om te zorgen 

voor schoon water in sloot en ri-

vier, ter bescherming van de volks-

gezondheid en onze leefomgeving. 

Samenwerken 

De gemeente De Bilt en De Stichtse 

Rijnlanden nemen allebei deel aan 

Winnet, het Water Innovatie Net-

werk binnen de provincie Utrecht. 

In dit netwerk werken 14 gemeen-

ten en het waterschap aan doelma-

tiger, duurzamer en eficiënter be-

heer van de afvalwaterketen. ‘Dit 

afvalwaterakkoord is een waar-

devolle verdieping van de samen-

werking binnen Winnet’, aldus Van 

der Vorm. Wethouder Kamminga 

onderschrijft de waarde van de sa-

menwerking en ziet Winnet als één 

van de succesvollere samenwer-

kingsverbanden.

Afvalwaterakkoord
Wethouder Bert Kamminga van de gemeente De Bilt en Els van der Vorm van De Stichtse 

Rijnlanden hebben op 21 januari 2014 een afvalwaterakkoord getekend. 

Biltse goede doelen

maken zich op voor NLdoet
Biltse organisaties weten de weg steeds beter te vinden 

naar de website van NLdoet. Eén voor één melden 

zorginstellingen, sportclubs en goede doelen hun klussen 

aan voor deze grote vrijwilligersactie die dit jaar op 

vrijdag 21 en zaterdag 22 maart plaatsvindt. 

Scouting Laurentiusgroep zoekt een club vrijwilligers die wil helpen 

bij het schilderen van het scoutinggebouw in Bilthoven, Woonzorgcen-

trum Schutsmantel heeft hulp nodig bij het maken van lentebloemstuk-

jes met bewoners en basisschool De Werkplaats wil een Werktuin voor 

de kinderen van groep 3 en 4 aanleggen. Stuk voor stuk klussen, die 

met een korte krachtinspanning van een groep vrijwilligers helemaal 

geklaard kunnen worden. Vaak zijn het klussen die door tijdgebrek blij-

ven liggen, NLdoet biedt organisaties dé kans om zulke klussen aan te 

pakken en nieuwe vrijwilligers te werven. 

Vrijwilligers

Steeds meer maatschappelijke organisaties uit Gemeente De Bilt zien 

deze kansen die NLdoet hen biedt, en melden zich aan. Voor vrijwil-

ligers biedt NLdoet een unieke gelegenheid om met een relatief korte 

tijdsinspanning toch iets wezenlijks bij te kunnen dragen. Lang niet ie-

dereen kan wekelijks tijd vrij maken voor vrijwilligerswerk, maar velen 

lukt het wel om eenmalig één of twee dagen vrij te maken. En omdat 

NLdoet één keer per jaar op die twee dagen plaats vindt, heeft het week-

end van NLdoet een feestelijk karakter, echt een dagje uit. 

Meedoen? 

NLdoet wordt landelijk georganiseerd door het OranjeFonds; daar kun-

nen organisaties dan ook de inanciële bijdrage van 450 euro aanvragen, 
de deadline hiervoor is 3 februari 2014. Lokaal wordt NLdoet gecoördi-

neerd door Vrijwillig in Actie De Bilt, onderdeel van Stichting MENS.  

ViA de Bilt helpt maatschappelijke organisaties bij het verzinnen van 

aansprekende klussen, bij de aanvraag van 450 euro van het Oranje 

Fonds en bij de voorbereidingen voor 21 en 22 maart. Bedrijven die 

mee willen doen aan NLdoet en op zoek zijn naar een leuke klus om uit 

te voeren met collega’s, kunnen terecht bij Samen voor De Bilt via 06-

11564957 en astrid@samenvoordebilt.nl. Voor meer informatie kijkt u 

op www.nldoet.nl  (Lotte Nagengast)

Straatacties van Beter De Bilt
Voor het oude postkantoor aan de Julianalaan te Bilthoven begonnen jl. zaterdag de 

straatacties van politieke partij Beter De Bilt. Lijsttrekker Ebbe Rost van Tonningen verbond 

twee linten met elkaar als symbolisch gebaar voor de samenwerking tussen de gemeente en 

particulier initiatief. Daarna voerde hij een act op met lied en accordeon en vertelde een kort 

verhaal. De accordeon was daarbij de metafoor voor de gemeente die dicht bij de mensen staat. 

Acteur Bart van Gerwen verzorgde een muzikale inleiding. 

Beter De Bilt voor een toekomstig theater. (foto Reyn Schuurman)
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brasserie
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Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

Week specials
Pompoensoep met tamme kastanje € 5,50
Half dozijn Bourgondische slakken  € 5,50

Gebakken zonnevis ilets 
met safraansaus € 12,50

Boeuf stroganof 
(van Ierse ossenhaas)  € 12,50
Geserveerd met : frietjes, groente 
en warme appelcompote

Tariquet tête de cuvée chardonnay
 per glas € 5,00
Fabiano Valpolicella Ripasso  per glas € 5,00

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Posters?

ook voor 

GEKKE 
formaten

of 

banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Om te stoven ook heerlijk voor de Irish Stew. Topper voor kenners

LAMSSTOOFLAPJES  ........................ 500 GRAM € 8,50

Ouderwets suddervlees. Iets doorregen. Heerlijk mals; 

ca 2½ tot 3 uur stoven

RUNDERBORSTLAPJES  ................ 500 GRAM € 4,50

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid & gemarineerd

STEAK BANADORA  ............................ 4 STUKS € 7,00

Voor de liefhebbers. Lekker gekruid met een vleugje knoflook

LAMSBURGERS .....................................100 GRAM € 1,55

Uit onze panklaarhoek: met o.a. varkensfilet, kaas & ham. 

Zonder been & met stokje!

GORDON SUISSE ..................................100 GRAM €1,45

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. gekruide tartaar, lente ui & 

Japanse sesamsaus

JAPANS OVENSLEETJE ....................100 GRAM € 1,35

Bakken als biefstuk. Heerlijk mals, licht dooraderd puur natuur!

RUNDERRIBEYE ...................................100 GRAM € 1,98

Traktatie voor de liefhebbers. Met een randje vet, iets aparts.

MAGRET DE CANETTE  ..................100 GRAM € 2,45

Om kort te wokken. Met o.a. biefstukreepjes, marinade & groenten

RUNDERWOKREEPJES ....................100 GRAM € 1,75

Uit onze traiteurhoek: met o.a. taugé & kipfilet. 

Ca. 20 min in de oven op 180°c 

KIPLOEMPIAS .......................................... 3 STUKS € 5,25

Lekker bij alles. Met o.a. varkensfilet, mosterd, ui & spek; 

12 tot 15 minuten braden.

ZWIEBELSTEAKS  ................................100 GRAM € 1,45

Gekruid & gezouten. Ca. 35 minuten braden. Smelt op de tong!

RUNDERBIEFROLLADE ................. 500 GRAM € 8,75

Originele. Rum, pandang of traditioneel? Als dessert of tussendoor

SPEKKOEK ................................................100 GRAM € 2,10

Lekker beleg. De originele A’damse; gesneden of aan een stukje

OSSEWORST ............................................100 GRAM € 1,75  

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 8 februari. Zetfouten voorbehouden.

Volg Mieka op 

www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35

3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:

woensdag 9.30 - 17.00 uur

donderdag 9.30 - 15.00 uur

vrijdag 9.30 - 17.00 uur

zaterdag 9.30 - 14.00 uur

Laatste Sale! 

50% tot 75% 

korting Kinderkledin�, (kraa�)cadeau� e� accessoire�

Raaijen Interieurs
Opruiming showroom modellen

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

Bezoek onze winkel en showroom.

Of bel voor meer informatie.

U kunt ook bij ons terecht voor het vakkundig 

opnieuw stofferen van uw design en kwaliteits

meubelen. Wij adviseren u graag. 

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

Uw verfspecialist in de regio
Bij ons kunt u terecht voor al uw schildersbenodigdheden en 

advies maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030 2000 212  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verfhuisbilthoven.nl

       /VerfhuisBilthoven
Onderdeel van: Schildersbedrijf Corn. de Groot ‘kwaliteit sinds 1965’

  

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 228 31 26 | M. 06 - 54 63 57 43
info@corndegroot.nl | www.corndegroot.nl

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder
Kerst-
cadeau

Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

Wij zijn op zoek naar bezorgers voor:
WIJK 181: 

Emmalaan, Kloosterlaan, Oude Bunnikseweg, 

Prinsenlaan, Universiteitsweg, Wilhelminalaan          

WIJK 172: Abt Ludolfweg, Runnebeek                                                    

WIJK 126: Geertgen tot St.Janslaan, 

Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenlaan 

WIJK 128: 

Argusvlinder, Donsvlinder, Jan Provostlaan, 

Kameelvlinder, Satijnvlinder, Vogelvlinder
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advertentie

Begin dit jaar is de nieuwe vier-

mans-praktijk geopend aan de Jan 

van Eijcklaan in Bilthoven. Benner 

Brinkman, Matthijs Metsers en Eli-

ne Greving werkten al samen in de 

praktijk van Brinkman aan de Rem-

brandtlaan in Bilthoven. Die prak-

tijk is vijftig jaar geleden opgezet 

door tandarts Eijgenstein en over-

genomen door mevrouw De Graaf, 

de moeder van Benner Brinkman. 

Twintig jaar geleden stapte hij zelf 

in die praktijk en later kwamen de 

twee anderen erbij. 

Verhuizen

Omdat de praktijk in een woonhuis 

zat en er behoefte was aan uitbrei-

ding, ontstonden in 2007 de eer-

ste plannen om te verhuizen naar 

een nieuwe locatie. Vanaf deze 

week sluit ook tandarts Roel van 

den Houten zich  bij hen aan.  Hij 

verhuist zijn eigen praktijk aan de 

Weidemanlaan in Bilthoven mee.  

Als locatie is de nieuwbouw van 

seniorencomplex Huize Het Oosten 

gekozen. Dat gebouw is goeddeels 

klaar. Er zijn ook een huisartsen-

praktijk en een apotheek gevestigd. 

Daarom sloot de komst van een 

nieuwe tandartsenpraktijk goed aan 

bij de plannen van het bestuur van 

Huize Het Oosten. ‘Eenvoudig is 

het allemaal niet geweest door ver-

anderingen in de bouwplannen in 

de loop van de jaren, maar dat is in-

herent aan grote nieuwbouwprojec-

ten. We zijn ontzettend blij met het 

resultaat’, zegt Benner Brinkman. 

Anderen

De praktijk is zeker niet alleen be-

doeld voor mensen uit Huize Het 

Oosten. De nieuwe gecombineerde 

praktijk van de vier tandartsen be-

handelt zo’n vierduizend patiënten 

van binnen en buiten Bilthoven. 

Naast algemene tandheelkunde is 

de praktijk gespecialiseerd in or-

thodontie en plaatsen van kronen en 

bruggen op implantaten. De tand-

artsen willen zoveel mogelijk hun 

stijl voortzetten: professionaliteit 

met veel aandacht voor de patiënt in 

een vriendelijke omgeving. Daarbij 

is assistente Connie de Graaf, die al 

27 jaar werkzaam is bij de tandart-

sen, een belangrijke en vertrouwde 

factor. Tevreden rondkijkend in de 

praktijk zegt ze, met een stralende 

glimlach: ‘Dit is het!’

Nieuwe tandartsenpraktijk 
Bilthoven-Noord

door Floris Bijlsma

Nog wat timmerwerk en bedrading. De laatste systeemplafonds worden op hun plaats gebracht.

De splinternieuwe tandartsenpraktijk Bilthoven Noord is klaar voor gebruik. Opvallend in de 

praktijk is het samenspel van moderne behandelapparatuur en een uitnodigende wachtkamer met 

een speels interieur uit de jaren 60. Daar staat onder andere een stoel in de vorm van een oude auto. 

‘Als een vader met zijn zoon in de wachtkamer komt, gaat de váder in die stoel zitten!’

Staand v.l.n.r. Mieke Meertens, Eline Greving, Connie de Graaf, Matthijs Metsers, Roel van den Houten. 

Zittend: Benner Brinkman.

Nieuwe eigenaar winkelcentrum 

De Kwinkelier in Bilthoven 

Real Estate Invest II BV uit Aalsmeer is de nieuwe eigenaar 

van winkelcentrum De Kwinkelier in het hart van Bilthoven. 

Het winkelcentrum is voor de koper bekend terrein aangezien 

de koper en de vorige eigenaar, Kerckebosch Beleggingen, 

reeds lang uitstekende banden met elkaar aanhouden. 

