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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

030-2252549, De Hooghlaan 2F

Begeleid itnessen 
na kanker!

Jongerenwoning: 

Starterslening!

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl
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Lees er alles over
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De meerderheid in de raad besluit 

bij het vaststellen van de agenda 

het punt instemming borgstelling 

tot een indicatief totaalbedrag van 

€ 5.800.000 voor de ontwikke-

ling van een nieuwe multifunctio-

nele accommodatie De Vierstee te 

Maartensdijk niet te behandelen, 

omdat er bij de gebruikers van De 

Vierstee onvoldoende draagvlak 

zou zijn. Burgemeester Gerritsen 

constateert dat dit onderwerp emo-

ties teweeg brengt, maar stelt dat 

het om een voorwaardelijk besluit 

gaat dat nodig is om het inhoudelij-

ke deel te kunnen voeren. ‘Die dis-

cussie moet nog komen. Het proces 

van voortgang komt nu verder van 

ons af te liggen en niet spreken over 

een borgstelling kan oorzaak zijn 

dat er helemaal geen discussie gaat 

plaatsvinden.’ 

Jeugdhulp

De raad gaat unaniem akkoord met 

de nota ‘Jeugdhulp ... Route Zuid-

oost, Regionaal Beleidskader Tran-

sitie Jeugdzorg Zuidoost Utrecht 

en Lokaal Beleidskader Transitie 

Jeugdzorg gemeente De Bilt’. 

De nieuwe Jeugdwet treedt op 1 ja-

nuari 2015 in werking. Gemeenten 

worden dan verantwoordelijk voor 

vrijwel alle taken op het gebied van 

de jeugdzorg. Marcus van der Mast 

(GroenLinks&PvdA) noemt het 

een goed product van regionale sa-

menwerking. Natasja Steen (VVD) 

kijkt uit naar de uitvoeringsnota. 

Bertus Voortman (D66) vraagt 

ruimte voor de raad en de Wmo-

adviesraad in de volgende stappen. 

Wethouder Kamminga zegt dat de 

regionale uitvoeringsnota in juni 

gepland is. Die gaat ter kennisname 

naar de raad en wordt in de com-

missie besproken. 

Arbeidsmarktbeleid

De raad gaat met algemene stem-

men akkoord met de Nota Lokaal 

Arbeidsmarktbeleid De Bilt 2014-

2017 ‘Meer (passende) werkgele-

genheid - minder inwoners in de 

uitkering’ vast te stellen als be-

leidskader voor het gemeentelijk 

sociaal werkgelegenheidsbeleid in 

de periode 2014-2017. Het beoogd 

effect is groei van werkgelegenheid 

en daling van inwoners met een uit-

kering.

Hamerslag

Bij  hamerslag worden de volgende 

agendapunten vastgesteld:

-  Verordening rechtspositie 

politieke ambtsdragers 2014

-  controleprotocol Jaarrekening 

2013,

-  Verordening tot 1e wijziging van 

de Financiële Verordening 2013

-  de 2e wijziging 

Legesverordening 2014

-  het Beëindigen 

gemeenschappelijke regeling 

Recreatieschap Utrechtse 

Heuvelrug c.a. 

Uit de gemeenteraad van 27 februari
door Guus Geebel

Het fenomeen Gast van de Raad begint een groot gezelschap te worden. Beter De Bilt heeft 

als gasten de heren Van de Veerdonk en Van den Hoek uitgenodigd, D66 de heer Dalmeijer, 

Bilts Belang de heer Scherer en een aantal leden van de debatclub van De Werkplaats is bij de 

raadsvergadering op uitnodiging van Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD)

als uitvloeisel van een deal op De Beursvloer.

De debatgroep van De Werkplaats woont de raadsvergadering bij op 

uitnodiging van Christiaan van Nispen tot Sevenaer. 

Op vragen van Ebbe Rost van Ton-

ningen (Beter De Bilt) over de 

toekomst van ’t Hoekie antwoordt 

wethouder Bert Kamminga dat in 

de MENS-wijk De Bilt-West, De 

Bilt-Oost, Groenekan twee MENS-

locaties zijn. De Duiventil en ’t 

Hoekie. Dat is niet eficiënt en het 
zijn bovendien verouderde gebou-

wen. MENS is op zoek gegaan naar 

een gebouw waarin alle activiteiten 

op een eficiëntere en energiezui-
nige manier kunnen worden sa-

mengebracht. Dat is gevonden in 

Weltevreden. Wat er met De Dui-

ventil en ’t Hoekie gebeurt is nog 

niet bekend. 

Etiënne van Buren betrekt het plaat-

sen van een kunstwerk op de roton-

de Biltse Rading - Groenekanseweg 

bij de discussie over de verkeers-

veiligheid op die plek, waarover in 

januari raadsbreed een motie werd 

aangenomen. De SP denkt dat de 

aandacht die het kunstwerk trekt de 

verkeersveiligheid niet zal bevor-

deren. Wethouder Arie-Jan Ditewig 

zegt dat dit bij de vergunningver-

lening is besproken en dat met dit 

kunstwerk de veiligheid niet in het 

geding is. De rotonde vormt de in-

gang naar Larenstein en Weltevre-

den en met dit kunstwerk wordt het 

lokale bedrijfsleven op Larenstein 

benadrukt. 

Anne de Boer stelt vragen over 

een publicatie van de Waarderings-

kamer over de toepassing van de 

WOZ. Hij wil weten of alle moge-

lijke verbeteringen in de uitvoering 

WOZ zijn doorgevoerd. Verder 

gaat hij in op ervaringen in Tilburg 

waar burgers tevreden zijn over 

het proces rond de WOZ. De Boer 

vraagt deze aanpak te onderzoeken 

en over te nemen. Wethouder Kam-

minga antwoordt dat de Belastings-

amenwerking gemeenten en hoog-

heemraadschap Utrecht (BghU) in 

ontwikkeling is. Hij weet niet in 

hoeverre de verbeterpunten zijn ge-

realiseerd maar de beschikkingen 

konden worden verstuurd. De Til-

burgse aanpak zal Kamminga aan 

de orde stellen in de DB-vergade-

ring. [GG]

Regio TV De Bilt: 
‘De Bilt kiest’

In de weken voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen 

van 19 maart, besteedt Regio TV De Bilt aandacht aan de 

lokale politiek. Vanaf maandag 3 maart is eerst het woord aan 

de burger. Wat vinden de inwoners van de 6 kernen van de 

gemeente De Bilt belangrijk en welke onderwerpen bepalen 

op welke partij er op 19 maart gestemd gaat worden?

In de afgelopen weken heeft Regio TV De Bilt opnames gemaakt in 

alle 6 de kernen van de gemeente De Bilt. In de week van maandag 3 

maart tot en met vrijdag 7 maart ziet u iedere avond de mening van de 

inwoners van één van de dorpskernen. In het weekend van 8 en 9 maart 

worden alle reportages herhaald. Vanaf maandag 10 maart mogen de 

lokale politici hun zegje doen. Wie zijn de 10 lijsttrekkers, wat zijn zij 

de komende 4 jaren van plan en waarom verdienen zij de stem van de 

kiezer? In 10 portretten stellen zij, de lijsttrekkers aan u voor. Iedere 

lijsttrekker heeft exact 5 minuten de tijd gekregen om u te vertellen 

waarom hij of zij uw stem meer dan waard is. In de week van maandag 

10 maart tot en met vrijdag 14 maart ziet u iedere avond 2 portretten van 

lijsttrekkers. In het weekend van 15 en 16 maart worden de portretten 

herhaald.

WVT

Op dinsdagavond 18 maart zendt Regio TV De Bilt het WVT Lijst-

trekkersdebat uit. In dit debat gaan de 10 lijsttrekkers met elkaar in 

debat over actuele onderwerpen en over zaken die de komende jaren 

de toekomst van de gemeente De Bilt gaan bepalen. Dinsdagavond 18 

maart vanaf 20.00 uur ziet u het hele debat. Regio TV De Bilt is het 

televisiekanaal van de Stichting Lokale Omroep De Bilt. Regio TV De 

Bilt is te ontvangen in de gemeente De Bilt via de analoge kabel op ka-

naal 45 en via het digitale pakket van Ziggo op kanaal 43. Ook zijn alle 

uitzendingen nog terug te kijken op www.regiotvdebilt.nl

Het kunstwerk op de rotonde bij Larenstein leidt tot discussie in de raad. 

Ook daarbuiten zijn de meningen verdeeld.

Vragen uit de raad van 27 februari



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

9/3 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
9/3 • 9.30u - Ds. W.C. Meeuse 

9/3 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer
12/3 • 14.30 en 19.30u -

Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
9/3 • 10.30u - Ds. Harm Knoop

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

9/3 • 10.00u - 
Dhr. Matthias van der Weide

R.K. Kerk O.L. Vrouw
9/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboomt)

9/3 • 10.15u - Ds. G. Roorda 
9/3 • 17.00u - Ds. J. van Benthem
12/3 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
9/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

9/3 • 19.00u - Ds. G.J. Codée
12/3 • 19.30u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
9/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

en Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
9/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
9/3 • 10.00u - 

Dhr. Rene Richtering Blenken

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

9/3 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Herv. gemeente Blauwkapel 
9/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. D.J. Budding

12/3 • 10.00u -
Proponent G.A. van Ginkel 

12/3 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Herst. Herv. Kerk
9/3 • 10.30 en 18.00u - Kand. van Olst

12/3 • 14.00u - Ds. G. Jongejan 
12/3 • 19.30u - Dhr. L. Stuurman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

9/3 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

9/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
9/3 • 18.30u - Ds. M. v.d. Zwan
12/3 • 19.30u - Ds. E.J. de Groot

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

9/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra
12/3 • 10.00 en 19.30u - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
9/3 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk
8/3 • 19.00u -

Woord- en Communieviering
9/3 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

9/3 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
9/3 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

12/3 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
9/3   • 10.00u - Ds. T.J. Korten
9/3 • 18.30u - Ds. A. P. Voets

12/3 • 10.00 en 19.00u -
Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

Klaverjassen

Vrijdagavond 7 maart kunt u weer 
klaverjassen bij FC de Bilt. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Laan van Weltevreden in 
de Bilt bent u van harte welkom. 
Vanaf 19.00 uur is de kantine 
geopend en het klaverjassen begint 
om 20.00. Inschrijfgeld bedraagt € 
3,-. Loten voor de loterij zijn € 
0,50 per stuk.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 7 maart 
kunt u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sportver-
eniging 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.

Uniek concert

Op zondagmiddag 9 maart speelt 
Berdien Stenberg op speciaal ver-
zoek van het KunstenHuis een bij-
zonder try-out concert met de titel 
‘Fluitend door het leven’ in theater 
het Lichtruim. Een unieke kans 
om deze topfluitiste van dichtbij 
mee te maken, te leren kennen, 
te horen musiceren en om van te 
leren. Locatie Theater Het Licht-

ruim, Planetenplein 2, Bilthoven. 
Meer informatie: info@kunsten-
huis.nl , tel. 030 6958393 (ma t/m 
vr 10-16 uur).

Kaas voor Ghana

Dit jaar zamelt de Nederlands 
Gereformeerde kerk in Westbroek 
geld in voor de actie ‘Rehoboth in 
Acrra’(Ghana). Dit gebeurt o.a. 
door verkoop van kaas. Op vrijdag 
7 maart wordt men daarvoor huis-
aan-huis in Westbroek benaderd.

Jeugddienst Dorpskerk

Op zondagavond 9 maart om 
19.00 uur wordt in de Dorpskerk 
aan de Burg. de Withstraat in de 
Bilt een jeugddienst gehouden. 
Het thema is: ‘Bloed, zweet en 
tranen’. De dienst wordt muzikaal 
begeleid door de jeugdband van 
de Dorpskerk. Voorganger in de 
dienst is ds Gert-Jan Codée, die 
dieper op het thema zal ingaan. 
Na afloop van de jeugddienst is er 
gelegenheid om onder het genot 
van een kopje koffie of glaasje fris 
na te praten in het jeugdhonk van 
de Dorpskerk.

Fotoclub

Maandag 10 maart heeft de foto-
club het thema eigen werk. De 
leden kunnen ieder maximaal 2 
foto’s laten zien. De foto’s worden 
besproken en de maker kan vertel-
len waarom en hoe hij deze foto’s 
gemaakt heeft. De avond begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden 
in het H.F. Witte Cultuur en ver-
gadercentrum, Henri Dunantplein 
4, De Bilt. Voor meer inlichtingen 
www.fotoclubbilthoven.nl 

Algemene  

Ledenvergadering PCOB

Dinsdag 11 maart wordt de Alge-
mene Ledenvergadering van de 
PCOB gehouden in een zaal van 
de Ontmoetingskerk aan de Kon. 
Julianalaan 26 in Maartensdijk. 

Aanvang 14.00 uur. Na de pauze 
wordt een PowerPointpresentatie 
gegeven door ‘Domotica’, over 
het onderwerp: ‘Hoe kunnen 
senioren zo lang mogelijk met 
ondersteuning van hulpmiddelen 
zelfstandig in eigen huis blijven 
wonen’. Voor inlichtingen: Henny 
Ockhuijsen-Hus, tel. 030-2202458

Vrijmetselarij

De vrijmetselaarsloge De Drie 
Grote Lichten in Bilthoven, orga-
niseert op dinsdagavond 11 maart 
a.s. een informatieavond. U bent 
vanaf 19.30 uur van harte welkom 
in de Werkplaats aan de Ruben-
slaan 1 te Bilthoven. Voor meer 
informatie 0346 211112.

Lezing met veel muziek

Op woensdag 12 maart om 20.00 
uur is er in De Woudkapel, Beet-
hovenlaan 21 te Bilthoven een 
Soefi-bijeenkomst. Er wordt door 
Michaela Shakti van der Vliet – 
Hollmannová (viool & tampura) 
en Willem Sikander van der Vliet 
(trompet improvisatie) een lezing 
met veel muziek verzorgd, geti-
teld: ’Het wonder van Inspiratie’.  

Poppenspel  

Franciscus van Assisi

Peter Vermaat uit Slappeterp 
brengt het leven van Francis-
cus van Assisi tot leven d.m.v. 
een poppenspel. Dat doet hij op 
woensdagavond 12 maart in een 
twee uur durende theatervoorstel-
ling in de Opstandingskerk, 1e 
Brandenburgerweg 34 te Biltho-
ven van 20.00- 22.00 uur. Parke-
ren kan achter de kerk. Kaarten 
zijn aan de zaal te verkrijgen. Voor 
informatie: info@katholiekekerk-
debilt.nl

Voorlichtingsbijeenkomst Hart

Ruim twintig procent van alle 
mensen boven de 85 jaar heeft 
boezemfibrilleren. Boezemfibrille-
ren verhoogt de kans op het krijgen 
van een beroerte. Om het risico 
op een beroerte te beperken is het 
belangrijk om het ontstaan van 
bloedstolsels te vermijden. Geza-
menlijk organiseert een aantal apo-
theken uit De Bilt op 12 maart 

een voorlichtingsbijeenkomst over 
dit onderwerp in restaurant Maer-
tenshoek, Dijckstate Maartensdijk 
Aanvang om 19.30 uur. Toegang is 
gratis en koffie en thee staan klaar. 
Aanmelden via 0346-210605 is 
noodzakelijk in verband met een 
maximaal aantal plaatsen. 

Vuurtorens 

bij Vrouwen van Nu 

De Vrouwen van Nu, afdeling 
Groenekan hebben hun leden-
avond op 12 maart a.s. Dan komt 
de heer Kees van Hamersveld van 
de Nederlandse Vuurtoren Ver-
eniging en weet hierover veel te 
vertellen. Aanvang 20.00 uur in 
Dorpshuis ‘De Groene Daan’ Gro-
thelaan 3 in Groenekan. Toegang 
voor leden gratis.

Marktdag zoekt spullen

Voor de Dorpskerk De Bilt Markt-
dag is men op zoek naar 2de 
hands spullen en dameskleding. 
De eerstvolgende inzamelavond is 
op donderdag 13 maart van 19.00 
uur tot 20.30 uur in Wijkgebouw 
De Voorhof naast de Dorpskerk 
(Burgemeester de Withstraat ) in 
De Bilt. De Dorpskerk Markt-
dag staat gepland op zaterdag 13 
september 2014. De opbrengst is 
bestemd voor Hillcrest Aids Cen-
tre Trust in Druban in Zuid-Afrika 
en voor het Morgenster Zieken-
huis in Masvingo in Zimbabwe. 
Beide organisaties zetten zich op 
een praktische manier in voor de 
gevolgen van aids voor patiënten 
en voor hun omgeving. Zie ook 
www.marktdagdebilt.nl

Lenteconcert in Woudkapel

Na een prachtig en druk bezocht 
concert in december, geeft het 
Woud Ensemble vrijdag 14 maart 
om 20.15 uur het tweede concert 
van dit seizoen, in de Woudkapel, 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven. 
Op het programma staat ‘de Lente’ 
uit de 4 jaargetijden van Vivaldi, 
het Hobokwartet van Mozart, met 
hoboïste Yvonne Wolters en het 
prachtige tweede strijkkwintet van 
Johannes Brahms. Kaarten kun-
nen worden besteld via wouden-
semble@gmail.com en zijn op de 
avond zelf beschikbaar.

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG

ADCURA

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

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 8 maart haalt het 
Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 8 maart 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.



 De Vierklank 3 5 maart 2014

advertentie

Zes moties werden in de laatste 

raadsvergadering voor de verkie-

zingen behandeld. Ebbe Rost van 

Tonningen (Beter De Bilt) vraagt 

in een motie naar aanleiding van 

de resultaten in de Burgerpeiling 

december 2013 aan B en W en de 

raad een actieprogramma op te stel-

len. Burgemeester Gerritsen noemt 

de burgerpeiling een statistisch 

representatief onderzoek dat zich 

richt op de dienstverlening. ‘Het is 

een belangrijke onderlegger voor 

de nieuwe gemeenteraad.’ Gerrit-

sen ondersteunt de strekking van de 

motie, maar vindt het tijdpad dat is 

opgenomen te eng. Bij hoofdelijke 

stemming wordt de motie met 5 te-

gen 21 stemmen verworpen. Johan 

Slootweg (SGP) dient later de mo-

tie opnieuw in zonder het tijdpad 

er in op te nemen. Die motie wordt 

dan met algemene stemmen aange-

nomen.

Ongenoegen

Han IJssennagger (Bilts Belang) 

dient twee moties in die gaan over 

misbruik van gemeentegelden voor 

verkiezingspropaganda. In de Bilt-

sche Courant van 22 en 29 januari 

stonden artikelen waarin de wet-

houders Kamminga en Ditewig 

een exposé geven van de resultaten 

die de afgelopen vier jaar zijn ge-

boekt. IJssennagger vindt dat alleen 

succesverhalen verteld worden en 

dingen die niet goed gegaan zijn er 

niet instaan. Hij noemt dat propa-

ganda die uit partijkassen betaald 

moet worden en dient daarom mede 

namens ChristenUnie en Beter De 

Bilt een motie van afkeuring in, 

later gewijzigd in een motie van 

ongenoegen. In een tweede motie 

vraagt IJssennagger het college de 

niet-collegepartijen een even grote 

pagina in de Biltbuis van 12 maart 

aan te bieden. IJssennagger stelt 

dat vooral de bijdrage van wet-

houder Ditewig een opsomming is 

van alleen maar goede resultaten. 

‘Die eindigt ook nog eens met een 

zin dat hij zich daar als wethouder 

de komende periode weer voor 

wil inzetten.’ Anne Brommersma 

(GroenLinks&PvdA) vindt dat het 

college het recht heeft na vier jaar 

te vertellen wat het resultaat van het 

beleid is, maar die zin vindt ze niet 

passen. 