Doel van Real Estate Invest II (REI) is om snel tot een duurzame en 

kwalitatieve hoogwaardige herontwikkeling van De Kwinkelier te ko-

men. De Kwinkelier moet weer het geliefde (winkel)centrum worden 

met een hoge verblijfskwaliteit en een sterke regionale aantrekkings-

kracht. Er zijn onder meer plannen voor renovatie en uitbreiding van 

het winkelcentrum en verbetering van het onderhoud. Daarnaast zal de 

nieuwe eigenaar zich hard maken voor het wegwerken van de leeg-

stand. 

REI start, na een eerste inventarisatie, met de herontwikkeling en re-

novatie van het zogenoemde ‘Kronkelstraatje’ vanaf het Vinkenplein. 

Parallel hieraan wordt de integrale herontwikkeling van het winkel-

centrum uitgewerkt. Renovatie en herontwikkeling vinden plaats in 

overleg met huurders, gemeente en betrokkenen en onder leiding van 

The House of Development NV, de Belgische ontwikkelingstak van de 

nieuwe eigenaar, hierin lokaal bijgestaan door VKZ BV, inanciële vast-
goed- en gebiedsmanagers, uit Bilthoven.

Opnieuw in actie
voor voedselbank

Op 3 februari start de actieweek van SPAR Mons voor 

Voedselbank De Bilt. De supermarkt aan de Bilderdijklaan 

in Bilthoven steunt deze stichting het hele jaar door met de 

dagelijkse toelevering van levensmiddelen. 

Vorig jaar hebben de acties bij ruim 25 kratten voedsel opgebracht. Dhr. 

Mons hoopt middels deze actie wederom op een mooie opbrengst voor 

het groeiend aantal dorpsbewoners in inanciële nood. Voedselbank De 
Bilt is blij met de inzet van Dhr. Mons en zijn team.

Over Voedselbank De Bilt

Voedselbank De Bilt bestaat deze maand drie jaar en geeft inmiddels 68 

voedselpakketten uit aan gezinnen in inanciële nood. De hulp bestaat 
uit het wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk voedsel-

pakket. Ook wordt de verspilling van voedsel tegen gegaan. De voed-

selverwerving wordt steeds moeilijker door aangescherpte regelgeving 

op het gebied van voedselveiligheid. Daarom is de huidige sponsorac-

tie voor een koelbus ingezet en zijn regelmatig supermarktacties nodig 

om het magazijn te spekken. 

Op inspirerende wijze zijn er diverse 

soorten taarten en gebakjes gemaakt 

met zelfs voor het al meer dan zestig 

jaar oude en ervaren ambachtelijk 

Maartensdijkse bedrijf onbekende 

technieken. Robèrt toonde aan hoe 

op eenvoudige wijze zeer smake-

lijke producten kunnen worden ge-

maakt op basis van eerlijke, liefst 

regionale producten. Hierdoor ex-

tra geïnspireerd gaat Bakkerij Bos 

nu zelf aan de slag om de klant de 

komende tijd te kunnen verrassen 

met nieuwe of vernieuwde gebakjes 

en taarten, zoals een wel heel erg 

lekker appeltaartje, echte Bossche 

Bollen en fantastische chocoladege-

bakjes. Vanaf begin maart zullen de 

revenuen van die hernieuwde ken-

nis en mogelijkheden in de winkels 

te zien zijn. [HvdB]

Workshop bij Bakkerij Bos
Donderdag 23 januari heeft toppatissier Robèrt van Beckhoven, bekend o.a. van Heel Holland 

Bakt, aan de banketbakkers van Bakkerij Bos in Maartensdijk een workshop gegeven.

V.l.n.r. Frans, Matthie, Robèrt en Rob bij een aantal producten.

Lijsttrekker Madeleine Bakker: 

“Het CDA De Bilt-Maartensdijk 

is voor het behoud van een 

zwembad; Dichtbij! recreëren en 

sporten.”

Madeleine is nieuw in politiek, juriste, ruime ervaring door voorzitterschap 

Hockeyclub SCHC, bestuurslidmaatschap KNHB en maatschappelijke 

 activiteiten.

Mensen die DICHTBIJ elkaar zijn, elkaar helpen en stimuleren

Een overheid die DICHTBIJ haar inwoners staat

Voorzieningen DICHTBIJ onze inwoners

DICHTBIJ!

cda.nl/utrecht/de-bilt-maartensdijk facebook.com/CDADeBilt @cdadebilt 
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3.983.983.

De laagste prijs én 
heel veel aanbiedingen

De prijs is altijd laag bij 

Hoogvliet. Logisch dat het zo 

gezellig druk is in onze winkels. 

Wij verrassen u graag met 

duizenden producten voor 

de laagste prijs.  

Laagste prijs 

Voor al uw boodschappen,

of het nu versartikelen, 

A-merken, huismerken of 

laagste prijs artikelen zijn, 

bent u altijd het goedkoopst 

uit bij Hoogvliet! Wij bieden u 

een prijs-kwaliteitverhouding 

die geen andere supermarkt 

u kan bieden. Wekelijks vindt 

u bij ons meer dan zeventig 

aanbiedingen. Is de aanbie-

ding uitverkocht? Dan ontvangt 

u van ons een tegoedbon voor 

het artikel, zodat u dit op een 

later tijdstip kunt kopen voor 

de aanbiedingsprijs.     

Bewezen de goedkoopste supermarkt!

Waarom zijn

wij bewezen de

goedkoopste?

Daarom zijn 

wij bewezen de

goedkoopste!

Altijd de laagste prijs!

Meer dan 70 aanbiedingen

per week!

Sparen voor gratis producten!

De Kr  cht        
van Hoogvliet!van Hoogv

De laagste prijs
én heel veel
aanbiedingen

Wij zijn er voor
u én ook voor
uw kinderen

Compleet 
assortiment én 
voor ieders budget

Dagelijks vers 
én altijd kwaliteit

Wij zijn gastvrij én 
u staat centraal

Gemakkelijk én 
effi ciënt winkelen

Bewust én 
verantwoord

Vriendelijke én 
deskundige 
medewerkers

De      sterke
punten van
Hoogvliet werken 

in uw voordeel!

Boodschappen doen bij Hoogvliet 

is meer dan de moeite waard. En daar 

ligt ook onze kracht. Naast lage prijzen 

bieden wij u een groot assortiment, 

vriendelijke medewerkers, een warm 

welkom voor u en uw kinderen, winkel-

gemak, dagelijks verse producten en 

altijd de hoogste kwaliteit. Want dat 

is de kracht van Hoogvliet! 

De      sterke

1.991.991.
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Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt 
u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Maximaal 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. * U krijgt 50% korting op de totaalprijs.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Robijn wasmiddel, wasverzachter 
of overige wasverzorging 
Alle soorten
4 stuks
van: 9.56 - 27.16

voor: 4.78 - 13.58

 Rundergehakt 
Kilo
5.69

Unox Stevige Soep 
Alle blikken van 800 ml
2 blikken
van: 3.50 - 3.58

voor: 1.75 - 1.79

3.983.983.983.

kilo

1+1
GRATIS*

t        
!van Hoogv

De      sterke

2+2
GRATIS*

Acties zijn geldig van woensdag 
5 t/m dinsdag 11 februari 2014

aan de Leyenseweg 127

EXTRA 
AANBIEDING!

1.991.991.991.

500 gram

Per kilo 3.98
Pitloze 
witte druiven 
Per doos 500 gram
2.69
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Vriendendienst: contact staat centraal
door Floris Bijlsma

Iemand die door een psychiatrische achtergrond moeilijk uit huis komt en niet naar de 

geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kan of wil, kan zich aanmelden bij het maatjesproject 

Vriendendienst. De opzet is om een deelnemer één-op-één te koppelen aan een vrijwilliger zodat 

zij samen activiteiten kunnen ondernemen. 

Afhankelijk van de behoefte, in-

teresse en mogelijkheden van de 

deelnemer kan dat gaan om muse-

umbezoek, een kop kofie drinken, 
winkelen, naar de ilm gaan of een 
stuk ietsen. Een belangrijk ver-
schil met de GGZ is dat daar een 

psychische ziekte het uitgangspunt 

is. Bij de Vriendendienst is dat niet 
zo; het contact staat centraal. Het 
gaat bij de Vriendendienst daarom 

niet om genezen of behandelen, 

maar om het doorbreken van een 

isolement door activiteiten te on-

dernemen. Vriendendiensten voor 
mensen met een psychiatrische 

achtergrond zijn er in het hele 

land. De activiteiten in gemeente 
De Bilt zijn in 1997 opgezet door 
het maatjesproject Vriendendienst 

in Zeist. Die is ontstaan uit een 
samenwerking van Altrecht GGZ, 

welzijnsorganisaties en gemeen-

te Zeist. Deze Vriendendienst 
was actief in een groot gebied in 

Midden-Nederland. In 2006 is die 
grote regio gesplitst in kleinere 

deelgebieden en nam Kwintes, een 

organisatie voor mensen met een 

psychische of sociale kwetsbaar-

heid, het project over in Zeist en 

omstreken, waaronder gemeente 

De Bilt. 

Vrijwilligers

Het maatjesproject Vriendendienst 

heeft altijd behoefte aan meer on-

dersteuning door vrijwilligers. 
Medewerker Guus van Maurik: 

‘Het kan daarbij gaan om eens per 
week of per twee weken een te 

activiteit ondernemen, en dan het 

liefst voor een langere tijd. Maar er 
zijn ook vrijwilligers die tijdelijk 

werkloos zijn en hun tijd zinvol 

willen benutten door zich in te zet-

ten voor de Vriendendienst totdat 

zij weer een nieuwe baan hebben. 
We proberen ondersteuning te bie-

den zodat het maatjescontact kan 

doorgaan, ook als een vrijwilliger 

het drukker krijgt. En we hebben 
hier ook een vrijwilligster, Henri-
ette Carree, die voornamelijk ad-

ministratieve zaken doet. Er is dus 
van alles mogelijk.’ De vrijwil-
ligers worden goed begeleid door 

de Vriendendienst en staan er niet 

alleen voor. Zo kunnen zij contact 
opnemen met de Vriendendienst 

als zij vragen hebben over hoe om 

te gaan met iemand met een psy-

chiatrische achtergrond. Maar de 
Vriendendienst organiseert ook 

actief avonden waar vrijwilligers 

informatie krijgen en ervaringen 

kunnen delen. 

Anderen

Bij de Vriendendienst gaat het niet 
alleen om deelnemers met een 

psychiatrische achtergrond. Klaas 

van Twillert, net als Guus van 

Maurik werkzaam bij de Vrien-

dendienst, licht toe: ‘Kort gele-

den heeft zich een sportieve maar 

slechtziende jongeman aangemeld 

die wel zelfstandig kan wandelen 

buiten, maar niet hardlopen waar-

door hij niet goed meer tot spor-

ten komt. Hij zoekt daarom een 
maatje dat af en toe met hem een 

stukje wil hardlopen en hem dan 

zegt als er bijvoorbeeld een tak 

op het pad ligt.’ Omdat zich altijd 
meer deelnemers dan vrijwilligers 

aanmelden bij de Vriendendienst 

is er ook gezocht naar alternatieve 

vormen van activiteiten. Zo is het 
idee ontstaan om met meerdere 

deelnemers samen eens per zes 

tot acht weken een wandeling te 

maken in de buurt onder begelei-

ding van enkele vrijwilligers. Za-

terdag 8 februari is er weer zo’n 
wandeling, dit keer in Bilthoven. 
De wandeling begint om 13.30 uur 
bij begraafplaats Den en Rust in 

Bilthoven vanwaar de deelnemers 
in de mooie bosomgeving kunnen 

wandelen. Voor meer informatie 
over het maatjesproject Vrien-

dendienst: www.vriendendienst-
samensterk.nl Meer informatie 
over de wandeling van 8 februari 

en mogelijkheden om mee te rij-

den naar het startpunt: Jet Rutgers 

030-6911 677. 

Medewerker Klaas van Twillert en vrijwilligster Henriëtte Carree.

Nieuwe eerste hulpverleners
Voor de tweede keer dit 

seizoen werd het EHBO 
examen afgelegd bij 

EHBO vereniging De 
Bilt/Bilthoven. Alle  10 
examenkandidaten zijn 

geslaagd. Onder des-

kundige begeleiding van 

instructeur Jan Broers en 
lotus-slachtoffer Sari de 

Bruin zijn de kandidaten 
in 10 lessen opgeleid om 

goede Eerste Hulpverle-

ners te worden. Ook zijn 
zij bevoegd om, zo no-

dig, te reanimeren en de 

AED te bedienen.
(Maud Timmer)

De nieuwe hulpverleners 

en hun opleiders na 

aloop van het examen.

Bezichtiging borduurmuseum
Vrijdag 17 januari was er voor de bewoners van Woonzorgcentrum De 
Bremhorst in Bilthoven weer een gezellig uitje georganiseerd. Deze 
keer gingen twee heren en verder allemaal dames mee naar het bor-

duurmuseum in Barneveld. Bij borduren denk je automatisch aan een 
vrouwelijke bezigheid. In het museum werd al snel uitgelegd, dat in de 
oudheid alleen mannen mochten borduren. Er waren prachtige borduur-
werken in het museum te zien. Het museum is ontstaan vanuit een uit de 
hand gelopen hobby. De vrijwilligers en eigenaar vertelden veel over de 
achtergronden van bepaalde borduurwerken.          (Berber Holwerda)

In het borduurmuseum was er ook tijd voor kofie met wat lekkers.Oud worden zonder het te zijn
Rudi Westendorp is hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van de Leiden Academy of 

Vitality and Aging, verbonden aan het Leids Universitair medisch centrum (LUMC). 

In een lezing op dinsdag 11 februari a.s. in de Bilthovense Boekhandel om 20.00 uur 

spreekt Westendorp over ‘ouder worden zonder het te zijn’; dit is ook de 

titel is van zijn recent verschenen boek. 

Ieder mens heeft vanaf omstreeks 
zijn vijftigste levensjaar te maken 

met verschijnselen van veroude-

ring: gevoeligheid van spieren en 

gewrichten, eerder tekenen van 

vermoeidheid, minder stressbe-

stendigheid, minder concentratie 

en beginnend geheugenverlies 

- het kan zich, vroeger of later, 

voordoen, in lichte of (steeds) ster-

kere mate -. Hoe hier mee om te 
gaan als individu? En hoe hierop 
te reageren in een samenleving, 

die vergrijst, met een aangekon-

digde verhoging van de pensioen-

leeftijd? 

De entreekosten bedragen 5 euro. 
Vooraf aanmelden kan op tel. 030 
2281014 of info @ bilthovense-

boekhandel.nl

De  blikopener 1
In verkiezingstijd wordt de kiezer vaak een rad voor ogen 

gedraaid om stemmen te winnen. Dat gebeurt ook in De 

Bilt. De Biltse kiezer laat zich echter niet bedotten door 

populistische leuzen. Met  deze blikopener willen we feiten 

tegenover loze woorden plaatsen. Tegenover halve of hele 

onwaarheid zullen in deze rubriek onbetwistbare feiten 

worden gezet.

Een lokale partij schrijft: “in bijzonder in De Bilt is kaalslag 

gepleegd zonder reëel perspectief op wederopbouw, het 

lijkt wel een oorlogsgebied!”. O ja? Feit 1: twee tunnels; feit 

2: een aantal rotondes, feit 3: aanpak Julianalaan en Vinken-

plein. En nog veel meer. Feiten tonen onweerlegbaar aan 

dat het gaat om wederopbouw met perspectief.

Op de site van een andere lokale partij leest men het vol-

gende staaltje van populistische volksverlakkerij: “B&W De 

Bilt schrijven geschiedenis in rode cijfers en laten een lege 

kas achter. Dit College van B&W, bestaande uit VVD, D66 en 

GroenLinks/PvdA, heeft in 8 jaar tijd meer dan € 15 miljoen 

verlies veroorzaakt.” Laat u niet misleiden. Feit 1. De kas is 

niet leeg: er is een totaal aan reserves van meer dan 18 mil-

joen! Feit 2. Het bestuur gaf veel geld uit, zeker. Maar (feit 

3:) uitsluitend voor projecten voor de burgerij als de boven-

genoemde (na raadsbesluiten!) 

VVD De Bilt gaat voor feiten, 

dat is het enige waar de kiezer 

mee gediend is.

advertentie
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Mooie opening 
Linnerie Bedderie Annelies

door Herman Stuiver

Na een paar weken van keihard werken konden de nieuwe eigenaren Geert en Rilana 

Venneman onlangs hun Linnerie Bedderie Annelies aan de Rading in Loosdrecht openen. Over 

de rode loper en onder een fraaie ballonnenboog werden de gasten vanaf 10.00 uur uitgenodigd 

om een bezoek te brengen aan het gerenoveerde pand. 

Door een brede entree, met links 

en rechts uitstallingen van bedden-

goed kom je in een prachtige ruimte 

waar complete slaapkamers zijn in-

gericht. Alles in stijlvolle kleuren, 

een strak zwart plafond met grote 

moderne lampen, de wanden in 

grijze tinten met af en toe mooie 

kleuraccenten. Aan het eind van 

deze massale showroom een gezel-

lige kofiebar en een grote eiken-

houten tafel, waar Geert en Rilana 

ongetwijfeld veel interessante ver-

koopgesprekken met hun klanten 

zullen voeren. 

Slaapcomfort

‘Het loopt de hele dag al lekker. 

Een goede start en we zijn bijzonder 

verrast door de belangstelling van-

uit de buurt die allemaal langs zijn 

geweest’ vertelt Geert. Afgaande op 

het aantal bloemstukken en kopjes 

kofie mogen ze daarover zeker niet 
klagen. Naast Velda tref je merken 

als M Line en Avek aan. Verder ver-

kopen Rilana en Geert ook nog hun 

eigen label ‘Puur’: ‘Op dit moment 

is het natuurlijke latex een trend, 

en natuurlijk de box-spring, elek-

trisch verstelbare bedden met rug- 

en knie-link ondersteuning’ ver-

volgt Geert die een ruime ervaring 

heeft als specialist op het gebied 

van slaapkamers. ‘Wij zijn in staat 

om iedereen een advies op maat te 

geven, met een totale visie op het 

slaapcomfort. Want een keuze voor 

een goed bed is zeer persoonlijk’. 

Niet voor niets luidt het motto van 

Geert en Rilana ‘de nacht bepaalt 

uw dag’, 

Klaar

Niemand kan het belang van een 

goed bed en een gezonde matras 

ontkennen, dat is uitgebreid aan-

getoond. Twee jonge ondernemers 

die klaar staan om hun klanten van 

dinsdag tot en met zaterdag tussen 

10.00 en 17.30 uur te ontvangen 

in hun Linnerie Bedderie Annelies 

aan de Rading 46A in Loosdrecht.

Rilana en Geert Venneman. 

Het Stationsplein kreeg een nieuw busstation aan de noordkant van het 

station. De inpassing van dit busstation moet meegenomen worden bij de 

herontwikkeling van de ‘kop’ van de Rembrandtlaan. 

[foto Henk van de Bunt]

Sponsor koelbus voor 
jarige voedselbank

Voedselbank De Bilt bestaat deze maand 3 jaar, maar dat is 

geen feestelijke gebeurtenis. De armoede in de gemeente groeit 

en de voedseltoevoer neemt af door toenemende regelgeving 

op het gebied van voedselveiligheid. De aanschaf van een 

koelbus is noodzakelijk: dat is wel een enorme investering.

Een kleine reis in de tijd maakt duidelijk wat er in drie jaar is veranderd: 

de eerste uitgifte vond plaats op 4 februari 2011. 14 voedselpakketten 

zijn uitgegeven voor 28 personen. Er waren toen15 vrijwilligers actief. 

Tegenwoordig zetten zich 62 vrijwilligers in om ruim 65 voedselpak-

ketten uit te geven en daarmee ongeveer 170 monden te voeden. Steeds 

meer dorpsgenoten moeten noodgedwongen een beroep doen op de 

voedselbank. 

Voedselveiligheid

Momenteel rijden de chauffeurs met eigen vervoer naar de lokale voed-

selleveranciers voor meer dan de helft van de voedselvoorziening. Dit is 

niet langer wenselijk door de verscherpte regelgeving op het gebied van 

voedselveiligheid en leidt ertoe dat bepaalde leveranciers geen voed-

sel meer mogen verstrekken. Collega Voedselbank Zeist heeft wel een 

koelbus maar komt tijd en handen tekort om ook De Bilt te beleveren. 

Resultaat van deze ontwikkelingen: het aantal pakketten is verviervou-

digd en de toevoer van voedsel loopt terug met als resultaat dat het ma-

gazijn langzaam opdroogt. Een koelbus maakt vervoer naar het distribu-

tiecentrum weer mogelijk en daarmee komt het behoud en uitbreiding 

van nieuwe leveranciers weer binnen handbereik. Een noodzakelijke 

investering dus om dorpsgenoten in nood te kunnen blijven ondersteu-

nen. Voor aanschaf ervan is 40.000 euro nodig: particuliere bijdragen 

of sponsoring van bedrijven daarvoor worden graag ingezameld bij de 

Stichting Voedselbank De Bilt o.v.v. koelbus. Hiervoor kan contact wor-

den opgenomen met Marije Popma (sponsor@voedselbankdebilt.nl). 

De actuele sponsorstand kan worden gevolgd op www.voedselbankde-

bilt.nl of via social 

media als twitter 

en facebook.

Jl. vrijdag was 

Collega Voedsel-

bank Zeist met 

haar koelbus nog 

in de gelegenheid 

om ook De Bilt te 

beleveren. (foto 

Reyn Schuurman)

Inloopavond project Rembrandtlaan
Bedrijventerrein Rembrandtlaan is gelegen in het centrum van Bilthoven, direct nabij het 

stationsgebied. Het betreft een sterk verouderd bedrijventerrein, waarmee de gemeente 

ambitieuze plannen heeft. 

Dit bedrijventerrein moet onder-

deel gaan uitmaken van de Life 

Science as (tussen De Uithof en 

Berg en Bosch). Dat vraagt om 

een andere economische visie, 

een herprogrammering en herver-

kaveling. Op het bedrijventerrein 

Rembrandtlaan zelf zijn diverse 

initiatieven van de daar geves-

tigde ondernemers die hun panden 

willen verbouwen of iets nieuws 

willen ontwikkelen. Om deze 

ontwikkeling de komende tijd in 

goede banen te leiden heeft de ge-

meenteraad van De Bilt in januari 

2013 een stedenbouwkundig plan 

vastgesteld. Dit stedenbouwkundig 

plan heeft als vertrekpunt gediend 

bij het uitwerken van het nieuwe 

bestemmingsplan.

Inspraak

Op 17 december 2013 heeft het 

college van B&W besloten het 

voorontwerp bestemmingsplan 

dat betrekking heeft op het gebied 

Rembrandtlaan vrij te geven voor 

de inspraak en het wettelijk voor-

overleg. De bestemmingsplannen 

die nu gelden voor het plangebied 

zijn sterk verouderd en sluiten niet 

goed aan op de feitelijke situatie en 

de eisen van de huidige wet- en re-

gelgeving. Naar aanleiding van het 

in procedure brengen van het voor-

ontwerp bestemmingsplan heeft er 

op 14 januari 2014 een klankbord-

groep-bijeenkomst plaatsgevonden 

waarin het voorontwerp bestem-

mingsplan nader is toegelicht en 

de mogelijkheid is geboden tot het 

stellen van vragen. Op donderdag 

23 januari was er een ‘inloop-

avond’ in het gemeentehuis. Tot en 

met 19 februari kan bij de gemeen-

te schriftelijk gereageerd worden 

op dit voorontwerp.

Inventumterrein en 
Spooronderdoorgang 

Op de hoek van de Leijenseweg met de 2e Brandenburgerweg in Bilt-

hoven ligt het voormalig Inventumterrein. AM vastgoed, de huidige 

eigenaar van het terrein, is van plan hier 39 huizen te bouwen. Om met 

de bouw te kunnen beginnen, moet onder andere een nieuw bestem-

mingsplan opgesteld worden. Daarover zijn plannen gepresenteerd, 

waarbij is aangegeven hoe daarop eventueel gereageerd kan worden.

Over deze plannen werd een inloopavond georganiseerd op donder-

dag 30 januari. Deze avond werd gecombineerd met de inloopavond 

over het ontwerp bestemmingsplan voor de spooronderdoorgang aan 

de Leijenseweg, omdat deze twee projecten nauw met elkaar samen-

hangen. Er bestond deze avond de mogelijkheid over beide projecten 

vragen te stellen. AM Wonen en ProRail waren aanwezig en gaven in-

formatie over het ontwerp en de uitvoering. 