Opkomstbevordering

Burgemeester Gerritsen noemt het 

onbehoorlijk dat zonder wederhoor 

een motie van afkeuring wordt in-

gediend. ‘Inhoudelijk wilde het 

college in de aanloop naar de ver-

kiezingen naar de kiezers duidelijk 

maken waar een gemeente over 

gaat’, aldus Gerritsen. Hij noemt 

de artikelen een goed instrument 

om een exposé te geven van de 

dingen die het college met goed-

keuring van de raad tot uitvoering 

heeft gebracht.’ De burgemeester 

is als portefeuillehouder verant-

woordelijk voor de format van de 

gesprekken en heeft er vooraf naar 

gekeken. Hij geeft toe dat hij de zin 

waar IJssennagger op doelt heeft 

laten passeren. ‘Voor zover men-

sen daar aanstoot aan nemen wil ik 

daarvoor een excuus maken. Maar 

dat doet  niets af aan het recht van 

het college om zaken te noemen die 

met mandaat van de raad zijn uit-

gevoerd.’ Hij ziet het niet als een 

punt van verantwoording, maar 

marketing voor opkomstbevorde-

ring. ‘We willen kiezers oproepen 

om te gaan stemmen.’ Beide moties 

werden verworpen. Een motie van 

wantrouwen van IJssennagger over 

de wijze van beantwoording van 

schriftelijke vragen werd eveneens 

verworpen.

Meer moties

Een motie van de ChristenUnie met 

als onderwerp compensatieregeling 

chronisch zieken en gehandicapten 

werd vanwege het late tijdstip door-

geschoven naar de volgende verga-

dering. 

In de motie over de communicatie 

over de mogelijke herinrichting van 

Dijckstate waarin het college wordt 

verzocht om de betrokken partijen 

ervan op de hoogte te brengen dat 

de raad nog geen standpunt heeft 

ingenomen over deze ontwikke-

ling, werd in stemming gebracht en 

aangenomen, ondanks dat wethou-

der Kamminga zei dat de motie al 

wordt uitgevoerd.

Een motie over veiligheid en vei-

ligheidsbeleving in Hollandsche 

Rading werd ingetrokken.

Moties leiden tot veel emoties in de raad

door Guus Geebel

Wethouder Arie-Jan Ditewig van 

Openbare Ruimte.

De lijsttrekkers bleken zich goed 

voorbereid te hebben en waren in 

staat de belangrijke punten binnen 

deze noordelijkste kern van De Bilt 

goed aan te kunnen geven: ‘hoe 

houden we Hollandsche Rading 

vitaal ( door huisvesting voor jon-

geren en nieuwe bewoners), hoe 

garanderen we het voortbestaan 

van de Bosbergschool en hoe is de 

stand van zaken van en wat is de 

‘waarde’ van het dorpshuis als so-

ciale ontmoetingsplaats? 

Financiële situatie 

Er blijken onder de lijsttrekkers 

grote tegenstellingen te bestaan 

over de wijze waarop over de i-

nanciële situatie van de gemeente 

gecommuniceerd wordt. Vanuit de 

groep lijsttrekkers werd gemeld dat 

het dorpshuis wordt geopend op 14 

april a.s. Er was onder de aanwezi-

gen onduidelijkheid over de fees-

telijkheden rond deze opening en 

over de wijze waarop het dorpshuis 

geëxploiteerd zal worden.

 

Bovenwettelijke maatregelen 

Naast de toegezegde 3 ton van de 

gemeente en de 3 ton van de pro-

vincie, gaat de gemeente zich in-

spannen voor een substantiële bij-

drage van het rijk, mede gelet op 

de door het rijk toegezegde 15 mln. 

voor de ring van Utrecht. Vanuit de 

discussie over een lokaal probleem 

werd de suggestie gedaan te komen 

tot een gebiedsvisie voor Holland-

sche Rading. Er werd geopperd, 

dat de Gemeente en de Community 

Hollandsche Rading elkaars taken, 

mogelijk-, verantwoordelijk- en be-

voegdheden gaan verkennen. Daar-

bij houdt de gemeente de regie, 

mede met het oog op de juridische 

verantwoordelijkheid.

Lijsttrekkers ook in Hollandsche Rading

door Henk van de Bunt

Woensdag 26 februari organiseerde de Community Hollandsche Rading een Politiek Café

in de Paddenstoel, waar het mogelijk was met de vertegenwoordigers van alle politieke partijen 

die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente De Bilt in gesprek te gaan.

Er was gelegenheid  onderwerpen, vragen of opmerkingen vooraf schriftelijk te melden, 

waardoor er een lijst van onderwerpen was ontstaan.

Erik Verhulp leidde de discussie en Ger Mik becommentarieerde snedig 

de gebakken lucht die de lijsttrekkers soms uitten.

Afscheid van grifier 
Franske van Hooijdonk

door Guus Geebel

De raad stemde op 27 februari na schriftelijke stemming in met 

de benoeming van mevrouw Guda Kager tot interim-grifier 
van de gemeente De Bilt. Zij vervangt Franske van Hooijdonk 

die per 1 maart is benoemd tot grifier in Veenendaal. 
Na de stemming legt Guda Kager de ambtseed af.

Burgemeester Arjen Gerritsen zegt dat als het had bestaan hij aan 

Franske van Hooijdonk het meest eervolle ontslag zou hebben ver-

leend. ‘Ik sta hier met groot leedwezen om het vertrek van uw, maar 

ook mijn grifier. Er vertrekt iemand uit ons midden die iedereen heel 
graag mag.’ De burgemeester noemt Franske een alwetende encyclo-

pedie. ‘Je komt nu terecht op een grotere grifie die veel meer dan nu 
je managementvaardigheden zal prikkelen.’ Gerritsen wenst Franske 

namens allemaal het allerbeste in Veenendaal.

Nestor

Anne Doedens spreekt Franske toe als nestor van de raad. Hij doet dat 

met een aantal gedichten die hij bewerkte tot op het lijf geschreven ju-

weeltjes voor Franske. De vraag die Doedens zich stelde was, wat dacht 

je zelf. ‘Je deed alsof je van niks wist en misschien heb je wel gedacht, 

daar hebben we politici voor.’ Hij haalt een gedicht van Aad Nuis aan 

dat ooit in de Tweede Kamer is voorgedragen en dat hij bewerkte op 

de Biltse situatie. Dat deed hij ook met gedichten van Remco Campert 

en Vondel. 

Uitdagingen

‘Een sollicitatieprocedure in Veenendaal gaat heel snel en u heeft heel 

kort kunnen wennen aan mijn vertrek. Maar ik heb tot ver na het midder-

nachtelijk uur moeten wachten op mijn afscheid’, zegt Van Hooijdonk 

in haar afscheidswoorden. ‘In Veenendaal hebben ze in ieder geval de 

goede eigenschap dat ze maar tot 11.00 uur vergaderen. Is de vergade-

ring niet klaar dan m oeten de raadsleden op dinsdag terugkomen.’ Een 

hoogtepunt vond ze de herbenoeming van de burgermeester. Ze noemt 

De Bilt een mooie gemeente met veel uitdagingen. Tegen de raadsleden 

zegt ze: ’Pak die uitdagingen op.’

Franske van Hooijdonk ziet terug op een mooie periode in De Bilt.  
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BETER DE BILT 

Meer info: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl 

Op maandagmiddag 3 maart kozen de 
kinderen van de Bosbergschool 

lijsttrekker Ebbe Rost van Tonningen 
tot winnaar van het verkiezingsdebat.  

Ook 4 jaar geleden werd hij bij de 
gemeenteraadsverkiezingen tot 
winnaar uitgeroepen. Nu weer? 

Kom naar bewonersavond 
voor Bilthoven en De Bilt! 
Woensdagavond 12 maart, 20.00 uur bewonersavond in 
het H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt.  
Belangrijke verkiezingsthema’s: zwembad moet blijven, 
financiën op orde, verkeersveiligheid veel beter,  
geen hoogbouw, Kwinkelier aanpakken, veiligheid en 
handhaving moeten beter. Zie ook pagina 22. 

Winnaar eerste verkiezing! 

 

 



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

Katenvlinders
Gehaktschnitzels
Gehaktspeciaaltjes

6 halen / 
   5 betalen

Ei-bieslooksalade
Filet-americain
Sellerysalade

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Maartensdijkse Metworst 
Rosbief
Boerenham 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 maart 
t/m woensdag 11 maart

100
gram 1.75

500
gram 5.25

100
gram 2.25

100
gram 3.25

Nieuw-Zeelandse 
rib-eye
Naturel of gemarineerd

Dikke riblappen

Gemarineerde 
biefstuk

Lamshaasjes
Naturel of gemarineerd

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

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

HEERLIJKE 
POMODORI PATÉ

HUISGEMAAKTE 
TORTILLA’S

100
gram 1.25

2
stuks 6.00

STOMPETOREN 
BELEGEN

VERS GESNEDEN ROOMBRIE

VERS GEBRANDE 
PINDA’S

STOERE JORIS 
35+ KAAS

LUXE PINDA-
ROZIJNENMIX500

gram 5.25

500
gram 4.98

100
gram 1.25

100
gram 1.10

250
gram 1.98

Gezouten/ongezouten

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
Kapucijnerschotel
____________________________ 100 GRAM 0,99 

Pasta MET GEVULDE KIP _ 100 GRAM 1,25 

Tongrolletjes
MET PREI IN WITTE WIJNSAUS EN KRIELTJES

___________________________ PER PORTIE 9,95 

Zaterdag verse sushi!!!

Pracht Hollandse

Aardbeien
DE LEKKERSTE -  500 GRAM

Hollandse

Pluksla
150 GRAM

Hollandse

Komkommers
2 VOOR

Vers gesneden

Hollandse Andijvie
___________________  400 GRAM 0,99
De lekkerste

Navel - Lane - Late Sinaasappels

___________________  HÉÉL KILO 1,25
Nog één keer

Hete bliksem ____  PER PORTIE 5,95

MAANDAG 10, DINSDAG 11 
EN WOENSDAG 12 MAART

3,95 0,990,99

Mooie

Broccoli ___ 500 GRAM 0,79
Volop Hollandse primeurs
o.a. kasbonen, raapstelen, 

aardbeien, rabarber, etc. etc.
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De landelijke jury van de Fairtrade 

Gemeente campagne, onder voor-

zitterschap van tv-presentator Jaco-

bine Geel, noemt De Bilt een zeer 

enthousiaste Fairtrade Gemeente. 

De jury prijst De Bilt voor diens 

rol als ambassadeur voor eerlijke 

handel. Zo heeft de Fairtrade werk-

groep ook zustergemeente Coesfeld 

enthousiast weten te maken voor 

het ‘Fairtrade-gedachtengoed’. 

In de zes dorpskernen van de ge-

meente De Bilt bestaat een ruim 

aanbod aan Fairtrade producten. 

Consumenten weten de winkels 

en horeca die Fairtrade producten 

verkopen goed te vinden en lokale 

organisaties en bedrijven gebruiken 

en serveren steeds meer Fairtrade 

producten op de werkvloer. De 

Fairtrade Werkgroep De Bilt en de 

gemeente zijn hierover buitenge-

woon tevreden. 

Titel

In Nederland zijn op dit moment 

40 gemeenten met de titel Fairtrade 

Gemeente en nog eens 95 gemeen-

ten zijn bezig om de titel te krijgen. 

Wereldwijd zijn er maar liefst 1400 

gemeenten die de oficiële titel 
‘Fairtrade gemeente’ dragen. 

De provincie Utrecht hoopt als eer-

ste provincie van Nederland ook de 

Fairtrade titel te mogen ontvangen 

maar is daarvoor natuurlijk mede 

afhankelijk van de lokale inzet in 

de verschillende Utrechtse gemeen-

ten. De herbevestiging van de titel 

inspireert de Fairtrade Werkgroep 

De Bilt en de gemeente om de 

uitbreiding van het aanbod en het 

gebruik van fairtrade producten te 

blijven stimuleren. Dit jaar vraagt 

de gemeente daarom ook aan scho-

len, kerken en restaurants om nog 

een stap verder te gaan en te pro-

beren de zelfstandige titel Fairtrade 

school, Fairtrade kerk, of Fairtrade 

restaurant te verwerven. Twee 

scholen zijn wat dat betreft op de 

goede weg. 

De Bilt ook in 2014 Fairtrade Gemeente

De gemeente De Bilt mag zich dit jaar voor de derde keer Fairtrade Gemeente noemen. 

Daarmee toont de gemeente nogmaals aan oog te hebben voor eerlijke handel en levert

het een bijdrage aan een beter bestaan voor boeren in ontwikkelingslanden. 

Aan de Fairtrade-campagne kan iedereen meedoen. Ideeën om de 

campagne onder de aandacht te brengen kan men via www.fairtrade-

debilt.nl insturen. 

Het CDA De Bilt-Maartensdijk or-

ganiseerde in samenwerking met de 

vrouwelijke ondernemers Ine van 

Breda en Ike Bekking een politieke 

avond voor vrouwen op maandag 3 

maart in de boekhandel aan de Ju-

lianalaan. 

Onder het motto ‘Ladies choose’ 

waren alle vrouwen welkom, die 

geïnteresseerd zijn in de toekomst 

van het Bilthovense winkelcentrum 

én de visie van de vrouwelijke on-

dernemers en Biltse politiek hierop. 

V.l.n.r. Ine van Breda, Madeleine 

Bakker en Ike Bekking voor 

aanvang van Ladies Night.

Start verbouwingen 
De Kwinkelier

Met de komst van de nieuwe eigenaar van winkelcentrum 

De Kwinkelier is er nieuw leven gekomen in het traject 

om Bilthoven een nieuw bruisend centrum te geven. 

Momenteel wordt er met man en macht gewerkt om zo 

spoedig mogelijk resultaat te boeken. 

Afgelopen maandag 3 maart 2014 werd gestart met de sloop van de 

staalconstructie bij de ingang van De Kwinkelier aan het Vinkenplein. 

Hiermee wordt deze entree beter zichtbaar, toegankelijker en zal het 

meer lichtval geven. Tevens worden de bestaande plannen voor ‘het 

Kronkelstraatje’ verder geconcretiseerd en wordt gewerkt aan een to-

taalvisie voor het gehele winkelcentrum, waaronder een alternatieve 

invulling van het bowlingcenter. Doelstelling is om De Kwinkelier met 

grote snelheid te transformeren naar een winkelcentrum met regionale 

trekkracht. Op korte termijn zullen visie en plannen, na overleg met de 

huurders worden gepresenteerd.

Woensdag 26 februari was er een 

door de Cosbo georganiseerd debat 

tussen de lijstrekkers van de poli-

tieke partijen, die deel gaan nemen 

aan de gemeenteraadsverkiezingen 

van 19 maart a.s. Aangezien een 

groot deel stemgerechtigden tot de 

categorie 50 plus behoort boden de 

ouderenbonden een platform aan 

de kandidaat-gemeenteraadsleden. 

Veel van de stellingen die de deel-

nemers voorgelegd kregen gingen 

over onderwerpen, die in de ge-

meente speciaal van belang zijn 

voor ouderen, zoals buslijnen, re-

giotaxi, Zorgloket (WMO beleid), 

veiligheid, openbare voorzieningen 

en vrijwilligersbeleid.

Debat met lijsttrekkers 

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 alle Tunesische schalen

Elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur
heeft Wereldwinkel Maartensdijk een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Oud tv-journalist Fred Verbakel leidde het debat in De Koperzaal van verzorgingshuis De Koperwiek in Bilthoven.

Ladies Night verkiezingsdebat
door Henk van de Bunt



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

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

Met de aankoop van dit gezonde,  
licht-bruine SPORTBROOD steun je je  
favoriete club! Bakker Bos schenkt per  
verkocht brood 50 ct aan een van de 
sportverenigingen…

  V E R R U K K E L I J K  N I E U W

APPEL-
TAARTJE

‘Matthie’

TER 
KENNISMAKING

SLECHTS

954,

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

KOM [GRATIS] PROEVEN!

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

NIEUWE COLLECTIE 

GERRY WEBER

Kom naar de winkel

en laat u inspireren

door de nieuwe collectie van

ESPRIT, YAYA, SANDWICH en SETTER
MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Boekenweek
Ook bij Primera 
van 8 t/m 16 maart

Wilt u debatteren over
 De Vierstee, 

kom dan langs bij Kapper 
Hans (knippen verplicht)! 

Even bellen 212455

THE ART OF HAIRCOLORING

Ook zin in een beetje 
voorjaar door uw haar?

Kim ging u voor!

Maak dan een afspraak, 
want wij hebben ook voor u 
een nieuwe coupe 
in gedachten!

Maertensplein 33, Maartensdijk, 

tel. 0346 - 21 37 11

OOK OP DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND GEOPEND!!!

www.hairdesque.nl

www.facebook.com/Hairdesque

Coupe, kleur en make-up 
verzorgd door Miranda

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

vol frisse

ideeën!
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Acht academische ziekenhuizen 

kregen opdracht om een netwerk 

te vormen waarin ouderen zelf ook 

een rol moesten spelen. Anneke van 

Heertum zat daarbij voor de oude-

ren van de stad Utrecht. Zij is di-

recteur van COSBO-Stad-Utrecht. 

COSBO staat voor Centraal Orgaan 

Samenwerkende Bonden van Ou-

deren. ‘Van daaruit is de bewust-

wordingskaart ontwikkeld die nu 

wordt uitgerold bij zoveel mogelijk 

ouderen. Het doel is mensen aan het 

nadenken te krijgen. Niet wachten 

op de dingen die komen gaan, maar 

zelf vragen te stellen. Over de er-

varingen die ik daarbij opdoe ga ik 

in een rapport schrijven wat wel en 

wat niet goed gaat.’ 

Anneke van Heertum zocht vorig 

jaar contact met Stichting Mens 

De Bilt om in deze gemeente met 

ouderen aan de slag te gaan. Ze 

was hier bijna dertien jaar lid van 

de gemeenteraad voor D66 en vier 

jaar wethouder, dus kent ze de ge-

meente goed. 

Regie

‘We zitten in een veranderend tijds-

bestek. Waar vroeger veel werd 

aangestuurd, moeten ouderen nu 

zelf op zoek naar dingen en hun 

eigen regie voeren. Dat is niet ie-

dereen gegeven en dat zorgt voor 

veel onzekerheid. In de bijeenkom-

sten die ik gaf in de vorm van een 

samenspraak zeg ik, iedereen heeft 

een toekomst, ook al ben je in de 

negentig.’ 

Anneke van Heertum begon de bij-

eenkomsten met een aantal stellin-

gen. ‘Deelnemers krijgen een rode 

en een groene kaart waarmee ze 

kunnen laten zien of ze het met een 

stelling eens of oneens zijn. Een 

van de stellingen is: U kunt feil-

loos al uw administratie zelf doen 

en heeft niemand nodig. Klopt dat 

of niet. Zegt iemand dat klopt, dan 

vraag ik hoe het loopt, zegt iemand 

dat klopt niet dan vraag ik wat voor 

hulp er gevraagd is. Op die manier 

komt een aantal onderwerpen aan 

de orde.’