In de brandweerkazerne aan de Leijenseweg 40 in Bilthoven was het 

een drukte van belang. [foto Henk van de Bunt]
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Masquerade start project volwassenen
door Guus Geebel

Community Art Theater is een van de projecten waarmee Theaterschool Masquerade voor 

volwassenen gaat beginnen. De naam Community Art wordt gebruikt voor kunstzinnige projecten 

rondom sociale vraagstukken. Masquerade gaat met het thema ‘afscheid’ invulling geven aan een 

theaterproductie met verhalen die door mensen zelf worden aangeleverd. Vanaf september 2014 

begint Masquerade ook met een cyclus van twaalf theaterlessen voor volwassenen in Het Lichtruim.

‘Bij Community Art leveren men-

sen dus hun eigen materiaal waar-

mee ze theater gaan maken. Dat is 

eigenlijk de kern van deze manier 

van werken’ vertelt artistiek leider 

Irene Jongbloets van Masquerade. 

‘We nodigen nu al mensen uit die 

hun verhaal over het thema ‘af-

scheid’ willen vertellen en liefst 

ook mee willen spelen. Dat gebeurt 

door middel van een interview met 

de regisseur en theatermaker Lilian 

Vis Dieperink. Met hoeveel men-

sen we het gaan uitvoeren hangt af 

van de aanmeldingen.’ Community 

houdt in dat het uit de gemeenschap 

komt, dus zijn verhalenvertellers uit 

de hele gemeente welkom. 

Werkwijze

‘In de voorbereidende fase waar-

mee we zo snel mogelijk gaan 

beginnen, willen we heel veel 

verschillende mensen over het on-

derwerp afscheid spreken’, vertelt 

Lilian Vis Dieperink. ‘Op basis van 

de inbreng gaan we de voorstelling 

richting geven.’ Wie zich aanmeldt 

krijgt een oproep voor een gesprek. 

‘We inventariseren alle verhalen en 

kijken welke onderwerpen vaak te-

rugkomen. Daarmee krijgen we een 

indruk van wat er onder de mensen 

speelt. Op die manier krijgt het con-

cept van de voorstelling steeds meer 

richting. We  werken eerst heel 

breed en gaan we het daarna toe-

spitsen. Mensen die een mooi ver-

haal hebben maar niet willen spelen 

zijn welkom, maar ook mensen die 

het thema aanspreekt en het willen 

spelen kunnen zich aanmelden. Het 

zijn de verhalen van mensen die 

hier wonen. We nodigen vooral ook 

mensen uit andere culturen uit zich 

aan te melden, want die hebben in 

ieder geval met het thema afscheid 

te maken gehad. In het voorjaar 

2015 gaan we het resultaat voor de 

Biltse gemeenschap opvoeren.’

Ervaring

Lilian Vis Dieperink heeft op deze 

manier eerder een voorstelling ge-

maakt over immigranten. Daarvoor 

interviewde ze twintig mensen, 

heel gevarieerd in leeftijd en af-

komst. ‘Het waren vluchtelingen, 

maar ook tweede generatie nieuw-

komers. Uiteindelijk werd het stuk 

door vijf mensen gespeeld. Die ver-

tolkten niet alleen hun eigen ver-

haal, maar ook thema’s die in ande-

re interviews naar voren kwamen.’ 

Lilian had ook een gesprek met 

Ellie Hulst van de bewonerscom-

missie Burgemeester van Heem-

strakwartier. ‘In die wijk speelt het 

thema ook heel erg. Mensen moeten 

naar een tijdelijke woning en ko-

men daarna terug in hun oude wo-

ning waar veel herinneringen lig-

gen, maar die helemaal veranderd 

is. Dat is ook weer een vorm van 

afscheid nemen. ‘We hebben voor 

dit thema gekozen omdat we bij de 

oriënterende gesprekken merkten 

dat dit vaak terugkomt. Het thema 

is heel breed maar we willen ons 

door de mensen laten leiden wat er 

speciiek speelt.’ Lilian gaat het in 
samenwerking met een scriptschrij-

ver de bijdragen omvormen tot een 

getheateraliseerd verhaal. 

Belangstellen kunnen zich aan-

melden via info@jtsmasquerade.

nl  Bellen kan ook. Lilian Vis Die-

perink 06 20319093 en Irene Jong-

bloets 06 23744917. Masquerade is 

gevestigd in Het Lichtruim.

Lilian Vis Dieperink (24) gaat het Community Art theaterstuk regisseren.

Best denkbare uitspraak recreanten
door Henk van de Bunt

De bewoners van het ruim 60 jaar oude bungalowpark de Ridderhof te Lage Vuursche kunnen 

eindelijk opgelucht ademhalen. Het Gerechtshof te Den Haag heeft op 28 januari jl. vonnis 

gewezen in het civielrechtelijke conlict tussen de bewoners van het bungalowpark en de 
eigenaar van de grond, Résidence de Ridderhof, een BV van Topparken, met betrekking 

tot de opzegging van de standplaatsovereenkomsten van alle huurders.

Het Hof heeft in hoger beroep 

een eerdere uitspraak van de 

kantonrechter bekrachtigd, dat 

inhoudt dat alle recreanten hun 

standplaatsovereenkomt kunnen 

behouden. Beide partijen zijn al 5 jaar 

met elkaar in conlict. Begin 2009 
werd de grond van het bungalowpark 

verkocht aan Résidence de 

Ridderhof BV en al snel volgde 

voor de 110 huurders de opzegging 

van hun standplaatsovereenkomst. 

Hen werd een schamele vergoeding 

van 1350 euro aangeboden voor hun 

huisjes, terwijl de getaxeerde totale 

schade voor de huurders meer dan 

5 miljoen euro bedraagt, gemiddeld 

50.000 euro per huisje. Volgens de 

recreanten is de immateriële schade 

onmogelijk in geld uit te drukken, 

zij besloten niet te wijken van hun 

geliefde plek maar er gezamelijk 

alles aan te doen om het park te 

beschermen en te behouden voor de 

toekomst.

Verzet

Met de juridische bijstand van 

Mr. Marcel van Wezel (Tomlow 

Advocaten te Utrecht) verzetten 

de bewoners zich de afgelopen 

jaren collectief tegen de eenzijdige 

huuropzegging. Op 10 mei 2012 

stelde de kantonrechter de recreanten 

al in het gelijk omdat op dat moment 

nog geen concrete en uitvoerbare 

plannen voor nieuwbouw bestonden. 

Omdat Résidence de Ridderhof 

BV vervolgens alsnog concrete 

plannen kon overleggen en de 

bouwvergunningen er leken te gaan 

komen (waar overigens de Raad van 

State in december 2013 een streep 

doorhaalde), ging zij tegen dit vonnis 

in beroep en stuurde zij de recreanten 

opnieuw een huuropzegging. Weer 

brak er een onzekere periode aan 

voor de recreanten. 

Hof

Het Hof heeft nu echter bepaald 

dat de opzegging van de 

standplaatsoverkomsten slechts 

effect had kunnen hebben als de 

eigenaar een aanbod tot betaling van 

een redelijke vergoeding had gedaan 

aan alle huurders. Het aangeboden 

bedrag van 1.350 vindt het 

Gerechtshof niet in de haak en dus 

is de conclusie dat de opzegging niet 

rechtmatig was. Daarmee heeft het 

Gerechtshof bepaald dat de Recron-

voorwaarden, waarin is vermeld dat 

aan huurders slechts een vergoeding 

van 1.350 euro toekomt in geval van 

beëindiging van de huur, in dit geval 

niet van toepassing zijn. Advocaat 

Van Wezel: ‘Dit is de best denkbare 

uitspraak voor de recreanten. Dat de 

huuropzegging niet rechtmatig is, 

heeft te maken met de wijze waarop 

de eigenaar de recreanten, zonder 

vergoeding van enige betekenis, 

de huur heeft opgezegd. Dat wordt 

door het Gerechtshof als onredelijk 

geoordeeld. Dit is een doorbraak in 

de bescherming van alle huurders 

van staanplaatsen tegen de methode 

die projectontwikkelaars de laatste 

jaren hebben ontwikkeld: het 

opkopen van een recreatiepark, de 

zittende huurders tegen een zeer 

geringe vergoeding opzeggen, en 

vervolgens nieuwbouw plegen om 

de kavels daarna met hoge winst te 

verkopen’. 

Reactie

Met deze uitspraak is een einde 

gekomen aan de onzekerheid waarin 

de recreanten jaren verkeerden. De 

recreanten hebben na de uitspraak 

nog geen reactie ontvangen van 

Résidence de Ridderhof BV maar zij 

zien hun toekomst op de Ridderhof 

met vertrouwen tegemoet. Zij 

kunnen eindelijk weer met een 

gerust hart investeren in hun huisje 

en hoeven niet bang meer te zijn 

voor onredelijke huuropzeggingen. 

De Bewonersvereniging v.l.n.r. Peter-Jan van Lookeren Campagne, Vijko 

Lukkien, Pipasi Jeurissen, Maarten van Aken, Marijke van Wersch, Erik 

Slager.

Geslaagd concert 
Winterbeats KBH

Afgelopen zaterdag gaf de Melodie Percussiegroep van de KBH een 

concert in de zaal van gebouw ‘De Harmonie’ voor vrienden, familiele-

den, donateurs en andere fans. Het concert had het thema ‘Winterbeats’ 

wat verder uitgewerkt werd in de gekozen stukken en de gezellige 

aankleding. De jeugdige spelers van de Opleidings Melodie Percus-

siegroep en de slagwerkleerlingen van de KBH mochten ook optreden. 

Na aloop kon het publiek nog verder opwarmen met een heerlijk kopje 
glühwein of warme chocomelk.   (Nynke Brouwer)

Zing mee met 300 man 
Zaterdag 24 mei a.s. organiseert Algemeen Zangkoor 

Maartensdijk een manifestatie, waarin mensen, die altijd 

al eens hebben willen meezingen in een koor met 300 

mensen en/of droomden van een podiumoptreden met een 

Life-band hun dromen verwezenlijkt kunnen krijgen. 

Een hele dag met elkaar songs instuderen uit de jaren ‘70, ’80 en ‘90 

met een knipoog naar nu. Zangervaring is niet nodig. Je zult versteld 

staan van de kwaliteit van wat je in één dag met elkaar en met veel 

plezier presteert. De professionele topband ‘Lean on Me’ zal voor de 

muzikale begeleiding zorgen. ’s Ochtends worden de nummers inge-

studeerd en ’s middags samen met de band gerepeteerd. ’s Avonds gaat 

men los met een spetterend optreden met daar achteraan een knallend 

Swingfeest met de band. 

Iedereen

Iedereen kan meedoen met nummers van Pointer Sisters, Eric Clapton, 

Blues Brothers, Abba, Blöf, Queen, Michael Jackson, etc. Het geheel 

staat onder de bezielende leiding van Mariëlle Hintzen, dirigente van 

Algemeen Zangkoor Maartensdijk (AZM). Zij zal met haar niet ala-

tend enthousiasme de deelnemers meenemen in het plezier van het zin-

gen. En daar ’s avonds het publiek van laten meegenieten.

Inschrijven

Inmiddels is de inschrijving gestart. In recordtijd waren de eerste 100 

aanmeldingen al binnen. Dus als je mee wilt doen, schrijf je per omgaan-

de in via de website: www.azmweb.nl (doorklikken naar Zing & Swing). 

Hier staat ook het volledige repertoire van de dag vermeld. Vol is vol! 



 De Vierklank 19 5 februari 2014

Elke schooldag ietsen tientallen 
kinderen over de Groenekanseweg 

naar school. Deze weg wordt niet 
alleen gebruikt door ietsers, maar 
vooral door auto’s. Auto’s die meer 
ruimte innemen dan ietsers en vaak 
veel harder rijden. Bij beperkt zicht 
zoals in de schemering of bij slecht 
weer zijn ietsers slecht zichtbaar 
en worden te laat opgemerkt. De 
kleinste weggebruikers zijn hele-

maal kwetsbaar. Nog niet zo erva-

ren en koersvast en onvoldoende 
stressbestendig. Toch zullen ook zij 
moeten leren aan het verkeer deel 
te nemen. Hoe moet je anders later 
een zekere ietser worden? Boven-

dien helpt met de auto brengen van 
kinderen niet om de situatie rond de 
school veiliger te maken.

Directeur Jacobien Flier: ‘Op 
school leren we kinderen verkeers-

regels, maar in de praktijk leren ze 
er pas mee omgaan. Dat gaat soms 
letterlijk met vallen en opstaan. 

Juist in een dorp is er nog ruimte 
om te kunnen oefenen. Dat heb-

ben ze hard nodig voor later. Door 
te zorgen dat de iets goed functi-
oneert, zorgen we ook voor meer 
veiligheid. Daarom controleren we 

van alle leerlingen de iets. Zodat ze 
optimaal zichtbaar zijn en daarnaast 
in elk geval goed kunnen sturen en 
remmen. Wilt u dan een beetje ge-

duld opbrengen en hen op de weg 

de ruimte geven?’

Controle van ietsen leerlingen de Nijepoort 
Veilig deelnemen aan het verkeer staat voorop

Om te zorgen dat leerlingen van de Nijepoort veilig van huis naar school - en omgekeerd- 
kunnen ietsen zijn op woensdag 29 januari alle ietsen gecheckt. Een team van handige 

ouders stond met gereedschappen in de aanslag om te zorgen dat de essentiële onderdelen als 
verlichting, banden en remmen goed werken.`

Goed zichtbaar zijn op de Groenekanseweg is zeker nu een must.

Ouders hebben zelf vaak geen po-

sitieve houding ten opzichte van 
opruimen en projecteren dat - vaak 
onbewust - op hun kinderen. Al 
heel vroeg krijgen kinderen daar-

door mee dat opruimen niet leuk is 
en doen het dan ook niet graag. Met 
frustratie en soms ruzie tot gevolg. 
Dit voorleesboek helpt volgens 
de auteur kinderen en hun ouders 
zich te realiseren dat opruimen er 
gewoon bij hoort, leuk kan zijn en 
voldoening geeft. [HvdB]

29 januari las de schrijfster van 

‘Opruimen met Annabel’ het boekje 

voor in de bibliotheek van Bilthoven 

(foto Reyn Schuurman). 

Voorlezen helpt bij opruimen
Monique Lutz heeft een nieuw voorleesboek geschreven over opruimen, voor kinderen van 

1 tot 6 jaar: ‘Opruimen met Annabel’. Het is geschreven vanuit het perspectief van een 
professional organizer. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen kinderen kennis te laten maken

met opruimen. Op een positieve, ontspannen manier. 

In december 2013 heeft het kerst-
koor van de Bosbergschool in Hol-
landsche Rading op diverse locaties 
opgetreden. 

Hierbij werd gecollecteerd voor 
Stichting Jarige Job; een stichting, 
die er voor zorgt dat kinderen wiens 
ouders onder de armoedegrens le-

ven, toch een feestelijke verjaardag 
kunnen hebben. De Bosbergschool 

verzekerde door hun bijdrage voor 

tenminste 8 kinderen een ijne ver-
jaardag. 

(Hilde Ritman)

Een vrijwilligster van de Stichting 

kwam vorige week naar de 

Bosbergschool om het bedrag 

symbolisch in ontvangst te nemen.

Bosbergschool
doneert voor Jarige Job

HNL music awards 2014

Vrijdag 24 januari was de jaarlijkse HNL Music Awards. 11 mooie 

akoestische acts, die allen een liedje of stuk ten gehore brachten 

werden vertolkt in een ijne, intieme setting. De 4-koppige jury wees 
uiteindelijk Toon de Roode als winnaar aan. Toon speelde ‘Fantasie 

impromptu van Chopin op de piano’. 

Op De Nijepoort wordt aan gezond leven
bijzonder veel aandacht gegeven
en omdat daarop wordt gelet
kreeg de school een vignet
als waardering voor dit nobele streven

Guus Geebel Limerick

Bijzonder verhaal op 
de Bosbergschool

Afgelopen maandag was het Purple Monday en dan is er 
altijd iets bijzonders op de school in Hollandsche Rading. Dit 
keer een creatieve middag door samen een verhaal te maken.

De Maartensdijkse schrijver Peter van Dijk blikt enthousiast terug op 
de samenwerking met de leerlingen van de Bosbergschool: ‘Wat een 
geweldige fantasie hebben de kinderen toch. Dat moet je blijven prik-

kelen’. Van Dijk is onder andere schrijver van het boek ‘De Toekan en 
de campingkok’ In dit kinderboek vertelt Papa Vrolijk elke avond een 
bijzonder verhaal aan zijn kinderen. De kinderen kiezen een dier, een 
beroep en een plaats waarover hun vader een verhaal moet verzinnen. 
Zo ook de kinderen van de Bosbergschool. Het leverde heel wat fanta-

sierijke creaties op. Zoals bij groep 1-2-3; over een kok uit Hollandsche 
Rading die een restaurant heeft helemaal achter in het oerwoud. En 
waar behalve de giraffen, het nijlpaard en de haai, ook een krokodil 
komt eten die gek is op vis en patat met ketchup.

Kinderen van de Bosbergschool verzinnen samen met Peter van Dijk 
een nieuw verhaal.
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Sinds dit jaar ondervindt de club 

een warm onthaal bij sportvereni-

ging SVM aan de Maartensdijkse 

Dierenriem. 15 januari jl. bestond 

de vereniging 40 jaar; een jubi-

leum, dat later in 2014 zal worden 

gevierd. 

Op 77 jarige leeftijd nam jl. woens-

dag Arie de Lange na een ruim 20 

jaar durend lidmaatschap afscheid. 

Tijdens een vriendschappelijke 

wedstrijd die avond betekende een 

rode kaart het deinitieve einde van 
een fanatieke voetbalcarrière. In 

zijn begin- en jongere jaren voet-

balde Arie op hoog niveau bij on-

der andere het Utrechtse Zwaluwen 

Vooruit. Sinds meer dan 20 jaar was 

hij een van de trouwste leden van 

FC Berg en Bosch.[HvdB]

Afscheid van FC Berg en Bosch
FC Berg en Bosch is een recreatievoetbalclub, bestaande uit enthousiaste voetballers die 

merendeel ex-medewerkers zijn van het voormalig ziekenhuis Berg en Bosch. Tot eind 2013 was 

haar thuishaven het (voormalig) Berg en Boschterrein aan de prof Bronkhorstlaan in Bilthoven.

Na toegesproken te zijn door voorzitter Jos Visser van FC Berg en Bosch 

nog één keer op de foto met familie en (oud-)collega’s in de bestuurskamer 

van SVM.

Er is overeenstemming bereikt over 

een contract voor twee seizoenen 

met een optie voor een derde sei-

zoen. Voorzitter van de Technische 

Commissie, Wilco de Rooij, is erg 

blij met de aanstelling van Steven: 

‘Steven is gedreven, kundig en am-

bitieus en is een trainer die de spe-

lers tactisch verder kan brengen. 

Hij gaat hierbij uit van een groot 

zelf-oplossend vermogen van de 

spelers. Tijdens het gesprek met het 

team bleek zijn aanpak goed te val-

len bij de spelers. Wij zien in hem 

de ideale man om DOS richting 

1e klasse te loodsen en hebben de 

overtuiging dat hij goed past bij de 

cultuur van de vereniging’.  

Potentie

De huidige trainer/coach van Tel-

star ziet ook voldoende potentie in 

de talentvolle groep die hij zeker 1e 

klasse waardig acht. Hij heeft de 

ambitie om qua beleving en niveau 

DOS naar een hoger plan te bren-

gen. Dit geldt niet alleen voor de 

selectie maar voor de gehele vereni-

ging. Steven Brink heeft de afgelo-

pen drie seizoenen Telstar getraind. 

Het team komt dit seizoen uit in de 

Overgangsklasse. Hiernaast is hij 

de afgelopen twee seizoenen trai-

ner/coach geweest van de talenten 

van het district Oost onder 16 jaar. 

De Veenendaler is ook in het bezit 

van het hoogste (KT4) trainersdi-

ploma van het KNKV.

Steven Brink nieuwe hoofdtrainer DOS

Steven Brink (30) wordt met ingang van augustus 2014 hoofdtrainer/coach van de selectie van 

DOS in Westbroek. Steven wordt de opvolger van Berry van den Broek die DOS de afgelopen 

twee seizoenen heeft getraind.

Steven Brink wordt de nieuwe hoofdtrainer/coach van DOS Westbroek.

Direct aan het begin van de wed-

strijd bleek dat De Spuyt een fana-

tiek team is, die knokten voor elk 

punt. Salvo en De Spuyt gingen de 

eerste set lange tijd gelijk op. He-

laas kon Salvo de set niet pakken 

en verloor met 24-26. De tweede 

set gaf hetzelfde beeld. Beide teams 

die aan elkaar gewaagd waren en 

weer kon Salvo op het einde van 

de set niet doordrukken en moest 

de setwinst weer aan de tegenstan-

ders uit Amsterdam laten met 23-

25. In de derde set wist Salvo nog 

een tandje bij te zetten. De meiden 

maakten in die set het verschil met 

een afwisselende service waardoor 

de tegenstander niet goed tot aan-

vallen kon komen. Ook aanvallend 

kwam Salvo goed door en wist 

daarmee de set te winen met 25-16. 

Jammer genoeg voor Salvo had de 

tegenstander nog heel veel energie 

over en wisten ze het spel goed te 

ontregelen. Salvo kwam niet meer 

in zijn spel en verloor de 4e set 

kansloos met 14-25 en uiteindelijk 

de wedstrijd met 3-1. Door dit re-

sultaat loopt De Spuyt verder weg 

bij Salvo dat een stevige zesde po-

sitie bekleed. Op 7 februari spelen 

de dames in Amersfoort tegen het 

als tweede geklasseerde Wilhel-

mina.

Heren

Het jeugdige Salvoteam had niet 

veel in te brengen tegen het be-

zoekende Alfa Leos uit Leusden. 

Dit meer geroutineerde team was 

duidelijk sterker dan Salvo dat er 

in de eerste set nog wel een wed-

strijd van kon maken. Het ging in 

deze set aardig tegen elkaar op en 

Salvo kon lang bijblijven. Helaas 

wist Alfa aan het einde van de set 

door te drukken naar setwinst van 

20-25. In de 2e en 3e set hadden de 

Salvomannen niets in te brengen. 

De tegenstander was op alle fron-

ten beter. Het spel in de 3e klasse 

is nog een stevige leerschool voor 

de Salvo’ers. Beide sets gingen 

verloren met resp. 14-25 en 11-25. 

Maar de mannen lieten zich niet 

kennen en raapten al hun krachten 

en energie bij elkaar om alsnog een 

set te kunnen pakken. Het werd een 

hele spannende set die uiteindelijk 

gewonnen werd met 25-23 waar-

door toch een punt kan worden 

bijgeschreven. Op 8 februari speelt 

Salvo om 17.00 uur tegen Forza. 

Salvo verliest
Zaterdag 1 februari kwam het team De Spuyt uit Amsterdam op bezoek bij de Salvo dames.

Dit team staat 1 plek boven Salvo, bleek net even sterker en won met 1-3. De heren kregen

Alfa Leos uit Leusden op bezoek. Dit team was een maatje te groot. Ook hier verlies met 1-3.

DOS wint moeizaam 
van Woudenberg

Vrijdagavond was DOS tijdens het Sportgala van de gemeente De Bilt 

uitgeroepen tot sportploeg van het jaar 2013. Dit vanwege de unieke 

prestatie als kleine vereniging om tweemaal in één seizoen kampioen 

te worden en te promoveren naar de 2e klasse; een unicum voor de 

vereniging. DOS speelde de dag erop niet haar beste wedstrijd van het 

seizoen, maar won (nog wel) van het lager geklasseerde Woudenberg.

Woudenberg dat de punten in de degradatiestrijd hard nodig heeft, 

kwam ook feller uit de startblokken. De eerste doelpunten waren ook 

voor de gasten die op een 0-2 voorsprong kwamen. DOS kwam hierna 

gelukkig weer snel op gelijke hoogte en pakte ook een voorsprong, De 

thuisploeg probeerde wel weg te lopen van Woudenberg, maar deed 

dit met te weinig overtuiging. De taaie tegenstanders beten zich vast in 

DOS en halverwege had DOS maar de meest minieme voorsprong van 

een punt te pakken.

Wie dacht dat DOS de tweede helft uit een ander vaatje zou tappen 

kwam enigszins bedrogen uit. De ploeg nam wel het initiatief, maar 

haalde niet het niveau van de laatste wedstrijden. Ondanks dat wis-

ten de Westbroekers toch nog negentien maal de korf te vinden. In het 

tweede deel van de 2e helft bleek dat de thuisploeg meer scorend ver-

mogen heeft. Hierdoor wisten zij ook het verschil steeds iets verder 

uit te breiden. De 19-14 einduitslag had alleen veel groter kunnen en 

moeten zijn.