Bewustwordingskaart

Deelnemers kregen vervolgens een 

kaart met bespreekpunten waar ze 

met z’n tweeën naar kijken. Daarna 

krijgen ze de vraag of ze de kaart 

een handvat vinden om dingen be-

spreekbaar te maken. ‘Die kaart is 

een soort spiekbriefje. Het is beslist 

geen invuloefening, maar een be-

wustwordingskaart. Wil je daar wat 

uithalen, dan moet je wel je mond 

opendoen, want het komt niet naar 

je toe. Als je niet zegt wat je wilt, 

gebeurt er ook niets, want niemand 

kan gedachten lezen. Bij een vorige 

workshop zei iemand, er is ons al-

tijd ingeprent dat je niet mag zeu-

ren. Ik zeg dan, zeuren is vragen om 

dingen die niet kunnen, maar over 

dingen práten is geen zeuren. Ze 

geeft als voorbeeld iemand die zegt 

een negatieve ervaring met een be-

paald ziekenhuis gehad te hebben 

en daar perse niet naartoe te willen. 

‘Maar als je dat aan niemand vertelt 

en je breekt op straat een heup, dan 

kom je geheid in dat ziekenhuis. 

Dus praat over dat soort zaken.’

‘Ouderen moeten hun eigen regie voeren’

door Guus Geebel

Anneke van Heertum gaf donderdag 27 februari jl. weer een workshop in

Restaurant Maertenshoek in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Dit programma heeft als doel tot een samenhangend zorgaanbod te komen, om de zorg

voor ouderen met complexe hulpvragen te verbeteren. 

Anneke van Heertum (links) met collega Marieke Lampe tijdens de 

workshop in Dijckstate. 

Jorn van Leeuwen is een gedreven 

kunstenaar, die thematisch werkt 

en zijn onderwerpen vanuit een on-

derzoeksperspectief benadert. Dat 

levert echter geen experimentele 

schilderkunst op, maar prachtige 

olieverfschilderijen die met liefde 

voor traditie geschilderd zijn. On-

langs ontving Jorn van Leeuwen 

de Koninklijke Prijs voor Vrije 

Schilderkunst 2013. Sindsdien is de 

belangstelling voor zijn werk aan-

zienlijk toegenomen.

Twee jaar geleden koos Jorn voor 

de geranium, symbool voor geza-

pigheid, als uitgangspunt voor een 

onderzoek. Hij manipuleert en ver-

knipt de stengels tot een haast on-

natuurlijke verschijning. Door de 

manier waarop hij de geraniums 

neerzet, worden het als het ware 

portretten. Elke geranium vertoont 

zo zijn eigen identiteit. De kunste-

naar laat zijn techniek, ontleend aan 

de klassieke schildertraditie, aan-

sluiten bij het thema en het onder-

zoek. Opgezet met meerdere lagen 

olieverf zijn de doeken een ode aan 

het schilderen.

Abstractie

De beelden van Lia van Vugt zijn 

niet primair vanuit de natuur ont-

staan, het zijn zelfstandige objecten 

die hun eigen regels volgen. Van 

Vugt streeft naar een zekere ‘ab-

stractie’. Dit is een gevolg van haar 

streven om een autonoom beeld te 

creëren, een beeld dat onafhankelijk 

is van een voorgeschreven context 

en dat zichzelf als referentie heeft. 

Lia van Vugt beheerst op zeldzame 

en bewonderenswaardige wijze het 

ambacht van het beeldhouwen. Zij 

werkt in hout, steen, brons en glas, 

vaak afkomstig uit afval. In deze 

expositie komen twee aspecten van 

haar werk aan de orde. Enerzijds 

laat zij objecten zien gemaakt van 

oude ietsbanden. Aan dit project, 
‘After 100.000 miles’, heeft ze sa-

men met haar zoon Karel van Vugt 

gewerkt. De titel refereert aan de to-

tale afstand die alle ietsbanden per 
kunstwerk gezamenlijk hebben af-

gelegd. De voornaamste inspiratie 

is de huidige milieuproblematiek 

door de niet duurzame levenswijze 

van mensen. Zo zijn de werken van 

vissen geïnspireerd op een drijvend 

eiland van plastic afval - ook wel 

de plastic soep genoemd - voor de 

Costaricaanse kust. Anderzijds zul-

len er ook kleine bronzen beelden 

te zien zijn. De exposities in de Art-

Traverse zijn te bezichtigen tijdens 

kantooruren maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag van 08.30 tot 

17.00 uur, dinsdag van 08.30 tot 

19.00 uur (Evert Bouws)

Duo-expositie in Traverse
Op zondag 9 maart om 15.00 uur wordt de duo-expositie van Jorn van Leeuwen en  

Lia en Karel van Vugt geopend door dr. ing. Rob de Jonge, microbioloog en onderzoeker

op het gebied van voedselveiligheid. In de laatste expositie van dit seizoen worden schilderijen 

geëxposeerd van Biltenaar Jorn van Leeuwen en beelden en objecten van Lia van Vugt,

die zij maakte met medewerking van haar zoon Karel.

Werk van Lia van Vugt.

De 79e Boekenweek vindt plaats 

van zaterdag 8 t/m zondag16 maart. 

Het thema is Reizen, het motto: 

Ondertussen ergens anders. Tommy 

Wieringa schreef het Boekenweek-

geschenk en Jelle Brandt Corstius 

het Boekenweekessay. De lokale 

boekhandel neemt u mee op reis 

naar Java, den Haag en de Wadden. 

11 maart geven Marion Bloem en 

Ivan Wolffers een lezing n.a.v. het 

pas verschenen boek: Het Java 

van Bloem. Een boek vol foto’s, 

verhalen en recepten over en van 

Java. De avond begint om 20.00 

uur, vindt plaats bij de Bilthovense 

Boekhandel. 13 maart komt Yvon-

ne Keuls naar Het Lichtruim, Pla-

netenplein 2 in Bilthoven. Zij komt 

vertellen over haar werk en in het 

bijzonder over haar laatste roman 

Koningin van de nacht. De avond 

begint om 20.00 uur. 14 maart or-

ganiseert de Bilthovense Boekhan-

del een Waddenavond met Mathijs 

Deen en Anne Doedens. Over Vi-

kingen en zeeslagen, een avond vol 

verhalen en legenden. Julianalaan 

1, Aanvang 20.00 uur. Aanmelden 

of meer informatie: www.biltho-

venseboekhandel.nl of www.bouw-

manboeken.nl. Bellen kan ook: 030 

2281014 of 030 2200112.

Boekenweek 2014

Maatschappelijke samenwerking 
Op 25 februari jl. is de samenwerking tussen Stichting 

Mens en Samen voor De Bilt bekrachtigd middels de 

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 

Hiermee wordt de uitvoering van Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen (MBO) in de gemeente De Bilt 

voor de komende jaren gewaarborgd. 

Door de gewijzigde organisatie van de maatschappelijke ondersteu-

ning in de gemeente De Bilt door Stichting Mens was aanpassing en 

samenwerking noodzakelijk. Dit heeft geresulteerd in de overgang van 

een medewerkster van Samen voor De Bilt naar de Stichting Mens. 

Door de nu gemaakte werkafspraken kan de uitvoering van de taken op 

het gebied van MBO worden gewaarborgd. Door de koppeling van de 

beide netwerken kan wederzijds geproiteerd worden van deze samen-

werking.

Naast de uitvoering van deze taken op het gebied van MBO zullen bei-

de organisaties ook hun eigen doelen blijven uitvoeren. Voor Stichting 

Mens op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, vrijwilligers-

werk etc.; voor Samen voor De Bilt het stimuleren van maatschappelijk 

verantwoord en betrokken ondernemen bij bedrijven via o.a. projecten 

als bijv. de Beursvloer De Bilt en het platform Duurzaamheid etc.

(Ingrid Verheij)

Samenwerking is bekrachtigd in Restaurant Bij De Tijd .



De nacht bepaalt uw dag!

Uw boxspring 

samenstellen 

in 6 stappen.

vlak € 2498,- voor € 1998,-

electrisch € 3998,- voor € 3198,-

Linnerie Annelies geeft

100% tevredenheid garantie

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

'We Will Remember Them'

Groenekan en Blauwkapel zullen hen 
niet vergeten

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

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

groenekan

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

Cursus muziekgeschiedenis
Vaak luisteren mensen naar muziek zonder te we-
ten van de sfeer of de tijd waarin zo’n stuk gemaakt 
werd. Daar is niets op tegen, maar je mist wel iets.
Deze cursus is er op gericht op het beter herkennen 
van muziekstukken en deze in een bepaalde tijd 
kan plaatsen. Muziek gaat dan nog meer leven.
Do. 13.30-15.45 uur,  € 75,- voor 10 x excl. cursus-
materiaal.

Meer informatie op www.vvsowvt.nl
030 2284973 of info@vvsowvt.nl

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nlWeekspecials

Tartaar van verse zalm € 10,00

Paletta Iberico 5 jaar bellotta  80 gram € 15,00

In de roomboter gebakken slibtongetjes*    € 15,00

Scharrelkip sûpremé  met trufelsaus*  € 15,00

* Geserveerd met verse friet, groente en salade

Montgras reserva Chardonnay  per glas €   5,00 

Bourgogne hautes-Côtes de nuits per glas €   5,00 

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

www.bergenberg.nl

Het leukste huismerk voor je huis!

Vinyl
al vanaf

17,50
per m2

Karpetten 
al vanaf

395,-

PVC
al vanaf

27,95
per m2

Gordiijnen

al vanaf

20,50
per meter

Tapijt 
al vanaf

23,-
per m2

Behang
al vanaf

29,95
per rol

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden
Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl
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Dansavond in Westbroek 
start van ‘Klimmen tegen MS’

door Martijn Nekkers

Vrijdagavond 7 maart is er in het Dorpshuis van Westbroek een dansavond. Back to the eighties 

en nineties is het devies die avond. Het vormt de aftrap van de actie ‘Klimmen tegen MS’ om 

geld in te zamelen voor onderzoek van de ziekte MS, voluit Multiple Sclerose.

Het initiatief voor deze actie is 

genomen door een groep West-

broekers, aangevuld met enkele 

inwoners van Maartensdijk. 

Ze noemen zich daarom ‘Team 

Westdijk’ en zijn 15 man/vrouw 

sterk. Ze hebben grootse plan-

nen. Op maandag 9 juni, tweede 

pinksterdag, hopen ze de berg 

Mont Ventoux in Frankrijk te be-

dwingen. Vier van hen per fi ets, 
de overige 11 te voet. Ze zullen 

niet de enigen zijn want er heb-

ben zich nog 775 andere deelne-

mers uit het hele land aangemeld 

om op deze dag de legendarische 

berg te bedwingen.

De vergelijking met die andere 

actie, van de ‘Alpe d’Uzes’, is 

gauw gemaakt. Ook bij ‘Klim-

men tegen MS’ gaan sportieve 

landgenoten een Franse berg be-

klimmen om geld in te zamelen 

voor het goede doel. Van de deel-

nemers wordt in dit geval ver-

wacht dat ze minimaal ieder 500 

euro storten. Het grote verschil is 

dat de MS- gelden rechtstreeks 

terecht komen bij de stichting 

Nationaal MS Fonds en niet bij 

een organisatie die daar weer tus-

sen zit. Het voorkomt toestanden 

zoals die vorig jaar ontstonden 

rond dat andere grote evenement. 

Het sportieve gebeuren zelf 

wordt gefaciliteerd door de stich-

ting ‘Klimmen tegen MS’. Deze 

werkt uitsluitend met vrijwilli-

gers. De deelnemers moeten zelf 

voor onderdak en verzorging tij-

dens het evenement zorgen. Een 

ander verschil: het aantal deelne-

mers is veel kleiner. Dat aantal 

groeit overigens gestaag. In 2014 

wordt ‘Klimmen tegen MS’ voor 

de vierde keer gehouden 

Team Westdijk

Het idee om deel te nemen ont-

stond in 2012 bij twee sportieve 

Westbroekers: Erwin van den 

Berg en Jonathan Bassie. De laat-

ste werd geconfronteerd met deze 

ziekte toen die ontstond bij de 

zuster van een vriend. Hij zocht 

een sportieve uitdaging en wilde 

tegelijkertijd een bijdrage leveren 

aan de bestrijding van MS. Het 

resulteerde er in dat hij met Erwin 

en diens zwager in 2013 voor de 

eerste keer op de fi ets meedeed. 
Het balletje rolde verder en het 

resultaat is dat in 2014 het ‘Team 

Westdijk’ nu met 15 deelnemers 

aan de start verschijnt. Het zijn 

vrienden, familie en dorpsgeno-

ten. De meesten van hen werden 

in hun privékring op één of ande-

re wijze geconfronteerd met MS. 

Pittige tocht

Op 6 juni vertrekt de groep met 

de nodige supporters naar het 

dorp Bedoin waar ze intrek ne-

men in enkele vakantiehuizen. 

Dat is hun thuisbasis. Op de 

tweede Pinksterdag gaan de lo-

pers dan om 9.00 uur vertrekken 

naar de top van de Mont Ventoux 

waar ze rond 16.00 uur hopen aan 

te komen. De fi etsers vertrekken 
veel eerder: rond 4.00 uur. Van 

hen wordt verwacht dat ze vier 

keer de top gaan halen langs vier 

verschillende routes. Zij leggen 

die dag 180 km af, de lopers 23 

km. Onderweg zijn er verzor-

gingsposten. De gemiddelde leef-

tijd in het ‘Team Westdijk’ is 45 

jaar. De jongste deelnemers is 25 

en de oudste 56. Allen zijn druk 

aan het trainen om straks de pit-

tige tocht te kunnen volbrengen. 

Een gedeelte van de deelnemers 

is twee weken geleden een dag 

naar Limburg geweest om eens te 

kunnen ervaren hoe het is om in 

heuvelachtig terrein te lopen en 

te fi etsen.

Acties.

Met elkaar moeten de deelnemers 

15 x 500 = 7500 Euro bij elkaar 

brengen voor het goede doel. De 

dansavond in het Dorpshuis is de 

eerste grote actie. Het feest op 

vrijdag 7 maart begint om 20,00 

uur. Toegang is € 10 en kaarten 

zijn in voorverkoop verkrijgbaar 

bij het Dorpshuis, cafetaria De 

Gram, Kees van Barneveld, De 

Vierstee en kapper Hans Stevens 

en natuurlijk op de avond zelf in 

het Dorpshuis. Maar er komen 

nog veel meer acties. Zo gaan de 

Westdijkers een ‘oranje tompoe-

zenactie’ houden rond Konings-

dag en op het feestterrein zullen 

ze op die dag ook aanwezig zijn 

met een Kop van Jut. De taarten 

die voor de taartenbakwedstrijd 

op deze dag worden vervaardigd 

zullen, nadat de jury haar werk 

heeft gedaan, worden geveild. 

Men kan ook taarten inzenden 

die alleen voor de veiling be-

stemd zijn. De opbrengst van de 

verloting tijdens de pauze van 

de komende CPJ toneelavonden 

(de eerste op 7 maart) komt ook 

ten goede van het team. Tenslotte 

komt er op 24 mei nog een dorps-

barbecue in Westbroek. Maar na-

tuurlijk is iedereen die als sponsor 

een bijdrage wil leveren is van 

harte welkom. De deelnemers 

zijn in ieder geval heel gemoti-

veerd om door hun inspanningen 

een bijdrage te kunnen leveren 

aan de bestrijding van deze ver-

schrikkelijke ziekte. Meer over 

‘Klimmen tegen MS’ op www.

klimmentegenms.nl.

De deelnemers uit Westbroek en Maartensdijk die in juni de Mont Ventoux gaan bedwingen voor de strijd tegen 

MS.

Bijscholing voor 
automobilisten 

Op maandag 24 maart organiseert VVN Afdeling De Bilt, in 

samenwerking met Gemeente De Bilt de zgn. BROEM -dag in 

Dijckstate aan het Maertensplein te Maartensdijk.

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

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

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

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

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

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

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

Bewustwording 

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

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

reactietest en gehoortest. Deelnemen voor ingezetenen van gemeente 

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

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

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

per persoon. Zie ook: www.mensdebilt.nl

Aanmelden

Aanmelden kan persoonlijk, schriftelijk of telefonisch (van maandag 

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

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

melding sluit dinsdag 18 maart 2014. 

Swingen met de KBH

De Weathertown Bigband van de KBH speelde jl. zaterdag jazzmuziek 

uit de jaren 20/30 van de vorige eeuw. De verenigingszaal aan de 

Jasmijnstraat was in de sfeer van die tijd aangekleed voor een workshop 

‘Swing and Dance’. De zaal was goed gevuld. De sfeer zat er snel in. 

Het is muziek die uitnodigt tot bewegen.

(Frans Poot)

Wie de special ter hand heeft genomen

om fi jn in balans te gaan komen
vindt daar dan beslist

wat ie eigenlijk nog mist 

je krijgt zo het gevoel van je dromen

Guus Geebel Limerick

Kunst en Religie
Maandag 10 maart geeft Paul 

Bröker, directeur van Instituut 

Helikon een lezing over Vroeg-

christelijke mozaïeken in Rome: 

over de doorwerking van de Ro-

meinse beeldtraditie op de vroeg- 

christelijke beeldtaal. De lezing 

is in De Schutsmantel (Bech-

steinzaal) van 20.00 tot 22.00 

uur. Kaarten zijn aan de zaal ver-

krijgbaar; deze is vanaf 19.30 uur 

open.

advertentie

www.arttraverse.nl

Opening zondag 9 maart 
om 15.00 uur 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

9 maart | 22 april 2014

Jorn van Leeuwen
SCHILDERIJEN

Karel en Lia van Vugt
BEELDEN EN OBJECTEN



RUNDERRIBLAPJES
Ouderwets Oma’s draadjes vlees. 

Met een randje eraan; ca 2½ tot 3 uur sudderen 500 gram 6,25

LAMSFILET
Voor de liefhebbers: 

kort bakken, smelt op de tong 100 gram 3,75

GEHAKT GORDONBLEU’S
Uit onze panklaarhoek: 

gehakt met ham & kaas gevuld 4 stuks 6,00

KIPSLEETJE
Ca. 20 minuten in de oven op 150°C. Met o.a. 

kip� let, groenten, kruidencrème & pesto olie 100 gram 1,25

BOERENFILET
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. 

varkens� let, kaas, prei & bacon 100 gram 1,45

GEVULDE VARKENSOESTERS
Met o.a. malse varkensbiefstuk, 

lente ui & notenkaas 100 gram 1,50

SLAGERSTIP! Laat rundvlees 

altijd op temperatuur komen 

voordat u het in de pan legt!

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 3 maart t/m zaterdag 8 maart 2014. Zetfouten voorbehouden.

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

Wie jarig is trakteert!

Potviool (in diverse kleuren)

3,95 (Max. 6 per klant)

alleen geldig op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 maart

Fonville 1 jaar 
op de Looijdijk

Op=Op

Paasworkshop
zo 13 april 

13.00 tot 15.00 u.

ma 14 en di 15 april 

van 19.30 tot 21.30 u.

(inschrijving geopend)

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...
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

Nieuwe collectie is binnen!!! 

Kleine prijsjes voor 

grote sterren...

Vanaf 7,95 Kinderkledin�, (kraa�)cadeau� e� accessoire�

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36, 3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

DAPPER ONTZORGT
Meer dan 300 inktcartridges
direct uit voorraad leverbaar
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Anco de Rooij (40) is ambtenaar bij 

de afdeling Werk en Inkomen van 

de gemeente Utrecht. Daarnaast is 

hij actief binnen de Dorpskerk in De 

Bilt. ‘Toen mij op het gemeentehuis 

in Utrecht gevraagd werd of ik in 

een stembureau wilde gaan zitten, 

dacht ik dat is heel erg leuk, maar 

het lijkt me leuker dat in De Bilt 

te gaan doen. Ik heb me toen bij 

Burgerzaken gemeld en gezegd dat 

ik in Utrecht gevraagd was, maar dat 

ik het graag hier wilde doen. Ik werd 

op een lijst gezet met de medede-

ling je hoort van ons. Een week voor 

de Tweede Kamerverkiezingen in 

2002 werd ik gevraagd. Dan kom je 

zo’n stembureau binnen en vind je 

het werk leuk.’ 