Aanstaande zaterdag speelt DOS weer thuis. Tegenstander in De Vier-

stee is DKOD. De wedstrijd begint om 19.50 uur.

NOVA 1 mist aansluiting 
met middenmoot

Afgelopen zaterdag 1 februari stond de kraker tussen Nova1 en Korbis1 

op het programma. Een wedstrijd tussen twee ploegen die zich allebei 

zorgen moeten maken over degradatie naar de 3e klasse. De zaal.

Korbis komt al snel op voorsprong, maar Nova raakt daarvan niet van 

de kook. Jan Hoekstra prikt de 1-1 er in en kort achter elkaar verzilvert 

Pelle Wage tweemaal een strafworp, 3-1 voor. Daarna zet Korbis druk 

en het wordt snel 3-3. De eerste helft gaat behoorlijk gelijk op en Nova 

gaat o.a. door een doelpunt van Lisa Rademakers met een voorsprong 

van 9-8 de rust in. Je verwacht dan dat Nova in de 2e helft van deze 

belangrijke wedstrijd strijd levert en de wedstrijd naar zich toe trekt. 

Maar dat gebeurt niet. In de 2e helft zit er wat krampachtigs in de ploeg. 

Ze spelen niet tegen Korbis maar tegen zichzelf. Korbis scoort gemak-

kelijker en loopt dan weg naar 12-16. Nova brengt dan een aantal tacti-

sche wissels, maar de omslag blijft uit. Invallers Inge van Eck en Iwan 

Verhaaf scoren nog wel, maar als de scheidsrechter de laatste keer luit, 
staat er 14-18 op het bord. 

Er heerst dan een terneergeslagen sfeer in het Dorpshuis. Met nog 3 

wedstrijden te gaan is er nog steeds uitzicht op lijfbehoud voor Nova, 

maar het programma is niet eenvoudig. Iedere week is een inale op 
zich, volgende week in Amsterdam te beginnen tegen directe opponent 

Oranje Nassau.

Biltse kinderen schaatsten

De winter laat dit jaar voor het eerst zijn tanden zien in het Hoge 

Noorden. Volwassenen blijven nog speculeren of de tocht de tochten 

in 2014 gereden zal worden. Voor de fanatieke schaatsers uit gemeente 

De Bilt was dat geen vraag meer. Zij wisten al weken: ‘It giet oan!’ 

Zaterdag 25 januari werd op de Vechtse banen een heuse 11-stedentocht 

gereden. De baan was voor de gelegenheid omgetoverd in het Friese 

landschap. De kinderen moesten klunen, om wakken heen schaatsen en 

natuurlijk 11 stempels binnenhalen. Tweeënvijftig jeugdschaatsers van 

IJBM volbrachten de volledige afstand.  (Suzanne Groenbos)
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DOS is een lastige tegenstander 

voor de Maartensdijkse korfballers. 

Op het veld verloor het verder on-

geslagen TZ in Kampen; de eerste 

zaalontmoeting tussen beide ploe-

gen eindigde in een gelijkspel. Een 

onverdiend gelijkspel, een mazzel-

punt voor de ploeg van Eric Geij-

tenbeek. Ook zaterdag trok de Kam-

pense ploeg aan het langste eind. 

‘We waren zeker niet kansloos, maar 

uiteindelijk niet goed genoeg’, ver-

telt aanvoerder Bart Drost. 

Onzeker

Bij DOS was het lang onzeker of 

topschutter Linda Treep kon spe-

len, in de warming up werd beslo-

ten dat de schutter it genoeg was. 
Een belangrijk feit, Treep scoorde 

zevenmaal. De thuisploeg koos 

voor het foei-lelijke achterverdedi-

gen om het gevaar van topschutter 

Maarten van Brenk te neutralise-

ren, Van Brenk kwam niettemin tot 

acht doelpunten. Het was sowieso 

een tactisch duel, wat het kijkver-

maak niet ten goede kwam. Geen 

hoogstaand korfbal dus, maar de 

spanning vergoedde veel. De ploe-

gen hielden elkaar beide helften in 

evenwicht, maar DOS inishte uit-
eindelijk als winnaar.

Zuur

‘Teleurgesteld is te zwak uitge-

drukt’, zegt TZ-aanvoerder Bart 

Drost. ‘Het is erg zuur, ik zit er 

doorheen. In de eerste helft kwa-

men we verdedigend de afspraken 

niet na. Je weet dat DOS naar bin-

nen trekt, het is dan zaak om geen 

onnodige vrije ballen tegen te krij-

gen. Die kregen we dus wel tegen. 

En we verdedigden die vrije ballen 

ook nog eens niet scherp genoeg. In 

de tweede helft was het aanvallend 

onvoldoende, het eerste aanvalsvak 

liep stroef. Het is over en uit nu, het 

is klaar. In plaats van een climax 

zitten we nu met een stevige kater’. 

Volgend jaar

Ook trainer-coach Eric Geijtenbeek 

is vooral teleurgesteld. ‘Ik heb de 

wedstrijd vannacht heel wat keer-

tjes overgespeeld. We zijn over het 

seizoen genomen te wisselvallig. 

Als je kampioen wilt worden, moet 

je elke wedstrijd minimaal een ze-

ventje halen. Dat redt onze jonge 

ploeg nog niet. Tuurlijk weet ik dat 

we volgend seizoen verder zijn, de 

hoofdklasse gaan we halen. Maar 

dat is voor later, nu overheerst de 

tegenslag’. Geijtenbeek, in het da-

gelijks leven verantwoordelijk voor 

de organisatie van evenementen 

van de korfbalbond, staat ook vol-

gend jaar voor de groep. 

Over mogelijke spelersmutaties 

is nog niets bekend. In de breedte 

zit het wel goed bij Tweemaal Zes. 

Het tweede team heeft nog kans op 

promotie naar de hoofdklasse, de 

B-selectie lijkt op weg naar het Ne-

derlands Kampioenschap. 

Tweemaal Zes verliest tactische topper

Het was aan- of afhaken afgelopen zaterdag. In de strijd om de titel in de overgangsklasse, 

reisde Tweemaal Zes naar medetitelkandidaat DOS Kampen. Het werd afhaken, want het 

cruciale duel eindigde in een 20-18 winst voor de IJsselstad-ploeg.

De talentvolle Renée van Ginkel 

maakte zondag deel uit van het 

Nederlands team onder 16 jaar dat 

van België won.

In de eerste 10 minuten goede af-

standsschoten van Björn Engel, 

een kopbal van Mike de Kok en 

een indrukwekkend optreden van 

spelbepaler Marcel Melissen; het 

was wachten op de 0-1. Die kwam 

er dan ook in de 17de minuut door 

Marcel Melissen. SVM wilde 

meer. De jacht op de wat veiliger 

0-2 begon. FC Driebergen maakte 

veel fouten en het nieuwe centrale 

verdedigingsduo Kevin van Dron-

kelaar en Jorn Brefeld gaf weinig 

kansen weg. Het enige wat ontbrak 

waren de doelpunten.

In de tweede helft zette SVM de 

jacht voort naar de 0-2 door, kreeg 

ook de kansen maar scoorde niet. 

Jammer dat de bal op het midden-

veld werd verspeeld, waardoor FC 

Driebergen de gelijkmaker scoorde. 

SVM had even de tijd nodig om 

zich te herstellen, maar pakte de 

draad weer goed op. Invaller Jeroen 

Geurtsen had nog een goede kans, 

maar zijn ‘lobje’ ging net over het 

doel. SVM bleef het proberen maar 

ontbeerde deze keer alle geluk. 

Mede dankzij goed keeperswerk 

van Dominic Jansen werd de eind-

uitslag 1-1. Een sterk spelend Maar-

tensdijks collectief had meer ver-

diend; nu moet men het doen met 

‘hoop in de toekomst’. A.s. zater- 

dag zijn de Maartensdijkers vrij. 

SVM laat punten liggen
Zonder doelman Richard de Groot en middenvelder Alexander Mclean en met Dominic Jansen 

in de goal speelde SVM als herboren na het verlies van de vorige wedstrijd. Vanaf de aftrap een 

met bezieling spelend SVM, dat direct de aanval op zocht met snel spel en direct gevaarlijke 

momenten voor het doel van de FC Driebergen.

Djoey Engel in gevecht om de bal. (foto Nanne de Vries).

Onder leiding van invaller coach 

Robert Havekotte, die de geschors-

te Harold van der Werve verving, 

startte Brandenburg aarzelend. Een 

3 tal man meers werden gemist ter-

wijl de gasten deze overtal situaties 

wel 2 keer wisten te benutten. Met 

een tegen doelpunt van Olaf Bakker 

stond na de 1e periode een 1-2 ach-

terstand op het bord. In de 2e perio-

de ging het wat beter lopen en mede 

door goed keeperswerk van Leon 

Burger kon Brandenburg uitlopen 

naar een 6-4 voorsprong. Echter in 

de 3e periode stokte het weer even 

en kwamen de gasten uit Amster-

dam zelfs op een 6-7 voorsprong 

daarna was het weer de beurt aan de 

Bilthovenaren die toch nog konden 

uitlopen naar een 9-7 voorsprong.

In de laatste periodekwamen ‘t Y 

nog even terug tot 10-9 en daarna 

denderde Brandenburg over de 

vermoeide gasten heen. Het vele 

zwemmen van Brandenburg eiste 

zijn tol en via o.a. 2 doelpunten 

van midvoor Arjan de Haas werd 

een mooie 15-9 overwinning be-

haald. Brandenburg staat nu op een 

4e plaats in de 1e klasse. Volgende 

week volgt de zware uitwedstrijd 

tegen het nog ongeslagen Aqua No-

vio in Nijmegen. 

Brandenburg heren wint
De heren van Brandenburg hebben thuis tegen ’t Y een goede 15-9 overwinning behaald. Een 

tegenstander waar tegen in de 1e wedstrijd van het seizoen uit met 10-10 gelijk werd gespeeld.

Regiokampioen Utrecht

In aanloop naar de dressuurkampioenschappen van regio Utrecht 

wist Lucy Groenen uit Groenekan in de selectiewedstrijden al drie 

keer een eerste plaats met de jonge Thamen’s Volare te pakken. Ze 

bevestigde het constante presteren afgelopen zaterdag nog eens op 

de regiokampioenschappen in Bunschoten en pakte de titel in de L1 

dressuur.

Brandenburg dames
naar de top

Dit weekend moesten de dames van Brandenburg in eigen bad tegen De 

Robben uit Hilversum. De eerste periode ging nog gelijk op. Branden-

burg scoorde twee maal en ook de dames van de Robben wisten, on-

danks vijf uitsluitingen aan de kant van Brandenburg, maar twee keer 

te scoren.

Vanaf de tweede periode liet Brandenburg zien dat ze de betere ploeg 

waren. Ze liepen al snel uit naar een 9-5 voorsprong. Dit zetten ze 

de derde en vierde periode goed door. Uiteindelijk stond er een 14-8 

uitslag op het scorebord. Hiermee komen de dames van Brandenburg 

steeds dichter bij een plek bij de bovenste drie op de ranglijst. Helaas 

moeten de dames het vanaf nu doen zonder Anouk van Alfen. Zij is 

afgelopen zondag voor haar studie voor een paar maanden naar Londen 

vertrokken.

Team 1 SV Irene kampioen

Op 24 januari heeft het eerste team van Badminton SV Irene het kam-

pioenschap in de vierde divisie binnengehaald. Na de winst een week 

eerder op naaste concurrent BAN Hoogland had SV Irene de kansen op 

het kampioenschap in eigen hand. In de laatste thuiswedstrijd liet het 

team dan ook geen enkele twijfel bestaan. Tegen het in degradatienood 

verkerende BC 70 uit Epe werd een klinkende 8-0 zege geboekt waarbij 

tevens geen game werd afgestaan. 

Klaverjassen in Westbroek
Vrijdagavond 31 januari 2014 is in het Dorpshuis van Westbroek het 1e 

open Klaverjastoernooi georganiseerd voor Westbroek en omstreken. 

44 deelnemers streden, in een sportieve en gezellige ambiance over 3 

rondes om de zilveren wisselschaal.

Dit 1e open klaverjastoernooi 

belooft, met een verrassende op-

komst, weer een echte Westbroek-

se traditie te worden. Er waren 

buiten de lokale klaverjassers ook 

deelnemers uit Utrecht, Maarssen, 

Maartensdijk en Tienhoven op dit 

toernooi afgekomen.