Stempas

De Rooij is daarna bij alle verkie-

zingen, inclusief het referendum 

over Europa, in stemlokaal De 

Voorhof in actie gekomen. Eerst 

als algemeen lid en sinds de Euro-

pese verkiezingen in 2009 als 

voorzitter.’Toen werd ook weer voor 

het eerst met potlood en papier 

gestemd. Voordat de stempas werd 

ingevoerd en kiezers alleen hun 

stem in het stembureau dat op de 

oproep stond konden stemmen, 

telde het district van De Voorhof 

ongeveer 900 stemgerechtigden. 

Daarvan kwam bij gemeenteraads-

verkiezingen rond de 80 procent 

stemmen. Bij Tweede Kamerverkie-

zingen lag dat percentage hoger. 

Het is nu wat moeilijker te bepalen 

omdat mensen in alle bureaus in 

de gemeente kunnen stemmen. De 

kiezer zoekt over het algemeen het 

gemakkelijkst bereikbare stemlo-

kaal uit. Hoewel kiezers de hele dag 

door komen stemmen, is er altijd 

wel een aantal piekmomenten. Het 

eerste is ’s ochtends vroeg, voordat 

mensen naar hun werk gaan. Om 

tien uur is er hier ook altijd een 

druk moment. Dan lijkt het wel of 

heel Biltstein leegstroomt, maar het 

aller-drukst is het rond zes uur.’

Ervaringen

‘De lange zit is goed door te komen. 

De gemeente verzorgt de cate-

ring en die is altijd goed.’ Anco de 

Rooij vindt het leuk dat sommige 

kiezers wel eens wat voor de 

stembureauleden meenemen. Een 

rolletje snoep of iets dergelijks. 

‘De contacten die je hebt zijn vrij 

kort maar bijna altijd leuk. Mensen 

vragen hoe het gaat of hoe de 

opkomst is. De leukste ervaring was 

toen een oudere man wel heel erg 

lang achter de stemcomputer bleef 

staan. Toen ik vroeg of er iets aan 

de hand was zei de man dat hij de 

hele lijst had doorgenomen, maar 

de KVP niet had kunnen vinden. Ik 

kon hem uitleggen dat die partij in 

het CDA was opgegaan. Een ander 

leuk en spannend moment was 

toen een jonge vrouw kort voor slui-

tingstijd wilde stemmen en ook voor 

haar partner. Ze moest drie keer 

naar huis omdat er iets niet in orde 

was. Eerst vergat ze de kopie van 

het ID bewijs van haar partner, toen 

zijn machtiging en vervolgens haar 

eigen stempas. Gelukkig woonde 

ze vlakbij De Voorhof en net voor 

het stembureau ging sluiten kon ze 

de twee stemmen uitbrengen.’

Telling

Echt zwaarwegende negatieve 

ervaringen heeft Anco de Rooij 

niet ondervonden. ‘Er is wel eens 

discussie over machtigingen. Die 

mag je alleen maar gebruiken op 

het moment dat je ook zelf stemt. 

Soms blijkt dat mensen al eerder 

gestemd hebben en dan mogen ze 

niet meer voor een ander een stem 

uitbrengen. De werkzaamheden op 

een stembureau bij elektronisch 

stemmen of met papier en potlood 

verschillen op de dag niet zoveel. 

Bij de telling is het verschil wel heel 

groot. Toen er elektronisch werd 

gestemd, waren we in een kwartier 

klaar. Nu is het veel hectischer. 

De snelheid waarmee geteld kan 

worden is ook afhankelijk van het 

aantal lijsten dat op het stembiljet 

staat.’ Anco de Rooij vindt het hand-

matig tellen toch wel iets hebben. 

Als advies wil hij meegeven: Ga 

stemmen en vergeet je stempas en 

ID bewijs niet.

Ervaringen van een stembureauvoorzitter
door Guus Geebel

‘Na de sluiting van het stembureau begint het tellen en dan is het een sport om als eerste de voorlopige 

uitslag door te kunnen geven’, vertelt Anco de Rooij, voorzitter van het stembureau in De Voorhof in De Bilt. 

Dit stembureau kwam de afgelopen jaren vaak als snelste uit de bus. 

Verkiezingsspecial
Vanuit Jagtlust besturen burgemeester en wethouders de gemeente De Bilt.

De samenstelling van het college hangt af van de verkiezingsuitslag.

Anco de Rooij is al bijna twaalf jaar actief in stembureau De Voorhof.

Lange dag voor leden stembureau
door Guus Geebel

Als op woensdag 19 

maart om 7.30 uur de 

26 stembureaus in de ge-

meente De Bilt opengaan 

zijn de stembureauleden 

al enige tijd aanwezig. Zij 

controleren of het stem-

lokaal juist is ingericht, 

tellen de aanwezige stem-

biljetten na en zorgen dat 

de stembussen verzegeld 

zijn. De voorzitter is ver-

antwoordelijk voor de 

gang van zaken. Om te 

stemmen zijn de bureaus 

tot 21.00 uur geopend. Er 

zijn bijna 33.000 kiesge-

rechtigden.

De stembureaus worden meestal een dag van tevoren door de gemeente 

ingericht. De stembureauleden hebben vooraf een instructie gekregen. 

Inwoners van de gemeente De Bilt die op 19 maart 18 jaar en ouder 

zijn hebben een stempas ontvangen. Daarmee kunnen zij hun stem in 

één van de 26 bureaus in de gemeente uitbrengen. Kiezers moeten een 

geldig legitimatiebewijs overleggen. Een identiteitsbewijs dat op de dag 

van de stemming maximaal vijf jaar verlopen is wordt geaccepteerd.

Kiezers kunnen ook iemand anders een volmacht verlenen. Op de achter-

zijde van de stempas staat hoe dat moet. Het verlenen van een volmacht 

kan tot en met de dag van de stemming. Degene die voor iemand 

anders gaat stemmen kan dat alleen tegelijkertijd met het uitbrengen 

van de eigen stem. Behalve een eigen identiteitsbewijs moet ook kopie 

van een geldig legitimatiebewijs van degene voor wie gestemd wordt 

getoond worden. Een kiezer van maximaal voor twee anderen een stem 

uitbrengen. Er wordt toegezien dat de stemming ordelijk verloopt. Als 

de orde verstoord wordt kan de voorzitter beslissen de zitting schorsen. 

Stempas

Voor een zoekgeraakte stempas kan bij de afdeling burgerzaken een 

vervangende stempas worden aangevraagd. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 

18 maart 12.00 uur. Stemmen kan daarna nog alleen met deze nieuwe 

pas, ook al wordt de eerder toegezonden stempas teruggevonden. Bij 

stembureaus in verzorgingshuizen krijgen de leden maaltijden van het 

huis. Op andere plaatsen zorgt een cateringbedrijf voor de inwendige 

mens. Na 21.00 uur worden de stembussen geopend en de stemmen 

geteld. Geïnteresseerden mogen daarbij aanwezig zijn. De voorlopige 

uitslag wordt doorgegeven aan het hoofdstembureau. 

Uitslag

De stembureauleden zorgen gezamenlijk voor een juist proces-verbaal. In 

dit proces- verbaal staan de namen van de aanwezige stembureauleden 

en wordt het volgende opgetekend: het aantal kiezers wat zich heeft 

gemeld en is toegelaten, het aantal niet toegelaten kiezers, het aantal 

stembiljetten, het aantal uitgebrachte stemmen en bezwaren en opmer-

kingen van kiezers. Eventuele onregelmatigheden worden ook in het 

proces-verbaal opgenomen. Een kiezer die vanwege een lichamelijke 

beperking hulp nodig heeft mag die krijgen van een door hemzelf aange-

wezen persoon. Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.
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De Bilt is met zijn zes kernen een 

unieke gemeente in het midden van 

ons land. Door de bijzondere ligging 

met veel natuur en verschillende 

landschappen - van weidegebieden 

tot bossen - is het een geliefde 

plek om te wonen, te werken en 

te recreëren. De centrale en fraaie 

ligging, vlak naast de stad Utrecht 

en het Utrecht Science Park, biedt 

mogelijkheden voor bedrijven en 

hun werknemers. De Bilt heeft de 

afgelopen jaren geïnvesteerd in de 

bereikbaarheid, de kernen, de bedrij-

venterreinen, en de Life Science as.

De VVD zet zich in voor het behoud 

van het karakter van de kernen, 

de veiligheid voor de inwoners, de 

groene omgeving en het voorzienin-

genniveau. 

Dat vraagt om een sterke gemeente 

die economie en woningbouw stimu-

leert. Daar kunnen we uw stem voor 

de VVD goed bij gebruiken!

De 10 punten van VVD De Bilt voor 2014-2018:

 1.  Een sterk economisch De Bilt.

 2.  Een goed verkeers bereikbare gemeente voor iedereen.

 3.  Een veilige gemeente waar kleine criminaliteit niet wordt 

gedoogd.

 4.  Degelijk � nancieel beleid en ef� ciënte besteding van het 

beschikbare geld.

 5.  Woningbouw voor de eigen inwoners.

 6.  Betrouwbare zorg voor jong en oud.

 7.  Een duurzaam en groen De Bilt.

 8.  Blijvend inzetten op hoogwaardige werkgelegenheid: voor de 

versterking van de Life Science as, en ter versterking van de 

plaatselijke ondernemers.

 9.  Sterke landbouw en veeteelt in onze gemeente, met ruimte voor 

nevenactiviteiten.

 10.  Een mooi en krachtig Bilthoven-centrum.

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn: 

 1. Jolanda van Hulst, Bilthoven (Lijsttrekker)

 2. Arie Jan Ditewig, Bilthoven (Wethouder)

 3. Kees Lelivelt, Bilthoven

 4. Natasja Steen, De Bilt

 5. Hans Los, Bilthoven

 6. Christiaan van Nispen tot Sevenaer, Bilthoven

 7. Henk van der Kammen, Westbroek

 8.  Henric de Jong Schouwenburg, 

Groenekan

 9. Kristél Storm, Bilthoven

 10. Cees Berkhout, De Bilt

 11. Enny Doornenbal, Maartensdijk

 12.  Eelco Dalmeijer, 

Hollandsche Rading

 13. Dorine Zwaan, De Bilt

 14. Onno Lamme, Bilthoven

 15. Maartje Swennen, Bilthoven

 16. Dick de Jong, Bilthoven

 17. Harman Kloos, Maartensdijk

www.vvd-debilt.nl 

Stem VVD
Lijst 1

VVD wil sterke gemeente

die economie en woningbouw stimuleert

Samen willen wij het verschil maken

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als chris-

tenen inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en 

ook over de overheid. Het gaat ook over het handelen van mensen in tijden van crisis en 

het kiezen van de juiste weg. Die weg betekent dat het anders moet dan het nu gaat. 

Samen willen wij het verschil maken. Zeker nu de thuis, jeugd -en ouderenzorg zo veran-

dert. Doe met ons mee. 

Wat kunt u van ons verwachten:

•	 	Zorgvuldige	veranderingen	in	thuis-,	jeugd-	en	thuiszorg	begeleiden,	samenwerken,	
gebruik kennis van kerken en vrijwilligersorganisaties

•	 			Behoud	identiteit	van	wijken	en	kernen.	Hierbij	denken	wij	ook	aan	de	zondagsrust	en	
voor Maartensdijk aan een “grote” volwaardige bibliotheek.

•	 	Faciliteren	wijkplatforms,	buurtinitiatieven,	dorps-en	wijkontmoetings-centra.	
Cursussen voor ontwikkeling van hobby’s en netwerken.

•	 	Busverbindingen	voor	ontsluiting	van	de	kernen	met	vrijwilligers.	
•	 	Goede	betaalbare	accommodaties:	zwembad,	Vierstee,	H.F.	Wittecentrum.	
•	 	Ondersteunen	door	het	gunnen	van	werk	aan	plaatselijke	startende	en	kleine	

ondernemers. Samen mogelijke stageplekken ontwikkelen.

•	 	Veilige	(school)ietsroutes	met	LED	(volg)verlichting.
•	 	Daar	waar	nodig	lenigen	van	nood	individuele	burgers.
•	 	Duurzaam	en	een	gezond	inancieel	beleid.

Geef geloof een stem!

 Vandaar ons motto

  “Omzien naar elkaar”

Nico Jansen
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‘Het thema van de campagne van het 

CDA is Dichbij!, dat betekent dat we 

de kiezer opzoeken. In het weekend 

voor de verkiezingen houden we 

een verrassingsactie waarbij de 

partij zich herkenbaar in de hele 

gemeente gaat presenteren.’ De 

manier waarop wil Madeleine Bakker 

nog niet verklappen. ‘We proberen 

zoveel mogelijk mensen te bereiken. 

Kleinschalig gaat een aantal leden 

thuis voor potentiële kiezers kofie-

ochtenden organiseren. Een kandi-

daat uit de top 7 komt daar dan ook 

om met de aanwezigen in gesprek 

te gaan.’

Jeugd

In het gesprek staat jeugdbeleid 

centraal. Als sportbestuurder is 

dat Madeleine Bakker op het lijf 

geschreven. ‘Een ontbrekend deel in 

onze gemeente is uitgaansgelegen-

heid. We hebben veel leegstaande 

panden in de gemeente, waarin 

jongeren best tijdelijk initiatieven 

zouden kunnen ontplooien. Een 

ontmoetingsplaats waar bandjes 

kunnen oefenen of jongeren voor 

andere dingen bij elkaar kunnen 

komen. Een plek waar jongeren het 

leuk vinden om zonder hun ouders 

naar toe te gaan.’ Bakker wil best 

met eigenaren van leegstaande 

panden in gesprek gaan om dit 

mogelijk te maken. ‘De vraag is dan 

al gauw hoe benader je ze, maar 

met de sociale media is de jeugd 

gemakkelijk te bereiken. Laat ze 

zelf via jongerenorganisaties of 

sportverenigingen maar aangeven 

wat ze willen. Het is een denkfout 

om vanuit ons als volwassenen te 

bepalen wat jongeren leuk moeten 

vinden.’

 

Werkgelegenheid

Het CDA juicht ontwikkelingen die 

ertoe leiden dat bedrijven zich hier 

gaan vestigen en voor werkgele-

genheid zorgen van harte toe. ‘Wij 

geloven heel erg in het initiatief 

van mensen. Het sollicitatieproject 

van het Groenhorstcollege in Maar-

tensdijk en Rotary De Bilt-Bilthoven 

noemt zij zo’n initiatief. Leerlingen 

krijgen een training en tips om 

effectief te kunnen solliciteren.’ Met 

de lokale jeugd in gesprek gaan is 

voor Madeleine Bakker als fractie-

leider een speerpunt. ‘Als sport-

bestuurder ben ik gewend goed te 

luisteren naar wat jongeren willen 

en leuk vinden. Het CDA zal zich 

daarom in de campagne ook bij 

sportverenigingen laten zien. Opval-

lend in het CDA-programma is het 

herinvoeren van het servicepunt in 

Maartensdijk en een spreekuur voor 

B en W. [GG]

Gedeelde 
verantwoordelijkheid 

en solidariteit
‘Het CDA wil de jeugd vooral positief benaderen, dus niet met het accent 

op overlast. Een beetje hangen hoort bij de jeugd, maar een alternatief 

bieden zodat niet gehangen wordt verdient voorkeur’, aldus Madeleine 

Bakker. Van de lijsttrekkers is zij de enige nieuwkomer in de Biltse poli-

tiek, maar als sportbestuurder heeft zij een lange staat van dienst. Zo 

was zij onder andere zes jaar voorzitter van SCHC.

De VVD wil ondernemers naar De Bilt 

halen om nieuwe werkgelegenheid 

te creëren. ‘Vooral voor jongeren uit 

onze eigen omgeving. Lokaal zijn we 

voorstander van maatschappelijke 

stages voor scholieren. We willen 

ondernemers daarvoor enthousias-

meren. Veel bedrijven hebben er al 

goede ervaringen mee. We willen 

jongeren ook graag in de gemeente 

houden, daarom hebben we de star-

terslening is in het leven geroepen.’ 

Kantoorpanden

Als hier door de ontwikkeling van 

het centrum meer uitgaansgelegen-

heid komt wordt het voor studenten 

aantrekkelijk om hier te wonen. We 

zitten hier super centraal en hebben 

een uitstekende verbinding met De 

Uithof.’ Voor de huisvesting van de 

studenten denkt Van Hulst aan het 

geschikt maken van leegstaande 

kantoorpanden. ‘Om voorzieningen 

te behouden moet er draagvlak zijn 

voor ondernemers. Zijn er klanten 

dan zijn er winkels. Als het science-

park zich verder ontwikkelt komen 

er nieuwe mensen die hier ook 

boodschappen gaan doen. Bij een 

lyeractie op het Maertensplein 

kwam ik allemaal mensen uit Bilt-

hoven tegen die naar Landwaart 

gingen, maar tegelijkertijd ook naar 

andere winkels. Dat moet vooral 

zo blijven, want zo blijven voorzie-

ningen in stand.’ 

Zichtbaar

Veiligheid is een belangrijk speer-

punt van de VVD. ‘Maar mensen 

ergeren zich vooral ook aan zwerf-

vuil, want verpaupering geeft ook 

een onveilig gevoel. Jolanda van 

Hulst mist aan de gemeentegrens 

een mooi bord waarop mensen 

kunnen zien wat hier allemaal te 

doen is. ‘Voor de zorg moet de 

overheid een vangnet zijn en geen 

hangmat. Je hebt recht op een 

vangnet maar niet op een hangmat. 

Degenen die het echt nodig hebben 

moet je helpen. Met name bij jeugd-

zorg moet je niet teveel in gemeen-

schappelijke regelingen onder-

brengen.’ 

De laatste weken voor de verkie-

zingen zal de partij in alle kernen 

zichtbaar aanwezig zijn. De partij 

doet mee aan alle debatten en is 

ook op de weekmarkt in Bilthoven. 

Op 7 maart organiseert de VVD een 

ondernemerscafé in De Biltsche 

Hoek waar iedereen welkom is. ‘Aan 

statafels gaan we op ongedwongen 

wijze ondernemers interviewen 

waarbij de zaal actief betrokken 

wordt.’ [GG]

Vangnet maar geen hangmat in zorg
Lijsttrekker Jolanda van Hulst is voor de derde keer kandidaat voor de gemeenteraad voor de VVD. 

De partij met lijstnummer 1 heeft als motto: Werk in uitvoering. Het thema slaat op de vele werk-

zaamheden in de openbare ruimte die mede onder verantwoordelijkheid van de VVD in gang zijn 

gezet. Wat gerealiseerd is kunnen bewoners zien, maar met wat op stapel staat wil de partij ook 

de komende zittingsperiode verder.

De ChristenUnie vindt dat er in 

iedere kern een ontmoetingsplek 

voor jong en oud hoort te zijn. 

‘Anders hou je de gemeenschap 

niet bij elkaar. Zeker nu de thuis-

zorg en de jeugd- en ouderenzorg 

zo verandert. Vooral voor oudere 

mensen is zo’n plek van groot 

belang.’ Nico Jansen vindt daarom 

dat de gemeente zich sterk moet 

maken om het restaurant in Dijck-

state te behouden en dat mensen 

daar tegen een redelijke prijs 

moeten kunnen eten. 

Werkplekken

‘Werkgelegenheid voor jongeren 

moet van alle kanten gestimuleerd 

worden. Een ZZP’er moet de moge-

lijkheid krijgen om vanuit huis zijn 

werk te kunnen doen. Bedrijven zijn 

op dit moment wat terughoudend 

met het aanbieden van een werk-

plek. Ondernemers zijn vaak al blij 

als ze hun eigen mensen aan het 

werk kunnen houden. Overal waar 

mogelijkheden zijn om jongeren 

in te schakelen moet je dat doen. 

Dat begint met goede stageplekken 

op weg naar werk. Als een onder-

nemer dan ziet wat iemand in zijn 

mars heeft, wordt de kans om 

aangenomen te worden groter. 

Nico Jansen denkt bij stageplekken 

niet alleen aan grote bedrijven. 

Hij ziet dat er klussenbedrijven 

zijn die jongeren meenemen naar 

klussen. Die komen op die manier 

met allerlei soorten werkzaam-

heden in aanraking. In Westbroek 

kent Jansen een aantal klussen-

bedrijven die met veel creativiteit 

samenwerken en waar jongeren 

veel kunnen leren.

Wonen

‘We moeten in Maartensdijk klein-

schalig bouwen, zodat jongeren 

hier kunnen blijven wonen. Dat 

is ook van belang om de scholen 

open te kunnen houden. Als die 

leeglopen volgt de rest ook en krijg 

je leegstand van winkels.’ Als het 

moet is Jansen daarom niet tegen 

kleinschalig bouwen buiten de rode 

contouren. De ChristenUnie wil dat 

onderzocht wordt of leegstaande 

kantoorruimte geschikt gemaakt 

kan worden als woonruimte voor 

jongeren. Doorstroming bij huur-

woningen wil hij bevorderen. Een 

voorstel dat vorig jaar in de raad 

werd ingediend om te onderzoeken 

of iemand van een grote huurwo-

ning voor dezelfde huur naar een 

kleine woning kan verhuizen ziet 

hij als een oplossing. De laatste 

zaterdagen voor de verkiezingen 

gaat de ChristenUnie campagne 

voeren op onder andere het Maer-

tensplein, de Julianalaan en de 

Hessenweg. [GG]

Omzien naar elkaar geen leus maar 
levenshouding

‘Voor de ChristenUnie is omzien naar ouderen en mensen die het minder hebben heel belangrijk’, zegt Nico 

Jansen, lijsttrekker van de ChristenUnie. ‘Niet de overheid of de markt staan bij ons centraal, maar de mensen. 

Wij komen op voor de minima, willen een gezond milieu en kiezen voor duurzame oplossingen.’ Jansen haalt de 

inspiratie voor zijn politiek handelen uit zijn geloof.
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Ze heeft haar sporen in de sportwereld inmiddels verdiend: zo is CDA-lijsttrekker Madeleine Bakker 

voorzitter geweest van Hockeyclub SCHC, is ze bestuurslid van de KNHB, én is ze voorzitter van Bilts 

Sportgala. Inmiddels staat deze juriste ook in de schijnwerpers als lijsttrekker van het CDA De Bilt-

Maartensdijk. “We zijn vóór het behoud van het zwembad in Bilthoven op de huidige locatie; vóór de 

terugkeer van het Servicecentrum Maartensdijk en vóór het behoud van de bibliotheek in deze plaats. 

Ook is het CDA vóór een aantrekkelijk winkelcentrum in Bilthoven met een oplossing voor De Kwinke-

lier. Wij willen goede voorzieningen Dichtbij! onze inwoners: jong en oud.”

Zes kernen

Het CDA wil de identiteit en het unieke van onze 

woonkernen behouden en waar mogelijk versterken. 

“Samen vormen de woonkernen, Bilthoven, De Bilt, 

Maartensdijk, Westbroek, Groenekan en Holland-

sche Rading, één gemeente waar we trots op zijn. 

Het CDA maakt gebruikt van verschillende waarde-

volle beleidsdocumenten, zoals het Bilts Manifest, 

de cultuurhistorische waardenkaart en natuurlijk 

onze bestemmingsplannen om te zorgen voor een 

gemeente waar het prettig vertoeven is.”

De Bilt

“Ik liep laatst op de Hessenweg; een voorbijganger 

schoot me aan met de vraag wat het CDA concreet 

voor de inwoners van De Bilt kan betekenen. 

Het CDA is vóór een Hessenweg met ruimte om 

te parkeren én een goede verkeersdoorstroming. 

We willen tevens dat de snelheidslimieten actief 

worden gehandhaafd; we zijn daarnaast vóór een 

verkeersafwikkeling over hoofdwegen om woon-

wijken te ontzien.”

En goed om te weten is, dat het CDA vóór een 

betaalbare sporthal bij het H.F. Witte Centrum is. 

“Immers voorzieningen moeten Dichtbij! onze inwo-

ners zijn”, zegt Madeleine Bakker.

De Leijen

De CDA-lijsttrekker gaat tevens in op een onder-

werp dat leeft onder de inwoners van Bilthoven: 

“Het CDA is voor ondertunneling van het spoor op 

de Leijenseweg. We zijn vóór een goede verkeers-

doorstroming voor inwoners en ondernemers. 

Bovendien is het CDA vóór een korte aan rijtijd 

van hulpdiensten bij calamiteiten. Tevens zijn we 

vóór een tijdelijke spoorwegovergang tijdens de 

bouw van de tunnel. Kortom, Dichtbij! veiligheid en 

bereikbaarheid van De Leijen.”

Rol gemeente

Het CDA wil ook graag een gemeente die Dichtbij! 

haar inwoners staat. Madeleine: “Een gemeente 

hoort servicegericht en laagdrempelig te zijn. Het 

CDA is dan ook vóór goed bereikbare en toegan-

kelijke voorziening voor ouderen, vóór een klant-

gericht zorgloket en vóór een terugkeer van het 

spreekuur van B&W.” 

Stem CDA

Kunt u zich vinden in de speerpunten van het CDA? 

“Inderdaad zijn we ambitieus: na acht jaar in de 

oppositiebanken, is het tijd dat het CDA weer haar 

verantwoordelijkheid neemt.” Lijsttrekker Made-

leine Bakker is er klaar voor. “Met uw stem op 19 

maart kunnen we onze ambities waar maken.” 

Ons verkiezingsprogramma treft u aan op www.cda.nl/utrecht/de-bilt-maartensdijk.  Meer informatie ook via facebook.com/cdadebilt en @cdadebilt. 

CDA-lijsttrekker Madeleine Bakker: onze partij is Dichtbij! 

Op maar liefst 6 van de 10 schriftelijke 
vragen, gesteld door Bilts Belang, antwoordt 
het college, "dat zij zich niet voor een degelijke 

vraag ziet gesteld". Hoe bont kun je het maken? 
Die vraag wordt toch door Bilts Belang aan het 
college gesteld ? En op de vraag of het college 
bereid is er van af te zien om, net als 4 jaar 
geleden, op kosten van de gemeente een 
paginagrote advertentie met verkiezings-
propaganda van de collegepartijen te plaatsen, 
antwoord het college doodleuk: "Ja, wij plaatsen 
dit jaar geen paginagrote advertentie. Wel blikken 
wij via een viertal publicaties ...." . Niet waar 
dus, i.p.v. één paginagrote advertentie plaatst 
het college dit jaar vier kleinere advertenties 
(door het college "publicaties" genoemd) van 
ongeveer een halve pagina met alleen maar 
positieve berichten over het collegebeleid!  

College van B&W toont minachting voor de Gemeenteraad ! 
Han IJssennagger, fractievoorzitter en lijst-
trekker van Bilts Belang: "Een dergelijke 
beantwoording past helemaal in de arrogante 
en hooghartige houding die dit college zich 
de laatste vier jaar heeft aangemeten. Niet 
alleen wordt de Raad keer op keer voor het 
blok gezet en niet serieus genomen, maar ook 
van de zijde van burgers bereiken ons talloze 
klachten, dat zij niet door het secretariaat 
heen komen om gewoon even een afspraak 
met één van de wethouders te maken. 
Ondernemers die het lef hebben gehad om 
zich met een gerechtelijke procedure tegen 
het college te verzetten worden "als straf " 
tegengewerkt bij het realiseren van hun 
plannen of met oneerlijke concurrentie 
geconfronteerd! Wat ons betreft nemen wij 
na de verkiezingen zo snel mogelijk afscheid 
van deze wethouders. Om met een nieuw, 
betrouwbaar en geloofwaardig team van frisse 
wethouders de puinhopen van 8 jaar college 
van VVD, D66, PvdA en GroenLinks op te 
ruimen. Om de financiën zo goed mogelijk 
weer op orde te brengen en de vele taken in 
het sociaal domein, die wij door het Rijk op 
ons dak krijgen, op te pakken !" 

Tijd voor verkiezingen!
De gemeenteraad loopt op zijn laatste benen. Het gezamenlijk nemen van beslui-

ten over de toekomst blijkt al maanden onmogelijk. Na jaren praten, onderzoeken 

en overleggen zijn de noodzakelijke besluiten over het bouwen van een nieuw 

zwembad en over onze sportaccommodaties zoals de Vierstee helaas op de lange 

baan geschoven. Tijd voor verkiezingen, tijd voor een nieuwe raad.

Waarom PvdA en waarom juist nu?
De landelijke overheid laat steeds meer beslissingen over zorg en werkgelegen-

heid aan de gemeente. Daarom is een sterke PvdA voor een sociale aanpak van 

de crisis belangrijker dan ooit. Want wij weten wat er speelt en wij doen wat nodig 

is, in de gemeenteraad, op straat en met ons Ombudsteam. 

Zekerheid bieden, vandaag en vooral ook morgen
De PvdA wil een Plan van de Arbeid en wijkservicecentra om zorg dichtbij te orga-

niseren. Goed onderwijs en 

een inspirerende omgeving 

met veel sport en cultuur 

zijn essentieel voor kinde-

ren. Daarom investeren 

we in het onderwijs en in 

schone, uitdagende en 

moderne sport- en cultuur-

voorzieningen zoals het 

zwembad en de Vierstee. 

 

De rekening van de  

crisis eerlijk verdelen
De bijdrage die we van 

mensen vragen zal naar 

draagkracht zijn. Ouderen 

met alleen AOW, alleen-

staande ouders met een 

klein inkomen en minima 

worden ontzien. 

Zie verder: 

www.debilt.pvda.nl
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Geen mooie beloftes maar 
gezond verstand gebruiken
Lijsttrekker Han IJssennagger van Bilts Belang is sinds 1998 actief in de lokale politiek. Als raadslid en als 

wethouder. De vier hoofdpunten uit het programma van de partij zijn veiligheid, onderwijs, wegen en onderhoud 

van de openbare ruimte. ‘Daar komen gehandicaptenzorg en jeugd- en ouderenzorg bij, taken waarvan we de 

invulling en de kosten nog niet kennen.’ Bilts Belang wil daarvoor geld gereserveerd houden. ‘Als je je nu tot 

over je nek in de schulden steekt, heb je straks geen ruimte om die taken uit te voeren.’

Bilts Belang komt op voor de steeds 

groter wordende groep ouderen. 

‘Wij mogen als enige partij in de 

gemeente De Bilt het OP-keurmerk 

van Ouderen Politiek voeren, omdat 

Bilts Belang de belangen van de 

ouderen het beste behartigt. Bij het 

onderzoek om voor het keurmerk in 

aanmerking te komen bleek dat ons 

programma naadloos aansluit bij de 

criteria die daarvoor gelden.’ 

Huisvesting

Om  jongeren in de gemeente te 

houden wil de partij het creëren 

van passende woonruimte stimu-

leren. ‘Er staan veel kantoren leeg 

waar gemakkelijk woonruimte voor 

jongeren van te maken is. Het huis-

vestingsbeleid moet zich meer gaan 

richten op kleinere units. Die zouden 

veel meer gebouwd moeten worden. 

Als mensen aanpassingen aan hun 

woning willen omdat het nodig is, 

dan moet je niet eindeloos aan de 

gang moeten met vergunningen voor 

een meter meer of minder, dan moet 

je dat gewoon faciliteren. Ontwikke-

lingen gaan steeds sneller en als je 

in hetzelfde trage tempo gemeente-

lijk beleid blijft voeren dan loop je 

achter de feiten aan.’

Ondernemers

‘Van maatregelen op het gebied 

van werkgelegenheid vanuit de 

gemeente moet je geen hoogge-

spannen verwachtingen hebben’, 

aldus Han IJssennagger. ‘Wat je 

moet doen is een ondernemers-

vriendelijk beleid voeren. Dat bete-

kent dat je initiatieven van onder-

nemers zoveel mogelijk ter wille 

moet zijn en faciliteren. Je ziet vaak 

dat het heel lang duurt voor een 

nieuw initiatief van een ondernemer 

kan worden uitgevoerd. Misschien 

komt het er uiteindelijk wel, maar 

het schrikt anderen wel af om met 

plannen te beginnen.’ 

Voor Bilts Belang is het draagkracht-

principe van groot belang. Dat geldt 

voor ouderenzorg en thuiszorg, 

maar ook voor cultuur- of sportvoor-

zieningen. Om overlast te bestrijden 

wil de partij gebruik maken van 

camera’s. 

Bilts Belang is de laatste weken voor 

de verkiezingen te vinden op alle 

plaatsen waar veel mensen komen. 

‘We gaan naar het Maertensplein, 

de Hessenweg en plekken waar 

speciale activiteiten plaatsvinden.’ 

De partij neemt aan alle debatten 

deel. [GG]

De PvdA wil jeugdwerkloosheid in 

de gemeente bestrijden door geld 

te investeren in een regionaal Plan 

voor de Arbeid. ‘Door zinvol werk te 

subsidiëren willen we hier in vier jaar 

tijd tien procent minder werklozen 

hebben.’ De PvdA wil onderzoeken of 

leegstaande panden om te bouwen 

zijn tot woonruimte voor jongeren. 

‘Als je echt iets met jongeren wilt 

zul je ook met ze in gesprek moeten 

gaan en ze een kans geven. We 

zoeken jongeren in en buiten de 

campagne op.’ Krischan Hage-

doorn heeft ervaring met de aanpak 

van overlast van  hangjongeren in 

Zuilen, waar hij zes jaar woonde. 

‘Als bewoners gingen we met ze in 

gesprek en dat werkte.’ Dat is ook 

de manier waarop de PvdA hier over-

last van jongeren wil oplossen. ‘Het 

is veel beter om met die jongeren 

in gesprek te gaan dan alleen hun 

gedrag te bestrijden.’

Wijkservicecentra

Heel belangrijk voor de 

kernen noemt Hagedoorn de 

wijkservicecentra.’Wij zien een wijk-

servicecentrum breder dan Mens. 

We willen dat ook anderen daarbij 

aanhaken. De politie, ouderen- en 

jongerenwerkers, jeugdzorg, een 

ambtenaar van het groen, een Wmo 

deskundige en de wijkcontactamb-

tenaar. Het moet een plek zijn waar 

mensen terecht kunnen met hun 

vraag, maar ook met hun aanbod.’ 

Hij vindt dat alle kernen daarmee 

bediend moeten worden. ‘In kernen 

waar geen wijkservicecentrum is, 

maar wel een dorpshuis, kun je 

vanuit de bestaande centra best 

regelen dat het aanbod op bepaalde 

dagen met hetzelfde personeel 

daar beschikbaar is. Daarmee houd 

je een kern levendig.’ 

Campagne

‘We hebben ons verkiezingspro-

gramma mede samengesteld 

op basis van allerlei gesprekken 

die we met inwoners in de hele 

gemeente de afgelopen tijd gevoerd 

hebben.’ De PvdA doet de laatste 

zaterdagen voor de verkiezingen 

met een rode camper alle kernen 

aan. In het kader van NLdoet gaan 

kandidaat-raadsleden en andere 

vrijwilligers op vrijdag 7 maart 

samen met cliënten van Reinaerde 

de oude schaapskooi achter Het 

Lichtruim opknappen. Op 17 maart 

komt Marleen Barth, voorzitter van 

de PvdA-fractie in de Eerste Kamer 

naar De Bilt. [GG]

Weten wat er speelt 
en doen wat nodig is

‘Welvaart is niet vanzelfsprekend en welvaart delen is welzijn, zegt mijn 

moeder altijd en dat is wat mij drijft in de politiek’, aldus Krischan Hage-

doorn (40). Hij is lijsttrekker voor de PvdA bij de komende verkiezingen 

en was nog niet eerder raadslid. ‘De motivatie om echt de politiek in te 

gaan komt van mijn vier kinderen. Ik zie dagelijks wat voor kansen zij 

krijgen en ik realiseer me dat dit niet vanzelfsprekend is.’

SP kiest voor creatieve oplossingen
‘Stageplaatsen ziet de SP niet als oplossing voor de jongerenwerkloosheid’, zegt Menno Boer 

(44). ‘Het levert wel ervaring op, maar geen echte banen.’ De lijsttrekker van de SP vindt dat 

jongeren het best via het Midden- en Kleinbedrijf aan een baan kunnen komen. ‘Daar zitten de 

grootste banenmakers en MKB-bedrijven kunnen daarom rekenen op steun van de SP.’ Menno 

Boer zat nog niet eerder in de gemeenteraad. Wel was hij commissielid voor de SP.

Om voorzieningen in de kleine 

kernen te behouden heeft de SP al 

enkele jaren geleden voorgesteld 

om met gesubsidieerd werk voor-

zieningen in kleine kernen open 

te houden. De partij denkt daarbij 

aan cliënten van de sociale werk-

voorziening. ‘Als vrijwilligers in de 

kernen gezamenlijk een supermarkt 

opzetten, zoals dat in Gelderland 

gebeurt, krijgt dat initiatief alle 

mogelijke steun van de SP. Maar 

basisvoorzieningen zijn meer dan 

een supermarkt.’ 

Studenten

De SP wil graag studenten huis-

vesten in de gemeente De Bilt. 

Menno Boer denkt dat onze 

gemeente daar ook behoefte 

aan heeft. ‘De Uithof ligt tegen 

De Bilt aan en als studenten in 

de gemeente wonen doen ze er 

ook boodschappen en worden ze 

wellicht lid van organisaties die 

zo kunnen verjongen. Als er na de 

studie een aantal in de gemeente 

blijft hangen is dat aanwas die 

we anders niet gehad zouden 

hebben. Heel mooi zou zijn als op 

het Europatuinterrein studentenwo-

ningen gebouwd kunnen worden. 

Zogenaamde spaceboxen kunnen 

tijdelijk wellicht ook een oplos-

sing bieden om studenten te huis-

vesten.’

Openbaar vervoer

De SP is voor de invoering van 

gratis openbaar vervoer. Menno 

denkt dat dit voor iedereen goed 

zou zijn en dat zo’n maatregel zich-

zelf terugverdient. ‘Nu worden veel 

korte ritjes binnen de gemeente 

met de auto gemaakt. Ik ben er 

van overtuigd dat je het autoge-

bruik terugdringt als het openbaar 

vervoer gratis of in ieder geval 

heel goedkoop is. Om het te inan-

cieren is voor de SP een verhoging 

van de OZB niet onbespreekbaar. 

Zestig procent van het kaartje 

wordt al door de overheid betaald.’ 

Een ander punt uit het programma 

van de SP is de invoering van 

een inloopspreekuur voor B en 

W. Menno Boer denkt dat dit een 

stap is om de bevolking betrokken 

te krijgen bij de gemeente. ‘Ik zie 

het als verantwoordelijkheid nemen 

voor wat je als wethouder doet. 

Als je een omstreden beslissing 

hebt genomen weet je dat mensen 

willen reageren.’ 