Na een zinderende derde ‘boom’ 

won Westbroeker Cees Oudhof 

met 5947 punten uiteindelijk dit 

toernooi en sleepte de wisseltrofee 

mee naar huis. 



Nootjes
Te koop aangeboden

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Blauwe “Carlton”beautycase 

met cijferslot. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Nieuw geborduurd, ingelijst 

schilderij dorpsgezicht met 

vijver 50x37cm. € 10,-. Tel. 

030-2202996

2 nieuwe gekleurde dekbed-

den 140x200cm 1 persoons. € 

20,-. Tel. 030-2202996

Hammond orgel. In goede 

staat. € 40,-. Tel. 030-2201914

WINTERBANDEN incl. sta-

len 5-gats velgen van Zafira 

195*65*15 voor € 200,-. Tel. 

06-24734806 

Mooie plafondventilator met 

verlichting. 3 spotjes. Zijn 

onafhankelijk te richten. De 

fan heeft 5 bladen, kan zowel 

links als rechtsom draaien 

(dus blazen of zuigen) en heeft 

3 verschillende snelheden. € 

49,50. Tel. 06-22175528 

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Zware kloofbijl. € 10,-. Tel. 

06-22175528

Madagascar voor de 

Playstation 2. € 5,- geen 

boekje aanwezig. Tel. 0346-

822772

Nieuw zilvergrijs rugzakje 

voor meisjes met hartjes aan 

de ritssluitingen € 5,-. Tel. 

06-16276013

1 nieuwe grijs/roze sporttas, 

noppen onderzijde, 2 vakken 

en vakje voor flesje. € 10,- 

Tel. 06-16276013

KOK STOMERIJ & 

LEDERWAREN, Dorpsweg 

46, Maartensdijk is op maan-

dag vanaf 13.00 uur geopend.

Echte parelketting en arm-

band van witte zoetwaterpa-

rels, van verschillende grootte 

met goudkleurige slotjes. In 

rood doosje met certificaat. € 

20,-. Tel. 06-16276013.

Zonnehemel, merk Zanders 

International, 10 lampen, 

sterk ijzeren frame, prijs € 

49,00. Tel. 06 53441095.

2 grote zitkussens, 1 blauwe 

en 1 roze, afm. 75 x50x 45, 

prijs per stuk € 7,50. Tel. 06 

53441095.

Kattenreisbox, kunststof, 

kleur beige. € 7,50. Tel. 06 

53441095

Trampoline 3 meter rond, 

in goede staat. Vraagprijs € 

25,00. Er zit een zijnet bij, 

maar deze is niet meer geheel 

in goede staat. Tel. 0346-

214142. Graag bellen na 

17.30 uur. 

Skischoenen Fischer maat 36, 

in goede staat. Vraagprijs € 

40,00. Tel.nr. 0346-214142. 

Bellen na 17.30 uur 

Senioren mobiele telefoon 

met grote toetsen, nieuwst. € 

40. Tel. 030-2286775
 

Mooi Perzisch Shiraz tapijt 

1,33x78cm. € 48,-. Tel. 030-

2286775

Perfect werkende stofzuiger 

merk PHILIPS TURBO. € 

15,-. Tel.030-2205540

Z.g.a.n. moderne hoge kin-

derstoel voor aan de eettafel. 

€ 12,50. Tel. 030-2205540

Nieuwe harde verrijdbare kof-

fer met veel vakken, merk 

CARLTON. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Eiken houten kapstok met 

houtsnijwerk en leeuwenkop-

pen aan de zijkant. € 15,-. 

Tel.030-2205540

Z.g.a.n. kinderskipak , 4-6 

jaar. € 10,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. koffiezetapparaat, 

merk BRAUN, voor 10 kop-

jes koffie. € 15,-. Tel.030-

2205540

Printer merk Lexmark X4875 

kleur, scannen, kopiëren 

en faxen. € 15,- Tel. 035-

8877577

3 z.g.a.n. skipulli's maat xxl, 

rood, d.blauw en d.bruin 

samen € 15,-. Tel. 035-

8877577

Laarzen grijs/zwart maat 41. 

€ 30,-. Tel. 030-6373561

Stalen lage noren Zandstra- 

Ving, maat 42. € 25,-. Tel. 

06-50693311
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Mokveld Hoveniersbedrijf te Maartensdijk -voor complete 

tuinverzorging en-aanleg. Zie ook www.mokveldhoveniers-

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

Kom naar BETTY’S CORNER voor een nieuwe voor-

jaarscoupe! Bel voor een afspraak: 06-33722022. Zorg voor 

uw haar!

Professionele hulp bij uw aangifte? Leijenborgh belasting-

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

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

leijenborgh.nl/belastingadvies. Ida Graftdijk 06-4314506

Woonruimte aangeboden. Een zonnig zolderappartement 

van ca. 100 m2 voor een rustig en niet rokende persoon. Info 

copijn@bruinebeuk.nl

Winterdip te lijf?! zie voor lastminute www.skutehon.nl. 5* 

vakantiehuis op Ameland. 

Zonwering, rolluiken, markiezen en luxaflexjaloezieën 

reparatie. Zonweringonderdelen Service Groenekan. Tel. 

06-26604779

Te koop/huur bedrijfsruimte aan de Industrieweg 32a 

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

06-54623282

Computerspecialist. Voor al uw computer-,laptop- en 

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

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

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

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

06-54967985

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

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

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

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

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

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

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

vakken of onderdelen die je moeilijk vindt? Kom dan naar 

Hoek 11 - Praktijk voor Remedial Teaching in Westbroek – 

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

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

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

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

ling, werkwoordspelling, studievaardigheden, technisch lezen 

en begrijpend lezen.

Cursussen/ trainingen

Kennismaken met Mediteren - De Kunst van Zijn- in 

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

tatietraining olv.Peter Valstar. Hij combineert meditatie met 

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

De cursus is niet prestatiegericht en geschikt voor iedereen.

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

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

coaching.nl / www.astara-coaching.nl

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Ouderwetse hand houttrek-

zaag. Iets aparts! € 12,50. Tel. 

0346-214084

Eiken lectuurbak. Ziet eruit 

als nieuw! € 12,50. Tel. 0346-

214084

Wandlamp van houten krui-

wagen. Compleet met lamp-

jes. € 15,-. Tel. 0346-212757 

Gratis af te halen: Wim 

Sonneveld complete disco-

grafie 11 lp’s en een bouw-

plaat molen der Nederlanden 

1845. Tel. 035-5772098

Wii spelcomputer weinig 

gebruikt. Zo goed als nieuw. 

€ 110,-. Tel. 0346-214084

Nieuwe winterbanden 185x14 

op 5-gats velgen. € 150,-. 

Gashaard € 75,-. Tel. 035-

5771132 

Kleine potkachel € 50,-. 

Persglas lampen 100w wit en 

gekleurd. € 25,-. Tel. 035-

5771232

Personeel gevraagd

Wij zoeken een zelfstandige 

hulp in de huishouding voor 

twee ochtenden in de week. 

Info: copijn@bruinebeuk.nl

Personeel aangeboden

Uw (grote) TUIN weer hele-

maal op orde brengen? Bel 

dan Rein: 06 82004441.

Diversen

THUISKAPSTER Karine- 

geknipt voor thuis! Bel 

06-33915169 of 0346-211141

Op ’t bankje
Op het bankje zijn een wat oudere man en 

vrouw komen zitten. Ze kibbelen wat met elkaar 

waarbij de vrouw met allerlei klachten over de 

maatschappij komt en de man die telkens weer 

afzwakt. Ik dacht eerst dat het een echtpaar was, 

maar ze blijken broer en zus te zijn. ‘We zijn geboren in Rotterdam in een gezin 

met vijf kinderen’, vertelt de man met een duidelijk Rotterdams accent. Wij 

zijn de enige twee die nog over zijn en omdat ook mijn vrouw en haar man 

er niet meer zijn gaan we af en toe een dagje bij elkaar op bezoek.’ Hij vertelt 

dat zijn zus al vanaf dat ze getrouwd is hier woont. Ik zeg dat ik direct hoorde 

dat hij uit Rotterdam kwam, maar dat ik het bij zijn zus niet hoorde. De man 

begint te lachen. ‘Ja, daar hebben we in de familie nog wel eens de gek mee 

gestoken. Een kakmadam vonden onze tantes haar.’ De vrouw kijkt een beetje 

verontwaardigd, maar lijkt het ook wel leuk te vinden. ‘Mijn man werkte bij de 

radio en had een erg mooie stem en dan raak je dat accent vanzelf kwijt’, zegt 

ze met een glimlach. De man heeft altijd in de Rotterdamse haven gewerkt en 

is natuurlijk supporter van Feyenoord. Hij woont in een wijk in Rotterdam met 

heel veel nationaliteiten en heeft het daar erg naar zijn zin. ‘Naast me woont 

een Turkse familie die heel goed voor me zorgt. Ze hebben vier kinderen maar 

ik hoor ze nooit. Als er een feestje is word ik altijd gevraagd en dan wordt er 

lekker gegeten. De kinderen noemen me opa Piet en komen altijd vragen of ze 

nog boodschappen voor me moeten doen. Als zij met een klusje in huis zitten 

help ik ze weer. Vorig jaar ben ik met ze mee naar Turkije geweest en dat is me 

heel goed bevallen. Ik werd bij alle familieleden uitgenodigd en ben wel vier 

kilo aangekomen’, zegt hij met een tevreden glimlach. Zijn zus vindt de buurt 

waar hij woont maar niets. ‘Zijn buren vind ik best aardig en als ik er ben zijn ze 

heel lief voor me, maar het is er zo rommelig met al die televisieschotels op de 

huizen, maar ja, Piet heeft het er naar zijn zin en hij moet er tenslotte wonen. Je  

hoort zoveel over criminaliteit in die buurten, dat is niets voor mij.’ Piet schudt 

zijn hoofd. ‘Ik loop bij ons net zo rustig over straat als hier, maar zij is constant 

bang dat ze bestolen wordt of zoiets. Ze leest teveel sensatieberichten en dan 

denkt ze dat de hele wereld zo in elkaar zit. Ze vertrouwt niemand en wil van 

alles verbieden. Ze moesten dit en ze moesten dat, maar als er regeltjes komen 

die haar niet aanstaan is het ook weer niet goed. Ze heeft wel tien sloten op de 

deur.’ De vrouw hoort het met een verontwaardigde blik aan. ‘Jij wil die dingen 

gewoon niet horen. Wij hadden vroeger een touwtje uit de brievenbus hangen 

en dan kon iedereen zo naar binnen. Dat zou je nu eens moeten doen. Dan is 

in mum van tijd je huis leeggeroofd.’ De man schudt weer zijn hoofd. ‘Nogal 

logisch, want er was vroeger toch niks te halen. Waarvoor zouden vroeger bij 

ons binnen moeten komen.’ Piet heeft intussen triomfantelijk een sigaret opge-

stoken, waarbij hij de misprijzende blijk van zijn zus negeert. ‘Bij haar thuis 

mag het ook niet in de tuin, maar hier heeft ze er niks over te zeggen’, zegt hij 

terwijl hij een linke haal aan de sigaret neemt.                          Maerten



Bij deze jaargang van het Sportgala 

De Bilt kwamen de vijf winnaars 

uit vier verschillende sporten: roei-

en, korfbal, beachvolleybal en hoc-

key. Het balspel met stick viel zelfs 

twee keer in de prijzen bij zowel de 

Sportvrouw als de nieuwe sport-

verkiezing voor Jeugdsportploeg 

van het jaar 2013 van de gemeente 

De Bilt. De hockeysters versloegen 

daarmee het Julianaschool-meiden-

voetbalteam Cruyff Court en de 

onder-13 waterpoloërs van BZC 

Brandenburg. De 22-jarige Roos 

Drost van SCHC dames 1, die zich 

vrijdag met de nationale ploeg in 

Zuid-Afrika bevond voor een trai-

ningskamp, werd tot Sportvrouw 

van het jaar uitgeroepen. Drost, die 

in 2013 als een komeet omhoog 

schoot in het nationale en interna-

tionale hockey, ondervond sterke 

concurrentie van voetbalster Nadia 

van Beerschoten en softbalster Eva 

Voortman. Bij de Jeugdsportploeg 

was, evenals in alle andere catego-

rieën, de keuze heel pittig, zo liet 

juryvoorzitter Erik Versnel weten. 

‘Allemaal topsportteams, waaruit 

de keus erg moeilijk was. Maar de 

unieke dubbel van de SCHC-mei-

den gaf de doorslag’, lichtte hij de 

keuze toe. 