De SP voert campagne onder het 

motto: ‘Iedereen doet mee’. [GG]
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 met lijst 

‘Het gaat om mensen, niet om cijfers’
Dat er op 19 maart verkiezingen zijn, weet u natuurlijk wel. Op welke partij 

u gaat stemmen misschien nog niet. Tien partijen doen mee en GroenLinks 

kreeg lijst nummer 10. 

GroenLinks zet in op een 10 met een griffel met een ambitieus en realistisch 

programma. En met meer dan twee keer tien uitstekende kandidaten. Stuk 

voor stuk gedreven mensen die zich al jarenlang inzetten voor een eerlijke en 

duurzame wereld.

In de gemeente De Bilt vinden binnenkort ingrijpende veranderingen plaats. Er 

komen nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, jeugdzorg en 

werkgelegenheid, maar ook bezuinigingen van het kabinet die in de miljoenen 

gaan lopen. 

Met het motto 

‘Het gaat om mensen, niet om cijfers’ 

maakt GroenLinks zich de komende vier jaar 

in Den Haag én in De Bilt sterk voor:

• Betaalbare zorg thuis of in de buurt

• Behoud van werk en nieuwe banen 

 in de regio

• Isolatie van zoveel mogelijk woningen 

 en andere gebouwen

• Versterking van het groen tussen de kernen 

 en de stad Utrecht.

En natuurlijk voor een zwembad!

STEM OP

19 MAART

debilt.groenlinks.nl
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Nieuwe wegen voor lijst negen
‘Willen wij onze plannen kunnen realiseren dan zal de cultuur van de gemeenteraad en de wijze waarop we 

werken helemaal anders moeten’, aldus Ebbe Rost van Tonningen. De lijsttrekker van Beter De Bilt is als eco-

noom twintig jaar crisismanager geweest en heeft in de praktijk ervaren dat een crisis een goede voorwaarde 

is om tot vernieuwing te komen. ‘De economische crisis biedt dus kansen want mensen zijn nu bereid andere 

wegen in te slaan.’ Rost van Tonningen wil daar als deskundige aan gaan trekken en hoopt daarvoor veel 

kiezers mee te krijgen. 

Voor de aanpak van de jeugd-

werkloosheid denkt Rost van 

Tonningen aan een betere aanslui-

ting van wat jongeren hebben 

geleerd en wat een bedrijf aan 

kennis nodig heeft. ‘Een bedrijf 

zou gestimuleerd moeten worden 

om daarin te investeren en leer-

werk-trajecten kunnen aanbieden. 

Als gemeente kun je daaraan 

bijdragen door werkloosheidsuit-

keringen als inancieringsbron 

te gebruiken ’ Hij kan zich voor-

stellen dat Samen voor De Bilt dit 

projectmatig oppakt.

Woonruimte voor jongeren

Beter De Bilt zet zich in om huis-

vesting voor jongeren, eenper-

soonshuishoudens en jonge 

gezinnen tot stand te brengen. 

‘Dat kan door splitsen van huizen 

en percelen en leegstaande 

gebouwen geschikt te maken voor 

woningen. Daarmee komt ook de 

woningmarkt in beweging door een 

aanbod van betaalbare woningen. 

Als hier geen huizen voor jonge 

gezinnen komen, dan daalt het 

aantal leerlingen en dreigt school-

sluiting. Dat heeft gevolgen voor 

de voorzieningen.’ Internetver-

kopen zetten de toekomst van 

winkelcentra onder druk. Rost 

van Tonningen vindt het daarom 

belangrijk dat er een mix tot stand 

komt van verschillende functies in 

winkelcentra om zoveel mogelijk 

mensen te trekken.’ Een zwembad 

op de braakliggende grond bij De 

Kwinkelier vindt Beter De Bilt iets 

om in overweging te nemen. ‘Het 

zwembad zorgt op die manier voor 

een blijvende koopstroom voor 

winkels. Zo sla je twee vliegen in 

een klap.’ 

Proefproject voor wijkraden

‘Uit de burgerpeiling blijkt dat bewo-

ners meer vertrouwen hebben in 

actiegroepen, wijk- en dorpsraden 

dan in het gemeentebestuur. Rost 

van Tonningen noemt Wijkraad De 

Leijen als voorbeeld van een wijk 

waar veel deskundigheid is en 

mensen met allerlei voorstellen 

komen. Met beperkte inanciële 

middelen van de gemeente krijgt 

een wijkraad de mogelijkheid om 

haar eigen plannen uit te werken.’ 

Beter De Bilt stelt een proef voor. 

‘Geld voor externe deskundigen 

kan beter uitgegeven worden aan 

deskundige vrijwilligers ter plaatse.’

Rost van Tonningen gaat in de 

campagne verbindingen maken 

tussen allerlei groeperingen. Hij 

doet dat in persoonlijke gesprekken 

en wil daar een openbaar dagboek 

over publiceren. [GG]

Veel aandacht voor zorg en welzijn in 
SGP programma

‘We zijn in bijna een halve eeuw gegroeid naar de verzorgingsstaat van nu. Mensen zijn eigenlijk niet meer 

gewend om zelf initiatieven te nemen, maar dat gaat de komende jaren radicaal veranderen. We gaan een 

kanteling meemaken in de samenleving’, aldus Johan Slootweg. Om mensen niet tussen de wal en het schip 

te laten raken wil de SGP investeren in actieve sociale wijkteams, die de oren en ogen van de gemeente in de 

wijk vormen. SGP-lijsttrekker Johan Slootweg is sinds 1994 gemeenteraadslid.

De SGP kiest voor principieel, daad-

krachtig, realistisch en welover-

wogen. De partij vindt het belang-

rijk dat jongeren hier werk vinden. 

‘De Bilt zet behoorlijk in op de life 

science-as. Dat is hoogwaardige 

economische bedrijvigheid waar 

gemiddeld hoger opgeleide mensen 

hun werk vinden. We willen echter 

ook de ambachtelijke bedrijven 

binnen boord houden. Daar kunnen 

jongeren die een beroepsopleiding 

hebben gekozen een werkplek 

vinden.’ Slootweg vindt dat stage-

plaatsen bijdragen aan het vinden 

van werk. ‘De gemeente kan dat 

stimuleren door ook zelf te zorgen 

voor stageplaatsen.’ 

Wonen en werken

‘Je moet ook zorgen voor een goed 

vestigingsbeleid voor bedrijven. Na 

Larenstein stoppen met bedrijven-

terreinen staat haaks op het stimu-

leren van een goed vestigingsklimaat 

en dus werkgelegenheid.’ Slootweg 

vindt dat de gemeente nu al moet 

nadenken over nieuwe locaties. De 

SGP wil graag jongeren de mogelijk-

heid bieden zich in de gemeente 

te vestigen. Daarom heeft de partij 

zich sterk gemaakt voor starters-

leningen. ‘De gemeente moet 

kijken naar plekken waar betaal-

bare woningen voor jonge mensen 

gebouwd kunnen worden, desnoods 

buiten de rode contouren.’ Slootweg 

ziet mogelijkheden zonder het 

groene karakter van de gemeente 

aan te tasten. ‘We willen vooral de 

kleine kernen leefbaar houden. Met 

woningbouw zorg je voor voldoende 

nieuwe aanwas en leg je een behoor-

lijke basis onder de voorzieningen.’ 

Johan Slootweg vindt dat in iedere 

kern een dorpshuisfunctie moet zijn. 

‘Als die er niet meer is, is er nog 

nauwelijks samenhang.’ 

Randweg

In het programma van de SGP staat 

een aantal opvallende punten. Zo 

wil de partij rond oud en nieuw vuur-

werkvrije zones aanwijzen. De SGP 

wil verder dat elke wijk minimaal 

een AED-punt heeft en beschikt 

over een netwerk van vrijwilligers die 

ermee kunnen werken. De partij is 

sterk voorstander van de aanleg van 

een randweg om de verkeersintensi-

teit in de kernen De Bilt en Bilthoven 

te reduceren. ’Als je kijkt naar de 

Soestdijkseweg en de geplande 

ontwikkelingen, dan zitten we daar 

nu al aan het maximum van wat we 

kunnen verwerken.’ [GG]

GroenLinks voor een 
groen en eerlijk De Bilt

Minder energie verbruiken en schoner opwekken, zodat je veel minder 

afhankelijk bent van fossiele brandstoffen. Daarmee wil GroenLinks in 

de gemeente het verschil maken. Dat dit kleinschalig al mogelijk is kan 

lijsttrekker Anne de Boer aantonen met zijn energierekening, die de helft 

lager werd door de zonnepanelen op zijn dak. 

‘Plaats zonnepanelen op daken van 

scholen en bedrijfsgebouwen en laat 

de buurt mee investeren en proi-

teren.’ Het lijkt Anne de Boer een 

prima klus voor energiecoöperatie 

BENG!, maar ook voor de gemeente 

om dat te stimuleren. ‘Het lijkt 

kleinschalig, maar als het om grote 

aantallen gaat levert het veel op.’ 

Een andere manier om energie te 

besparen zoekt hij in het isoleren 

van gemeentelijke gebouwen. 

Werk

Het scheppen van werkgelegen-

heid voor jongeren wil GroenLinks 

samen met andere gemeenten 

regionaal aanpakken. De ligging 

bij De Uithof en station Bilthoven 

maken de gemeente aantrekkelijk 

voor bedrijven die passen bij de life 

science-as. Het MKB ziet Anne de 

Boer ook als leverancier van banen 

voor jongeren. ‘De gemeente kan 

het MKB versterken door te zorgen 

voor een goede infrastructuur.’ Een 

goede busverbinding naar Berg en 

Bosch vindt De Boer eveneens van 

groot belang voor de werkgelegen-

heid.

Voorzieningen

GroenLinks houdt vast aan dertig 

procent sociale woningbouw in de 

gemeente. Bouwen buiten de rode 

contour is zonder compensatie 

geen optie. Anne de Boer denkt 

dat er binnen de bebouwde kom 

nog beperkte mogelijkheden zijn 

voor nieuwbouw. Splitsen van grote 

woningen noemt hij een mogelijk-

heid voor extra woonruimte. Daar 

is voor zowel jongeren als senioren 

behoefte aan. ‘Als je ouderen een 

op maat gesneden woning kunt 

bieden krijg je ook doorstroming.’ 

GroenLinks vindt dat je een aantal 

basisvoorzieningen in kleine kernen 

moet blijven subsidiëren. De Boer 

noemt bibliotheek-uitgiftepunten, 

eventueel in combinatie met een 

school. ‘Wanneer voorzieningen in 

de kleine kernen wegvallen moet je 

met de bewoners bekijken wat er 

nog voor mogelijkheden zijn.’ 

Parkeren

GroenLinks wil de OZB niet verhogen, 

maar als daar een investering tegen-

over staat die de hele gemeenschap 

ten goede komt, is het bespreek-

baar. Opvallend in het GroenLinks 

programma is betaald parkeren. Dat 

wil GroenLinks overwegen wanneer 

de parkeersituatie bij de diverse 

centra in de gemeente uit de hand 

dreigt te lopen. ‘Dat moet dan in 

overleg met de ondernemers en de 

leefbaarheid in de centra ten goede 

komen. We willen in ieder geval het 

lang parkeren ontmoedigen.’ Groen-

Links wil gebruik maken van online 

enquêtes om de mening van bewo-

ners te peilen. [GG]
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D66 wil samenhang 
in de wijken bevorderen
‘Er leven veel ideeën in de wijken en wij willen bewoners daarom veel meer verantwoordelijk maken voor hun 

eigen omgeving door een wijkbudget beschikbaar te stellen’, aldus Frans Poot. Over veiligheid zegt hij dat die 

voornamelijk bevorderd wordt door preventie en sociale controle. ’Daarom stimuleren we initiatieven die de 

sociale samenhang in de gemeente bevorderen, zoals straatfeesten.’ Frans Poot is lijsttrekker voor D66 en zit 

sinds 1994 in de gemeenteraad. 

‘Om jongeren aan een baan te 

helpen kan de gemeente niet 

sturend maar wel adviserend 

optreden. De gemeente heeft een 

bemiddelende rol bij de contacten 

tussen het beroepsonderwijs en het 

MKB. Je ziet dat mede door bemid-

deling van de gemeente de lokale 

Albert Heijn ook jeugdigen met een 

beperking in dienst heeft.’ D66 is 

voor het omvormen van leegstaande 

kantoor- en fabriekspanden tot 

wooneenheden. In de Woonvisie zet 

de gemeente in op woonruimte voor 

ouderen en jongeren. ‘Dat kun je 

ook gemengd doen in een apparte-

mentengebouw. Dat vinden wij voor 

de sociale samenhang beter.’

Kernen

D66 wil dat iedere kern zijn eigen-

heid behoudt en dat er een dorps-

huisfunctie blijft bestaan. ‘We 

hechten eraan dat de dorpshuis-

voorziening in Maartensdijk blijft. 

Ook vinden we dat in iedere kern 

voldoende sport- en spelmogelijk-

heden moeten zijn. Maar ook een 

groenvoorziening zodat mensen 

kunnen wandelen en elkaar op 

die manier ontmoeten.’ Frans Poot 

vindt dat de jeugd recht heeft om 

te hangen. ‘Bij die plekken moet 

de gemeente dan sport- en spel-

mogelijkheden creëren. Die hebben 

een sociale, maar ook een fysieke 

functie, want door bewegen vermin-

dert de kans op obesitas.’ Als 

mensen in de kleine kernen op 

eigen kracht een initiatief ontwik-

kelen waardoor een voorziening in 

stand kan blijven juicht D66 dat 

toe.

Referendum

In het programma van D66 is de 

mogelijkheid van een referendum 

opgenomen. Frans Poot noemt het 

zwembad als voorbeeld voor een 

referendum. ‘In een referendum 

moet je een duidelijke vraag stellen. 

Je stelt bijvoorbeeld, het zwembad 

kost anderhalve ton per jaar meer. 

Bent u bereid daarvoor twee of drie 

procent meer OZB te betalen, want 

we kunnen niet verder bezuinigen. 

Dan ben je duidelijk en op die 

manier wil D66 wel een referendum 

houden. Stel je alleen de vraag wil 

je een mooie voorziening zonder 

de prijs erbij te noemen, dan zegt 

iedereen ja.’

In de campagne wil D66 vooral 

met de mensen in gesprek gaan. 

‘We zijn nog bezig om een lande-

lijk kopstuk naar De Bilt te krijgen.’ 

[GG]

De Bilt is een mooie, groene gemeente. Het is er rustig wonen en dat 
trekt vooral veel ouderen aan. De ongenadig harde bezuinigingen 
op de zorg door het kabinet Rutte-Asscher komen daarom hard aan 
in onze gemeenschap. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelf-
standig blijven wonen, maar dan moet dat wel kunnen.

Het is noodzakelijk dat er een vangnet is dat mensen ondersteunt. Dat gaat bijvoor-
beeld om dagopvang voor licht dementerenden en ondersteuning voor de mensen 
die mantelzorg leveren (respijtzorg). Heel belangrijk is ook goede en passende 
huishoudelijke verzorging. Tot slot moet er altijd de mogelijkheid zijn om acuut 
naar een verzorgingstehuis te gaan wanneer het thuis echt niet meer gaat. Wat er 
ook aan bezuinigingen op ons af komt, de SP eist dat dat vangnet er is. 

Dat vangnet betalen we door geen geld meer uit te geven aan luxe prestigepro-
jecten en door zorgvuldig de stofkam te halen door onze uitgaven. We doen dat 
ook door onze zorgen en verontwaardiging te delen met de regering. We blijven 
ons verzetten tegen de manier waarop onze ouderen de rekening betalen voor 
een schuld die zij niet veroorzaakt hebben. En in het uiterste geval zullen wij ook 
een beroep doen op de solidariteit van onze inwoners. De SP laat de generatie 
die dit land heeft opgebouwd, niet zakken!

Het aantal kinderen dat zonder zwemdiploma de basisschool 
verlaat, stijgt. Het aantal mensen dat verdrinkt omdat ze niet kunnen 
zwemmen, stijgt. Het aantal kinderen met overgewicht blijft ook 
stijgen. De SP is er daarom een voorstander van dat alle kinderen 
leren zwemmen. Een zwembad is geen luxe, het is een instrument 
voor veiligheid, gezondheid en sociale samenhang. 

Dat vinden we nu, dat vonden we tien jaar geleden en dat zullen we blijven 
vinden. De SP is de enige partij die consequent strijdt voor een zwembad op de 
bestaande plek. Geen duur prestigeproject dat betaald moet worden met heel 
veel woningen die niemand kan betalen. Dat is wat het college van VVD, D66 
en GroenLinks/PvdA de afgelopen jaren bepleitte. De SP pleit voor een sober 
en doelmatig zwembad, en we steunen daarom het plan Brandenburg 2.0 van 
Robert Havekotte. Het is een goed onderbouwd plan en het is betaalbaar. 

Het is nu van het grootste belang om een duidelijke stem af te geven. Niet wéér 
een duur onderzoek in gang zetten, zoals het CDA en Bilts Belang willen. Niet 
toch weer een groots plan waar niemand op zit te wachten, zoals GroenLinks/
PvdA de afgelopen jaren steeds voorstelde. De SP zegt: actie, nu!

SP: uw zorg is onze zorg

SP: een duidelijk ‘ja’ 
voor het zwembad

V.l.n.r. 
ROOD-voorzitter Lieke 
Smits, Tweede Kamerlid 
Manja Smits, Maartensdijks 
lid Koos Smits, lijsttrekker 
Menno Boer, bestuurslid Els 
Winsemius, afdelingsvoor-
zitter Anne-Marie Mineur, 
kandidaat-raadslid Henrike 
van Voorst, partijvoorzitter 
Jan Marijnissen

V.l.n.r. Johan Stekelenburg, 
Frits Meeuwsen, Charlotte 
Offenberg, Menno Boer, Frans 
de Ruiter, Henrike van Voorst, 
Etiënne van Buren, Thea 
Lammers-De Haan

Zowel in Hollandsche Rading als in 

Maartensdijk waren de verkiezings-

borden afgelopen maandag wit over-

plakt. Diverse partijen waren er als de 

kippen bij om weer nieuwe verkiezings-

posters aan te brengen met als gevolg 

dat er op enig moment slechts 1 partij 

zich prominent op de borden proi-

leerde. Aangezien dat verschillende 

partijen betrof lijkt het uitgesloten dat 

deze actie uit die hoek is gekomen. Wie 

wel en waarom? Niemand weet het.
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Bijna 

alle banken in de 

gemeente dicht, maar bij 

de voedselbank is het 

drukker dan ooit!

en bij 

deze Bank 

niet te vergeten!

Mede door de vlucht die internetbankieren genomen heeft, zijn alle banken, zeker uit de kleinere kernen verdwenen…

Voor contanten is men aangewezen op de geldautomaat. Zo holt ook de inanciële dienstverlening achteruit en zijn vooral de ouderen de dupe.  
De voedselbank doet echter -noodgedwongen- goede zaken en vervult een belangrijke maatschppelijke functie.

GROEN LINKS

Als we eerlijker delen, 

wordt niemand het kind van 

de rekening.

CDA

Waar banken en de landelijke over-

heid bezuinigen, zet het CDA in op 

de samenwerking en creativiteit van 

onze inwoners. Het maatschappelijk 

middenveld is het goud van de sa-

menleving. En dat goud staat niet op 

de bank maar is Dichtbij! 

CHRISTEN UNIE

Een bank om op te zitten gaat wel 

een paar raadsperioden mee.

Maar om te blijven lenen, dat is an-

dere koek.

Geef mij maar de ChristenUnie. Die 

zorgt niet alleen voor hier en voor 

vandaag. Ze denken ook aan later. 

Zelfs heel veel later.

D66

Voor D66 De Bilt is het belangrijk om 
de zorg in elke wijk goed te organi-
seren.

Met veel aandacht voor preventie, 
welzijn, participatie en respijtzorg.
Het wijkgericht werken is speerpunt 
voor D66.Niemand hoeft op een 
bankje in het park te slapen!

SGP

Soms gaat het gewoon even niet 

zo goed. Fijn dat je dan een beroep 

kunt doen op de voedselbank in De 

Bilt! Fantastisch dat die SGP dit 

een warm hart toedraagt. Dat ste-

ken ze niet onder stoelen of ban-

ken. Ze collecteren er zelfs voor! 

(zie advertentie)

VVD

Goed dat we zoveel ondernemers 
hebben die de voedselbank onder-
steunen!
en

Contanten op zak, het lijkt een heel 
gemak,
betaal liever met een kaart, dan 
heb je de criminelen bij hun staart!

SP

Hoe dankbaar we ook zijn voor het ge-

weldige werk van de vrijwilligers van 

de Voedselbank, het is een schande dat 

het college de armoede in onze gemeen-

te niet kon oplossen. Dat kan en moet 

anders. De SP strijdt landelijk én lokaal 

voor 100% sociaal!

PvdA

Fijn dat er winkeliers zijn die de rol 
van banken overnemen. Prachtig ook 
dat winkeliers zoveel voedsel aan de 
voedselbank leveren. De PvdA strijdt 
er voor dat een voedselbank overbo-
dig zal zijn: ruimhartig minimabeleid 
en werken aan werkgelegenheid.

BILTS BELANG

Banken dicht, maar voedselbank open,

Hoe kan ’t college dát aan de burger ver-

kopen.

Wèl 75 mille naar onzinnige kunst

Slechts voor eigen glorie en gunst.

Burgerij verhèf u, ongeremd:

Zorg, dat dit college wordt weggestemd!

BETER DE BILT

Laat de voedselbank niet de enige 

bank zijn die de samenleving verrijkt, 

in plaats van zichzelf!

Vierklank  
Verkiezingspagina

In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen, reageren politieke partijen op actuele thema’s die in een cartoon aan de kaak worden gesteld.



Bewezen de goedkoopste supermarkt!

1.291.291.

Een bezoek aan Hoogvliet is steeds 

weer de moeite waard. Onze verspro-

ducten zijn van de hoogste kwaliteit.    

100% kwaliteit
Stapt u onze supermarkt binnen, dan komt 

de geur van vers gebakken brood u al tege-

moet. Meerdere keren per dag worden de 

schappen bijgevuld met versgebakken brood 

uit onze eigen bakkerij. Want Hoog vliet mag 

zich als enige supermarkt ‘Warme bakker’ 

noemen. Zo kunnen wij u 100% kwaliteit en 

versheid bieden. Dat geldt niet alleen voor 

het brood, wij garanderen 100% kwaliteit en 

versheid voor al onzeproducten. Bent u toch 

niet helemaal tevreden? Dan geven we u uw 

geld terug.

Ontdek ook…
Het unieke karakter van Hoogvliet produc-

ten, waaronder onze Groene Hart streek-

producten, de versgegrilde vleeswaren 

en het ambachtelijke vlees uit onze eigen 

slagerij. En geniet ook van onze seizoensge-

bonden groente- en fruitproducten van Hol-

landse bodem. Dat wordt smullen!

Dagelijks vers 
én altijd kwaliteit

Vriendelijke
én deskundige
medewerkers

Welkom bij Hoogvliet, de supermarkt die er voor ú 

is. Onze enthousiaste en vakkundige medewerkers 

ontvangen u met een glimlach.  

Wat uw vraag ook is… 

Bent u op zoek naar iets speciaals, wilt u meer weten over 

lopende acties of over de bereidingswijze van een bepaald 

product? Wat uw vraag ook is, onze medewerkers nemen 

graag de tijd voor u en zijn altijd bereid u te helpen. 

Wij verwelkomen u graag! 

Wij verwelkomen u met open armen en zorgen dat het u 

aan niets ontbreekt. Gastvrijheid betekent bij ons dat ú 

centraal staat.

Het voelt als thuiskomen

Een gratis kopje koffi e, iets lekkers om te proeven, 

een gezellig muziekje op de achtergrond en ruime 

openingstijden. Een bezoek aan Hoogvliet voelt 

als thuiskomen. Winkelwagens (met scheen- en 

hielbeschermers) staan voor u klaar en natuurlijk hebben 

we ook wagens voor mindervaliden en wagens waar 

een babyzitje in past. Heeft u even geen inspiratie voor 

het avondeten? Wij delen verrassende en eenvoudige 

recepten met u! Deze vindt u op onze website, in de 

winkel, in het magazine Boodschappen of u kunt ze via 

uw smartphone opzoeken in onze gratis app. Meteen 

downloaden? Scan de code!

Wij zijn gastvrij
én u staat centraal

iPhone Android

9.999.999.

3.893.893.

3.993.993.



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.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

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

aan de Leyenseweg 127 in Bilthoven

EXTRA 
AANBIEDING!

1.291.291.291.

300 gram

Per kilo 4.30
 Gewassen 

spinazie 
Zak 300 gram
1.99  

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

*Vul de code in op www.heineken.nl/hoogvliet en win! Geldig t/m 11 maart 2014.

27 & 28 JUNI

2014

BROUWERSDAM - ZEELAND

WIN 2 KAARTEN
BIJ AANKOOP VAN EEN HEINEKEN KRAT*

9.999.999.999.

krat

Per liter 1.39

Heineken 
Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
Per krat
13.59

 Magere runderlappen 
500 gram
5.74

3.893.893.893.

4-pak

Per liter 0.65

3.993.993.993.

500 gram

Per kilo 7.98

Coca Cola 
Alle pakken met 4 fl essen van 1.5 liter
Per pak
6.96

SPECTACULAIR!



Match 
Beursvloer 

De Bilt ingelost
Vorige week hebben 42 sporters van Samen Ver-

der en hun begeleiders genoten van de disco die 

werd georganiseerd door leerlingen van groep 7 

van de Julianaschool in Bilthoven. Op de laatste 

Beursvloer was er een match gemaakt tussen beide 

partijen. De afspraak was dat de Julianaschool zou 

gaan nadenken over een mooi contactmoment tus-

sen de leerlingen en de sporters met een beperking. 

Ella Prins, directeur van de Julianaschool, greep 

dit moment tevens aan om te laten zien dat de 

school bezig is om zich te ontwikkelen tot Fair-

trade school. Truus te Pas van de Biltse Werkgroep 

Fairtrade was aanwezig met een kraampje met in-

formatie en de hapjes en drankjes stonden in het 

teken van Fairtrade. [MD]

Leerlingen van groep 7 zorgen voor een mooi 

contactmoment met de sporters van Samen Verder 

tijdens een disco.

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet er beter in De Bilt,  

Bilthoven en Groenekan? 
 

 

Kom naar de bewonersavond! 
Woensdag 12 maart 2014, 20.00 uur 

H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt 

 
Lijst 9 

Bilthoven-noord 

Veiligheid: drempels, 
straatverlichting en 

handhaving! 

Hoogbouw 

bij het station? Nee! 
De Leijen 

Verkeersveiligheid 
aanpakken!  

Bereikbaarheid tijdens 
de tunnelbouw! 

 

 

Kwinkelier 

Eindelijk aanpakken! 
 

 

 

BETER DE BILT 
 

Sporthal en H.F. 

Wittecentrum 

Niet slopen wat goed is!  
 

Zwembad 

moet blijven! 
 

Overlast 

Zwerfvuil, te hard 
rijden, hondenoverlast: 
eindelijk handhaven! 

 
Veiliger verkeer! 

Omgeving Hessenweg 
Looijdijk en Dorpsstraat 

moeten veiliger! 

Groenekan  

wil starterswoningen,  
een veiliger verkeer met 

handhaving, en het  
behoud van het groene en 

dorpse karakter! 

A27 

Verbreding overbodig, 
liefst niet doorgaan! 

 
 

 

Bewonersavond 
Info: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl 

 

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

06-34477233
Simpel, Flexibel, Helder en Goedkoop!

@home ondersteuning
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Nummer 5 op onze lijst 

Gitta van Eick: 

“Het CDA De Bilt-Maartensdijk is 

voor het behoud van de biblio-

theek in Maartensdijk; Dichtbij! 

cultuur en sociale activiteiten.”

Gitta is huidig raadslid, bestuurlijk actief in cultuurorganisaties en gezonde 

voeding.

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 

Donderdag 2 januari jl. was het 

precies 25 jaar geleden, dat de toen 

27-jarige Matthie Simons begon 

aan het dagelijks reizen tussen Al-

blasserdam en het toen nog voor 

hem onbekende Maartensdijk. Na 

twee jaar vond Siemons genoeg bij-

gedragen te hebben aan het foren-

sisme en werd zijn werkgemeente 

ook zijn woongemeente. Banket-

bakker is hij al vanaf zijn 16de; bij 

(familie-)bedrijven in de Alblasser-

waard bracht hij zijn theoretische 

kennis in de praktijk en leerde hij 

de kneepjes van het vak. Matthie: 

‘Ik maakte in de Alblasserwaard 

weken van 60 tot 80 uur. Met een 

jong gezin kijk je dan graag uit naar 

een wat minder tijd vragende baan. 

Na een goed gesprek met Wim Bos 

kon ik daar voor 40 uur aan de slag’. 

De 25 dienstjaren gingen niet on-

opgemerkt voorbij: ‘Het overlijden 

van Wim Bos in 2012 en de brand 

van het pand aan de Dorpsweg in 

2009 maakten meer dan een diepe 

indruk. Het 60-jarig bestaan van het 

bedrijf in 2013 valt daarentegen in 

de categorie hoogtepunten’. 

Veranderingen

In die 25 jaar heeft Matthie ook de 

nodige veranderingen meegemaakt 

en ook vaak wel aangemoedigd. 

`Ik herinner mij nog wel de eerste 

jaren, dat ik oliebollen met een ijs-

schep stond te bakken. Nu bakken 

we er zo´n 60.000. Nu is het echt 

weer tijd voor nieuwe inspira-

tie. Wanneer je niet tijdig met iets 

nieuws komt verspeel je ook de 

aandacht van je klantenkring, die 

elders wel andere en anders samen-

gestelde producten haalt. Vandaar 

ook dat we van tijd tot tijd eens iets 

ander willen en mogen brengen´ 

Donderdag 23 januari heeft toppa-

tissier Robèrt van Beckhoven, be-

kend o.a. van Heel Holland Bakt, 

aan de banketbakkers van Bakkerij 

Bos in Maartensdijk een workshop 

gegeven. Als uitvloeisel daarvan is 

vanaf 6 maart a.s. in alle 4 ilialen 
van Bakker Bos een Matthie-appel-

taart te verkrijgen. Simons licht het 

verschil toe. Het is voornamelijk de 

samenstelling van zowel deeg als 

appelvulling ́ beperkter´ en ́ natuur-

lijker´. Andere appels en gezeefde 

abrikozen zijn het vernieuwende´. 

Appeltaart van en voor jubilerende Matthie

door Henk van de Bunt

Banketbakker Matthie Simons werkt inmiddels alweer 25 jaar bij Bakkerij Bos in Maartensdijk. 

In al die tijd heeft hij samen met de directie van het Maartensdijkse bakkersbedrijf steeds getracht 

met de tijd mee te gaan en werkte hij aan vernieuwing van producten en productiewijze. Samen 

met Meester Pattissier Robèrt (van Beckhoven) ontwikkelde hij een jubileum-appeltaartje, dat 

vanaf 6 maart in alle ilialen van Bakker Bos te koop is.

Matthie Simons zorgt al 25 jaar voor nieuwe en vernieuwende producten 

bij Bakker Bos, zoals deze jubileum-appeltaart.

Toen de gelegenheid zich voor-

deed om de zaak over te nemen, 

heeft Paydar dat meteen met beide 

handen aangegrepen. ‘Ik geloof in 

het bestaansrecht van gevarieerde 

kleine speciaalzaken die dicht bij 

elkaar zitten. Winkelcentrum Pla-

netenbaan is zo’n plek.’ Naast 

kaasspeciaalzaak ‘Het Kaaspunt” 

zitten er in het winkelcentrum ook 

nog een bakker, een groenteman en 

een Keurslager, waarmee het dus de 

plek is om verse boodschappen te 

halen. De afgelopen tijd is het win-

kelcentrum Planetenbaan van bin-

nen gerenoveerd, is de omgeving 

door de gemeente heringericht en 

heeft de komst van Het Lichtruim 

voor nieuwe levendigheid gezorgd. 

Naast de nieuwe eigenaar zullen de 

klanten ook het vertrouwde gezicht 

van medewerkster Ada blijven zien, 

welke al jaren in de kaaszaak werkt. 

‘Heel ijn dat zij ook bij ons wil 
blijven werken. Zij kent veel klan-

ten en elke dag leren we van haar.’ 

Verder vertelt Paydar enthousiast 

over zijn plannen. Het aanbod van 

kaas is uitgebreid, wil hij zich in de 

toekomst ook meer gaan richten op 

biologische kazen en producten en 

zal er op termijn ook aanbod van 

verse noten zijn. ‘De vraag van 

klanten naar vers en biologisch 

stijgt en wij zullen daarin mee-

gaan’. De toekomst wordt door het 

ondernemende stel dan ook vol ver-

trouwen tegemoet gezien.

Kaaswinkel „Het Kaaspunt“ geopend

in winkelcentrum Planetenbaan

Al vele jaren is in winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven een kaasspeciaalzaak gevestigd. 

Na 22 jaar heeft deze zaak sinds afgelopen week een nieuwe eigenaar. Onder de toepasselijke 

nieuwe naam „Het Kaaspunt” is donderdag 27 februari jl. de kaasspeciaalzaak heropend door 

de nieuwe eigenaren, Mehrdad Paydar en zijn partner Linda. ‘De eerste klanten stonden al 

meteen om 08:00 uur voor de deur’, vertelt een trotse Paydar. 

De nieuwe eigenaren van de Het Kaaspunt.

Bouwman Boeken blijft
door Henk van de Bunt

Dankzij alle trouwe klanten en ijne contacten in de uitgeverswereld 
heeft de familie Bouwman jarenlang een prachtig bedrijf aan de Hes-

senweg in De Bilt mogen leiden. In 2011 heeft men nog het 75-jarig ju-

bileum gevierd en een prachtig boekje uitgegeven waarin de Bouwman 

geschiedenis staat beschreven. 

Nu, na 78 jaar en drie verschillende generaties, is het moment van af-

scheid gekomen. Herman Bouwman gaat, nadat hij op zijn 23ste het 

bedrijf van zijn vader overnam, van zijn welverdiende pensioen genie-

ten en Marie-Louise Bouwman heeft drie jaar met plezier het bedrijf 

geleid en geeft het met vertrouwen over aan de nieuwe eigenaar. 

Reputatie

Bouwman Boeken is per 1 maart overgegaan in handen van Ike Bek-

king, die sinds 2010 eigenaar is van de Bilthovense Boekhandel aan de 

Julianalaan in Bilthoven. Herman en Marie-Louise Bouwman zijn erg 

blij dat er in De Bilt nu een goede boekhandel blijft bestaan: ‘De plek 

waar liefhebbers van boeken elkaar kunnen ontmoeten, waar men zich 

kan laten verleiden en persoonlijk advies kan krijgen’. Ike Bekking: 

‘Wij gaan ons best doen om de goede reputatie van deze boekhandel 

eer aan te doen.’

Herman Bouwman verricht nog wat werkzaamheden in gezelschap van  

Ike Bekking.

Julianalaan wordt weer groen

De Julianalaan krijgt dit voorjaar weer kleur. De bomen (acacia’s) en 

het andere groen worden in de week van 3 maart geplant. Op zaterdag 

1 maart om 13.00 uur werd de eerste van een grote reeks alvast geplant 

door Peter Dapper, voorzitter van de winkeliersvereniging en wethou-

der Arie-Jan Ditewig bij Bilthoven Centraal.

Applaus voor de harde werkers (foto Reyn Schuurman)

advertentie

advertorial



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)

BOUWMAN BOEKEN
BILTHOVENSE BOEKHANDEL

BILTHOVEN:  JULIANALAAN 1   T: 030 228 10 14  WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

DE BILT:  HESSENWEG 168     T: 030 228 10 10 WWW.BOUWMANBOEKEN.NL 

MET UW BOEKHANDEL OP REIS NAAR:

 

HET JAVA VAN BLOEM OP 11 MAART

Met Marion Bloem en Ivan Wolffers, In navolging van het BALI van Bloem 

verschijnt dit prachtige boek vol verhalen, foto’s en recepten.

·         Locatie: Bilthovense Boekhandel

·         Aanvang 20.00 uur, Entree € 5,--

 

HET DEN HAAG VAN 1940 MET YVONNE KEULS OP 13 MAART

De zevenjarige fantasierijke Daan Maandag komt uit een muzikaal gezin.  

Zijn overleden moeder was een groot violiste, zijn joodse vader is een be-

gaafd pianist. Ook voor Daan ligt een toekomst in de muziek in het  

verschiet. Maar dat is niet wat hij wil.

·         Locatie: Het Lichtruim, Planetenbaan 2.

·         Aanvang 20.00 uur, Entree € 10,--

·         I.S.M. CULTUURPODIUM DE BILT

 

DE WADDEN OP 14 MAART

Onze wadden, door velen bejubeld en beschreven; een woest en 

veranderlijk kustgebied waar niets zich laat vastleggen en alles beweegt. 

Met Mathijs Deen bekend van zijn boek De Wadden en van het VPRO-

radioprogramma OVT en Anne Doedens, o.a. bekend van zijn boeken over 

de ramp bij Vlieland en Terschelling.

·         Locatie: Bilthovense Boekhandel

·         Aanvang 20.00 uur, Entree € 5,--

 

  

Voor alle avonden geldt

·         Kaarten verkrijgbaar bij Bilthovense Boekhandel en Bouwman Boeken

·         Graag vooraf aanmelden

·         www.bilthovenseboekhandel.nl of www.bouwmanboeken.nl

·         Telefonisch: 030-2281014
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Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Aankondiging Artrose week 
van 17 tot 23 maart 2014

Met als thema:

“Artrose?..  maar geen beperking!”
Op 18 maart wordt er van 19.30 - 21.00 u een lezing gehouden in 

“Huize het Oosten” in Bilthoven over de gezamenlijke aanpak van 

Artrose door samenwerking van:

•	huisarts 

•	apotheek 

•	diëist

•	 fysiotherapeut

De nieuwste inzichten, behandeling, voeding en coaching zullen met 

u besproken worden.

Verder is er natuurlijk ruimte voor vragen aan de zorgprofessionals.

U kunt zich tevens aanmelden voor de Artrose informaiemarkt die 

later in de week op zaterdag 22 maart plaats zal vinden tussen 14.00- 

15.00 u in, de Noorder Apotheek, Rubenslaan 1- E2 in Bilthoven.

Hier kunt u, in een 1 op 1 gesprek, vrijblijvend ervaren wat de  

verschillende zorgprofessionals voor u kunnen betekenen. 

U hoet Artrose niet als een beperking te ervaren!

Heet u interesse?  Schrijf u dan in vóór 15 maart onder vermelding 

van uw naam en ‘ Artrose  week’ via  email-adres  noap@ezorg.nl  

of op telefoonnummer 030-2283491.

We hopen u op 18 en 22 maart te ontmoeten. 