Talent

Bij Sporttalent van het jaar ging de 

prijs naar de zeer talentvolle URV 

Viking-roeier Freek Temming. De 

winnaar vroeg om de microfoon en 

liet weten dat ‘talent’ een optelsom 

is van aanleg en heel hard werken 

en vooral de ambitie om beter te 

willen zijn dan anderen. Een inte-

ressant en inspirerend betoog voor 

alle aanwezige jeugdige sporters. 

Hij liet voetbaltalent Hossein Za-

mani, die eerlijk toegaf niet te we-

ten wie eregast Hans van Breukelen 

was en waterpoloster Lisanne Ha-

vekotte achter zich. 

Sportman van het jaar werd Irene 

Beach volleyballer Wouter van 

Gilst, die in korte tijd een zeer in-

drukwekkende staat van dienst 

heeft opgebouwd en van wie de 

komende jaren nog meer wordt ver-

wacht. 

Het korfbalteam van DOS uit West-

broek veroverde de titel ‘Sport-

ploeg van het Jaar’, door een prach-

tige dubbel met kampioenschappen 

en promotie in de zaal en op het 

veld; en dat alles met een ploeg die 

uit eigen Westbroekse kweek be-

staat. ‘Een superprestatie van een 

team uit een kleine kern’, zo vond 

de jury.

Opvallend

De avond werd verder ingevuld met 

muziek van het duo Swicth Divine 

Marie-José Tiemstra en Richard de 

Jongh, met daarbij enkele optre-

den van het Bilts zangtalent Jeffrey 

Noordijk.

Een opvallende rol was weggelegd 

voor wethouder van Financiën Bert 

Kamminga. Door het plotse aftre-

den van wethouder voor de sport, 

Herman Mittendorff, op donder-

dagavond was Kamminga zijn ver-

vanger op het Sportgala. De inan-

ciële man vervulde zijn rol bij het 

uitreiken van de prijzen met verve.

De Biltse Sportquiz kwam ook weer 

voorbij; honkballer Wesley Sluyk 

ging met de eer strijken, en verdien-

de daarmee een cadeaubon en een 

foto met Hans van Breukelen, die 

op zijn geheel eigen enthousiaste 

wijze de quiz presenteerde. Daarbij 

werd hij bijgestaan door presenta-

tor Jos Frijters, die echtgenote As-

trid Kersseboom verving, die op het 

laatste moment verhinderd was. De 

jaarlijkse sportdemo werd verzorgd 

door het Acrogym-team van Longa 

uit Utrecht, dat met haar optreden 

een luid applaus ontlokte bij de toe-

schouwers.
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advertentie

Hockeymeiden eerste winnaar Jeugdsportploeg van het jaar

Winnaars in vier verschillende 
sporten bij Bilts Sportgala

door Ingrid van der Elst

Bij het vijfde Sportgala van de gemeente De Bilt is in de nieuw toegevoegde categorie 

Jeugdsportploeg van het jaar het Meisjes D1-hockeyteam van SCHC team de winnaar 

geworden. De ploeg werd in 2013 zowel veld- als indoorkampioen van Nederland en sleepte 

daarmee de hoogste Biltse eer op sportgebied binnen.

Jeugdsportploeg van het jaar: Meisjes D1 SCHC (hockey) (Foto Reyn Schuurman)

Sportploeg van het Jaar: DOS 1 (korfbal) (Foto Reyn Schuurman)

Sportman van het jaar: Wouter van Gilst (Irene Beach) (Foto Reyn 

Schuurman)

Sporttalent van het Jaar: Freek Temming (roeien). (Foto Reyn Schuurman)

Sportvrouw van het jaar: Roos Drost (SCHC, hockey). De prijs werd in 

ontvangst genomen door haar zus. (Foto Reyn Schuurman)

0346-210592 | www.atlasfysio.nl

SCHRIJF

je nu
in!
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Boswerk in boswachterij de Vuursche
Staatsbosbeheer start 10 februari 2014 met de houtoogst in boswachterij de Vuursche. De 

werkzaamheden zullen plaatsvinden in het gedeelte rondom de recreatieweg en het gedeelte 

tussen de Zevenlindenweg en de Hooge Vuurscheweg/Hilversumsestraatweg.

Het zagen vindt plaats met oogst-

machines en neemt 5 weken in be-

slag. Daarna kan er tot uiterlijk 15 

april het gezaagde hout uit de bos-

vakken gesleept worden. Later in 

het jaar zal er nog in andere delen 

van de Vuursche gewerkt worden. 

Plaatselijk kunnen de werkzaam-

heden voor overlast zorgen, door-

dat paden minder goed begaanbaar 

zijn.

Duurzaam bosbeheer

Houtoogst vindt plaats door dun-

ning en verjonging. In de Vuursche 

wordt gedund en verjongd in een 

deel van het bos. Bij dunning wor-

den er bomen weggehaald om de 

anderen meer ruimte te geven om 

goed verder te groeien. Bij verjon-

ging worden grotere open plekken 

gemaakt. Soms worden daar nieuwe 

bomen geplant maar meestal valt er 

voldoende zaad op de bodem dat 

spontaan kan ontkiemen. Dat heet 

natuurlijke verjonging. Voor kwali-

teitshout worden regelmatig maat-

regelen in het bos getroffen. Rechte 

bomen zijn bijvoorbeeld het meest 

geschikt om planken van te zagen. 

Daardoor kunnen ook toekomstige 

generaties hout als hernieuwbare 

grondstof blijven gebruiken. De op-

brengst van de houtverkoop wordt 

gebruikt voor het beheer van alle 

natuurgebieden van Staatsbosbe-

heer. Bos blijft bos.

Werkzaamheden

Het hele jaar door wordt er in het 

bos gewerkt. Van het zetten van 

stippen, het inventariseren van de 

dieren, tot de houtoogst zelf met 

machines. Staatsbosbeheer weegt 

steeds zorgvuldig af welke bomen 

geoogst worden. Bomen krijgen 

een markering (gekleurde stippen 

of strepen), het zogenaamde bles-

sen. Bomen vellen gebeurt met 

een oogstmachine, een ‘harvester’. 

Deze geavanceerde houtoogstma-

chine kan nauwkeurig en precies 

werken. Hij velt en onttakt de bo-

men en zaagt de stam in stukken van 

de gewenste lengte. De stammen 

worden opgestapeld in afwachting 

van transport naar de zagerijen. 

De paden kunnen tijdelijk minder 

goed begaanbaar zijn doordat ze 

stuk gereden zijn door het werk-

verkeer. De paden worden zo snel 

mogelijk hersteld. Het herstelwerk 

wordt gedaan zodra het werk klaar 

is en in een periode dat de paden 

goed droog zijn.

Zorgvuldig vakmanschap

Voor aanvang van de werkzaamhe-

den wordt bekeken of er bijvoor-

beeld dassenburchten of broedbo-

men van roofvogels aanwezig zijn 

in het werkgebied. En als die er 

zijn, worden er maatregelen geno-

men om deze te beschermen. Dat 

wordt gedaan volgens de richtlijnen 

van de Gedragscode Bosbeheer. 

Ook wordt er niet méér geoogst, 

dan er bijgroeit. Het hout uit de 

bossen van Staatsbosbeheer is FSC 

gecertiiceerd.

Stamppotwandeling

Na de buitenactiviteiten smaakte de stamppot prima. Die werd geser-

veerd in de museumboerderij Vredegoed. 

Zaterdag 25 januari organiseerde de Agrarische Natuurvereniging 

Noorderpark een wandeling met aansluitend een stamppotmaaltijd. De 

deelnemers hebben zichtbaar genoten van deze bijzondere activiteit. 

Bert van der Tol, bekend van de museumboerderij, verzorgde de rond-

leiding door het zoddengebied 

en vertelde bevlogen over de ge-

schiedenis van het gebied. 

Het weer werkte goed mee, pas 

‘s avonds barstten de voorspelde 

regenhozen los. Na de wande-

ling nam Bert de bezoekers mee 

in een van zijn stallen. Heel in-

drukwekkend om tussen meer 

dan honderd schapen te staan. 

Over twee maanden zijn dat er 

nog veel meer, als de lammeren 

zijn geboren. Dan organiseert de 

ANV, op 29 maart, weer de tradi-

tionele lammetjesdag.

Vlinders 
Wie van vlinders houdt, de kleuren bewondert en er meer van wil 

weten, wordt van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar frater 

Willibrords; bekend van het programma ‘Vroege vogels’. Donderdag 13 

februari komt hij vertellen over ‘Het wonderlijke leven van de vlinder’. 

Aanvang 14.30 uur in de Opstandingskerk, 1ste Brandenburgerweg 

34 in De Bilt. Voor vervoersvragen tel. 030 2202458 t.n.v. Henny 

Ockhuijsen. 

Kinderactiviteit 
Utrechts landschap organiseert op 12 februari in 

samenwerking met het IVN De Bilt een leuke en leerzame 

middag voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. 

Kinderen krijgen informatie over het betreffende onderwerp en gaan 

daarna het bos in. Bij terugkomst krijgen de kinderen wat te drinken 

met wat lekkers en kunnen ze nog wat knutselen en napraten. 

Aanmelden kan alleen per e-mail tot zondag 9 februari: KinderNatuur-

Activiteiten@gmail.com.  Maximaal 10 kinderen per middag. Bij min-

der dan 4 aanmeldingen gaat de middag niet door.

Deelname kost 3,50 euro per kind; met U-pas of beschermerpas is dit 

2,50 euro per kind. Plaats: Infocentrum Beerschoten, De Holle Bilt 6 in 

De Bilt. Starttijd 14.00 uur, eindtijd 16.00 uur.

De bomen zijn ‘geblest’ in afwachting van de kap.

advertentie

De week van 17 februari staat bij 

Kofietijd geheel in het teken van de 
zwangerschap. De opname in Maar-

tensdijk is vanwege een item over 

rugklachten. De presentatrice wordt 

bijgestaan door een fysiotherapeut. 

Leerzaam

Al weer twee jaar is er een vesti-

ging van Topkids in Maartensdijk. 

Mirella Saffrie was verrast door het 

verzoek van Kofietijd maar zag ge-

lijk mogelijkheden. 

‘Natuurlijk is het leuk dat ons 

kinderdagverblijf op de televisie 

komt, maar nog mooier is het 

eigenlijk dat het leerzaam voor 

ons is. Op deze manier kijkt een 

deskundige fysiotherapeut of 

al onze aanpassingen goed zijn 

uitgevoerd en daarnaast heeft hij 

wellicht nog tips. Wij denken wel 

dat we alles juist doen maar een 

buitenstaander ziet wellicht toch 

nog dingen waar wij niet eens aan 

gedacht hebben’. 

Plekken vrij

Het Kinderdagverblijf draait goed. 

Mirella Saffrie is tevreden; ‘On-

langs is de eerste overdracht naar 

een basisschool naar wens afge-

rond. Onze insteek is om zo lexi-
bel mogelijk te zijn. Ouders waar-

deren dat. We zijn intensief bezig 

om goede contacten te leggen met 

de basisscholen, de gemeente, de 

buren en natuurlijk ook het consul-

tatiebureau van het Centrum voor 

Jeugd en Gezin’. 

Kofietijd op bezoek bij Topkids 
door Marijke Drieenhuizen

Dinsdag 4 februari zijn er opnamen gemaakt door de mensen van het RTL televisieprogramma 
Kofietijd bij het Kinderdagverblijf Topkids in Maartensdijk. De alevering wordt op maandag 

17 februari a.s. uitgezonden tussen 10.00 en 11.00 uur.

Televisieopname bij Kinderdagverblijf Topkids. 

Open peutermiddag
Kinder-centrum Weltevreden, Weltevreden 6 in De Bilt houdt op vrij-

dag 7 februari van 15.00 tot 18.00 uur een open peutermiddag. Van-

af 15.00  uur zijn ouders en kinderen  welkom om de sfeer te komen 

proeven. De kinderen mogen naar hartenlust spelen terwijl de ouders 

geïnformeerd worden. Rond 15.30 uur wordt er een middagkring ge-

vormd waarin liedjes gezongen worden en een tafelspelletje gedaan.  

Zie verder www.kcweltevreden.nl 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

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

Woe.
5-02

Kipsaté, nasi, 
kroepoek en atjar

of
Gamba`s in knoflook 

en groenten

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
6-02
Vrij.
7-02
Woe.
12-02

Victoriabaarsfilet 
met bieslooksaus

of
Entrecote v.d. grill 
met kruidenboter

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
13-02
Vrij.

14-02