Met hartelijke groet,

De samenwerkende zorgprofessionals
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Ditti Steeman, oefentherapeut  

Cesar met een praktijk in Utrecht, 

is gastspreker. Zij zal onder andere 

antwoord geven op de vraag waar-

om grote en kleine motoriek be-

langrijk is voor de totale ontwikke-

ling van een kind. Peuterspeelzaal 

Het Bruggetje Maartensdijk heeft 

dit schooljaar een nieuwe start ge-

maakt. Na het stoppen van de ge-

meentelijke subsidie heeft Anne-

miek Witte zich niet neergelegd bij 

de sluiting van de peuterspeelzaal. 

Op eigen initiatief en steunend op 

haar jarenlange ervaring en kennis 

zorgt zij ervoor dat peuters in het 

dorp de stap kunnen blijven ma-

ken van consultatieburo naar peu-

terspeelzaal en vervolgens naar de 

basisschool.

Informatieavond

Ouderavonden met een speciaal the-

ma ziet Annemiek Witte als een zin-

volle aanvulling op noodzakelijke 

kennis. Motorische ontwikkeling is 

heel belangrijk. Detti Steeman heeft 

zich gespecialiseerd in kinderoefen-

therapie. Naast een theoretische on-

derbouwing zal zij veel voorbeelden 

uit de dagelijkse praktijd aanhalen. 

Onder andere waar het potje bellen-

blaas steeds om gaat, het leren iet-
sen en het deelnemen aan verkeer 

etc. Voor haar is het duidelijk: -Niet 

bewegen is de wereld op zijn kop-. 

Tijdens de ouderavond gaat zij ook 

in op de vraag hoe verschillend peu-

ters, kleuters en basisschoolkinderen 

bewegen. 

Aanmelden

Om 19.45 uur start de thema-avond 

waarbij ook enkele leerkrachten 

aanwezig zullen zijn. In verband 

met het regelen van de juiste ruimte 

is het van groot belang dat geïn-

teresseerden zich uiterlijk vrijdag 

7 maart aanmelden. Voor verdere 

vragen en aanmelden: Annemiek 

Witte, tel. 06-253 607 90.

Thema-avond over noodzaak van bewegen

door Marijke Drieenhuizen

Op maandag 10 maart a.s. organiseert peuterspeelzaal Het Bruggetje Maartensdijk

een thema-avond voor ouders van kinderen in de peuterspeelzaalleeftijd (2 tot 4 jaar)

en voor ouders van kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool.

Thema-avond voor alle ouders van jonge kinderen bij peuterspeelzaal 

Het Bruggetje Maartensdijk op maandag 10 maart over het nut en de 

noodzaak van bewegen.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Viola

Diverse kleuren. 

Per stuk 12,99

GRATIS
1+1

Bosviolen in 
wandhanger

wk 10. Geldig van 06-03 t/m 12-03. OP=OP

advertentie

Open deuren
op Montessori Dag

De Montessorischool en de Montessorikinderopvang Bilthoven 

aan het Rembrandtplein 1 te Bilthoven doen op woensdagochtend 

12 maart mee aan de nationale Montessoridag. Van 8.30 tot 

12.30 uur staan leerlingen uit de bovenbouw, leerkrachten, 

kinderopvangleidsters en ouders  klaar om te vertellen over het 

speciale materiaal, om vragen te beantwoorden en de klassen en 

kinderopvang te laten zien.

Belangstellenden die een goede school  zoeken voor hun kind  worden 

op deze dag ontvangen in de kleuterklassen van de school, waar leer-

krachten laten zien waarom kleuters zich zo snel thuis voelen in het 

montessorionderwijs. Naast kennismaking met het kleuteronderwijs is 

er ook een rondgang door de rest van de school, zodat u kunt zien hoe 

individueel onderwijs er uit ziet, mede dankzij de montessorimateria-

len. Leerlingen vertellen hoe zij werken, leerkrachten geven aan hoe zij 

vorderingen van de kinderen observeren en bijhouden, terwijl ouders 

van leerlingen vertellen waarom zij voor deze vorm van onderwijs ge-

kozen hebben en wat de voordelen ervan zijn. 

Ook op de kinderopvang bent u van harte welkom. Hier lichten de leid-

sters toe hoe een dag bij ons eruit ziet voor de 0 tot 4 jarigen. Zo kunt u 

zelf aanschouwen hoe de jongsten al zelf hun drinken inschenken en in 

een oase van rust met elkaar spelen en leren.  (Vicky Pronk)

Tijdens de open dag zijn peuters ook van harte welkom.

Zo’n drie keer per jaar organiseren 

de natuurouders een natuurmo-

ment: een korte les om kinderen 

in contact te brengen met levende 

natuur. Meestal zijn dat onderwer-

pen uit de directe omgeving zoals 

bodemdiertjes of slakken. Maar er 

zijn ook wel eens exotische dieren 

in terraria op school geweest. En 

nu dus een valkenier met één van 

haar roofvogels.  Eveline is één 

van de ongeveer 200 Nederlandse 

valkeniers, waarvan er honderd bij 

de jacht betrokken zijn. Thuis heeft 

deze valkenier meerdere roofvo-

gels. Deze woensdag bracht ze de 

grootste uil mee: een oehoe. De 

vogel maakte veel indruk bij de 

kinderen. En de mooie verhalen die 

erbij werden verteld ook. Met deze 

vogel wordt niet gejaagd. De oehoe 

kan net als andere uilen geruisloos 

vliegen. De botten zijn hol en daar-

door weegt de grote vogel maar 

ongeveer twee kilogram. De span-

wijdte is wel 150 centimeter. Dat 

uilen altijd wijze dieren zijn blijkt 

niet te kloppen. Deze uil ging bij-

voorbeeld wel eens op een rijdende 

auto zitten. Acht jaar geleden kwam 

de vogel als verstoten uilskuiken bij 

de valkenier. Hij kan wel vijftig jaar 

oud worden. [HvdB] 

Valkenier op school

Woensdag 26 februari werden de kinderen van de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk 

verrast door een echte valkenier. Het bezoek was geregeld door de natuurouders. 

Lotte Sturkop was één van de ‘durfals’, die de oehoe zelfs even mochten 

‘vasthouden’.

Op de Bosbergschool in Holland-

sche Rading wordt veel gewerkt 

met de IPC-methode: de leerlingen 

leren hierbij meer dan alleen maar 

feiten. 

De komende periode gaat het o.a. 

over stemmen, campagne voeren, 

debatteren, presenteren, onderzoe-

ken etc. Omdat dit mooi aansluit bij 

de a.s. gemeentelijke verkiezingen, 

organiseerde de school een jeugd-

debat op maandag 3 maart.

Diverse vertegenwoordigers van 

de lokale politieke partijen waren 

vertegenwoordigd. De leerlingen 

legden hen een aantal stellingen en 

vragen voor.

Er waren ook 1 op 1 ‘battles’ over 

onderwerpen als onderwijs, wo-

ningbouw, natuur, speelruimte en 

verkeersveiligheid.

Jeugddebat op Bosbergschool

Ebbe Rost van Tonningen (Beter de Bilt) werd door de leerlingen uitgeroepen tot de winnaar van het debat.



Nootjes
PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Leuk kinderbed met matras, 

dekje en aankleedkussen. 

€ 40,-. Tel. 030-2281266

Twee groene lederen fau-

teuils, z.g.a.n. € 45,- 

Salontafel eikenhout € 3 5,- 

Houten lectuurmand € 7,50  

Tel.06-44434000 

Luiertas van het merk Baby 

Innovations. Gebruikt maar 

in zeer goede staat. Maat: 

tweeling. Zeer praktische tas; 

verschillende ruime vakken, 

geïsoleerd vak voor flesje, 

verborgen vak voor waar-

devolle spullen. € 25,-. Tel. 

06-23234964

Een mini twist stepper, wei-

nig gebruikt, prijs € 12,50. 

Power Maxx trilplaat, wei-

nig gebruikt. € 20,-. Tel. 

06-53441095

Satellietontvanger canaldigi-

tal en voor de vrije kanalen. 

€ 25,-. Tel. 06-19963053

Pokémon laptop € 10,- tel: 

0346-822772

Blank gelakt grenen kast met 

1 lade en 2 deuren met leg-

plank. Hxbxd 72x84x38 Staat 

op bolpootjes. Prijs € 20.- Tel 

0346-213112.

Dell 20 inch flat screen moni-

tor zwart/zilver. Zeer goede 

beeldkwaliteit. Voor PC of 

laptop. € 15,-. Tel. 0346- 

211678 of 06-30654159

Gebaksvorkjes Gero 12 stuks, 

zilmeta en lang 12 cm. € 8,-. 

Tel. 0346-212492

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

HAARDHOUTBLOKKEN 

3m3. Zelf kloven en afha-

len. € 60,-. Bantamlaan 11 in 

M’dijk. Tel. 0346-213425

4 grote kunststof overpot-

ten. 2 wijnrood, 1 bruin en 1 

zwart. € 2,50 per stuk. Samen 

€ 8,-. Tel. 0346-212492

Candle Light romans € 0,50 

per stuk. Tel. 0346-211737

Oude RACEFIETS jaren 

70-80 (in huidige staat) voor 

student. Tel. 06-83235321

Eiken kloostertafel 87x87x40 

met bruine tegels. € 30,-. Tel. 

0346-212346

BABYPIANO 'Lindner' kleur 

eiken, in goede staat en prima 

voor beginners. 109cm breed 

incl. oefenpedaal. € 295,-. 

Tel. 0346-213075

Grote bruine teddybeer, 1m 

groot. € 7,50. Bordspel 'Da 

Vinci Code' € 4,-. Tel. 030-

2283955

Gratis af te halen een TV 

60cm merk Triniton, werkt 

goed. Tel. 030-2283955

Ronde kurkentrekker, klein 

model, jaren 20-30. € 15,-. 

Spa, merk Ideal. € 20,-. 

Album met sigarenbandjes 

€ 5,-. Tel. 06-44420668

Verschillende bijzondere 

huisjes voor een treinbaan. 

€ 2,50 per stuk. Tel. 030-

2283955

Damesjas in Kleur Oud-

Hollands groen. Nep leer 

look, driekwart colbertmodel 

met knoopsluiting, maat L. 

€ 10,-. Tel. 035-6236294

100 HOOIBALEN á € 3,50 

per stuk. Koopje!! Ong. 20kg 

per baal. Tel. 06-11168249

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Fietsen/ brommers

Jongensfiets 24 inch. € 40,-. 

Tel. 030-2283955

Diversen

Let op! BETTY’S CORNER 

is woensdag 12 en vrijdag 14 

Maart gesloten. Maandag 10 

Maart extra geopend. Bel voor 

een afspraak: 06-33722022. 

Zorg voor uw haar!
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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  ....................................................

Het onderhoud van uw (grote) tuin is in goede handen bij 

Rein! Tel. 06 82004441.

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.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Weteringseweg 34. In deze zach-

te winter kunt u prima planten, vele soorten fruitbomen vanaf 

11,-coniferen 120/140 a 6,50, laurier 120/140 á € 8,50,enz. 

enz. voor al uw planten en bomen, mag u bij ons komen, ook 

voor al uw snoei-zaag-straat. Kortom voor al uw werkzaam-

heden in de tuin of rond het huis. Vraag vrijblijvende prijsop-

gave.Tel. 06-54751296. www.vanvliettuinservice.nl

Nog enkele paardenboxen vrij bij Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Overdekte rijhal, 20x60 m all-weather 

buitenrijbaan, overdekte stapmolen en overdekte longeervol-

te, ruime uitrijmogelijkheden, dressuur- en springinstructie, 

africhtingsmogelijkheden. Bel voor meer info 06-54753516.

10e penning administraties is al 8 jaar vertrouwd het adres 

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

0346-822255 www.10epenning.nl

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Administratiekantoor 

Beemer in Maartensdijk verzorgt deze graag voor u. Voor 

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

admb.biz

Computerspecialist. Voor al uw computer-,laptop- en 

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

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

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

MeVo! Tapijt en vinyl van bekende merken v.a. € 5,- per 

m2. Kwaliteit vliesbehang v.a. € 5,- per rol. Info: www.mevo-

shop.nl of 06-30186342

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

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

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

MPGcoaching.nl 

Verhuis- en Opruimservice Ouderen, Sans Souci, Verhuis 

zonder zorgen met hulp van Liesbeth Evers, tel. 0620371632. 

Zij kan ook helpen opruimen! www.verhuisserviceouderen.nl

Roldeur/ archiefkasten van topmerk Lensvelt. Maten 

h147xd47xb120 en h107xd47xb120. Zeer geschikt voor uw 

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

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

bellen 035-5771903. Wij hebben ca. 40 kasten op voorraad.

Natuur & Intuïtie. Loop je steeds tegen dezelfde problemen 

aan? Het gevoel dat je vast staat? Wil je stappen maken, 

maar weet je niet hoe? Stap uit je hoofd en in je hart met 

onze individuele coachings en trainingen. De natuur is hierbij 

jouw spiegel.Training Natuurcoaching Finland: 27 juli t/m 

2 aug. Pad van de krijger: start 16 mei. Instroomavonden: 

elke ma van 19.30-21.00 uur in Bunnik. Sander Wisse, tel: 

06-28036019. www.intuitievegroei.nl

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 8 voor VVSO WVT cursussen

Op ’t bankje
Een half uur zit ik nu op het bankje en inmiddels heb ik 

al vier verkiezingsfolders in handen gedrukt gekregen. 

Het is campagnetijd en partijen zijn druk in de weer 

stemmen te winnen. De man die intussen bij me is ko-

men zitten kijkt wat meesmuilend naar de folders in 

mijn hand. ‘Wat zijn ze weer druk. Nooit zie je ze, maar nu kun je nergens meer 

zijn of je krijgt wat in je handen gestopt. Ze willen je stem maar wat ze er mee 

doen merk je niet.’ Ik moet erom lachen en wacht op een opmerking over het 

bijten van de hond of de kat, maar die komt niet. ‘Waar bent u dan ontevreden 

over’, vraag ik. Dan blijkt dat het nogal meevalt en dat hij toch ook wel mooie 

dingen heeft zien gebeuren. Hij is al in Het Lichtruim geweest, wat hij erg mooi 

vindt en de tunnel onder het spoor is voor hem ook een hele verbetering. ‘Ik 

vind het alleen zo irritant dat ze je nu ondersteboven lopen en je dan verder niet 

meer zien staan.’ Ik vraag of hij wel gaat stemmen. ‘Ik zal wel moeten’, zegt hij 

lachend. ‘Mijn buurman staat op de lijst en ik heb beloofd op hem te stemmen 

en belofte maakt schuld. Hij zit in de raad en doet volgens mij erg zijn best, want 

hij is veel van huis. Zijn vrouw klaagt tenminste altijd dat hij zo vaak weg is.’ 

Op dat moment komt de volgende partij voorbij. Zonder mopperen neemt hij 

het aangeboden foldertje aan, maar als de vrouw die het aanbiedt er inhoudelijk 

op in wil gaan wijst hij dat af en zegt dat hij het thuis wel zal doornemen. ‘Mijn 

dochter van vijftien moet een spreekbeurt over de gemeenteraad houden dus die 

kan er misschien wat mee, maar zelf lees ik het niet. Als je daaraan begint heb 

je er een dagtaak aan. Er doen hier tien partijen mee en ik las in de stad Utrecht 

zelfs zeventien. Mijn zoon is net achttien geworden en mag nu ook gaan stem-

men, maar daar hoor ik hem niet over. Wel dat hij nu legaal een biertje mag 

kopen en zijn rijbewijs kan gaan halen. Maar ik denk wel dat hij gaat stemmen. 

Daar zorgt de buurman wel voor’, zegt hij met een veelbetekende glimlach. 

Vroeger ging het er in de campagnes veel leuker aan toe. Dan gingen ze bij-

voorbeeld met geluidswagens door de straten. Maar ik denk dat ze dat vanwege 

de geluidsoverlast hebben afgeschaft. Ze plakten toen ook alles vol met verkie-

zingsafiches.	Dat	doen	ze	nu	alleen	nog	maar	op	gemeenteborden,	want	anders	
doen ze aan milieuvervuiling. Je ziet tegenwoordig ook geen posters meer voor 

de ramen hangen.’ Nee, met de politiek heeft de man niet zo veel. Wel met de 

sportvereniging waar hij als vrijwilliger actief voor is. Hij werkt als machinist 

bij de spoorwegen en heeft daarom overdag nog wel eens vrij. ‘Daar is de af-

gelopen jaren ook heel veel veranderd, maar ik heb het er prima naar mijn zin 

en zo kom je nog eens ergens. Ik kom uit een echte spoorfamilie. Mijn vader 

en zijn vader werkten ook al bij het spoor. Mijn zoon studeert nog maar ik denk 

niet dat hij de volgende generatie bij het spoor zal zijn.’ De verkiezingskaravaan 

is	nog	steeds	bezig.	Nu	komt	er	een	met	verkiezingsmateriaal	versierde	bakiets	
voorbij. Het lijkt wel carnaval. Natuurlijk krijgen we van de meelopende man-

nen en vrouwen weer een folder in handen gedrukt. De man vindt het zo wel 

genoeg en gaat naar huis.

Maerten

Ontmoetingsdienst
Op vrijdag 7 maart a.s. wordt er in de recreatie-

ruimte van Dijckstate een ontmoetingsdienst ge-

houden met Ds. R. Alkema als voorganger. 

De dienst wordt begeleid door Mw. R. van Aarn-

hem op piano en de ontmoeting met God en met 

elkaar	staat	centraal.	Na	aloop	is	er	nog	gelegen-

heid	 om	 met	 elkaar	 kofie	 te	 drinken.	 De	 dienst	
begint om 19.30 uur. 

Wilt u deze dienst bijwonen en wilt u opgehaald of 

thuisgebracht worden, neemt u dan contact op met 

Jan Grootendorst, telefonisch te bereiken onder nr. 

0346-212904.

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Om hun positie in de middenmoot 

veilig te stellen moest er gewonnen 

worden van VCV. Een heel jeug-

dige ploeg die door een fantastische 

spelverdeelster op sleeptouw werd 

genomen. Dit team heeft er voor 

gekozen om hun veilige positie te 

gebruiken om jeugdige speelsters 

wedstrijdervaring te laten opdoen 

op 1e klassenavond. Het werd gauw 

duidelijk dat er heel veel potentie 

in het team zit maar dat de dames 

nog veel moeten leren. Salvo en 

VCV gingen in de 1e set gelijk op 

tot bij de 15 punten. Mede door een 

knappe servicereeks van Rianne 

Diepeveen werd de set met 25-18 

gewonnen. De 2e set zakte Salvo 

wat in. De scherpte in passing en 

aanval ontbrak . Het jeugdige VCV 

rook de kansen en liet met fraaie 

middenaanvallen zien veel in huis 

te hebben. Ze wonnen de set met 

23-25. De 3e set had Salvo de over-

hand. Mede door knappe plaatsbal-

len en midden aanvallen van Marit 

van Ee en Nienke van de Burg pakte 

Salvo de winst met 25-21. De 4e set 

was Salvo heer en meester en kon 

de set lekker uitspelen en winnen 

met 25-16. Een mooie en nuttige 

overwinning met 3-1. Op 8 maart 

om 14.00 speelt Salvo in sporthal 

Huizermaat in Huizen tegen koplo-

per Prima Donna. 

Heren

De heren kregen koploper Lovoc uit 

Loosdrecht op bezoek. Lovoc dacht 

een makkelijke middag tegemoet 

te gaan maar daar dacht Salvo an-

der over. Met Argo Burger en Adri 

Laarman in de gelederen als extra 

spelers begon het team de eerste set 

heel voortvarend. Er ontspon zich 

een strijd op hoog niveau. Door een 

aantal sterke killbloks van Antal 

Aalbers en Argo Burger als veelvul-

dig scorende middenaanvaller werd 

de eerste set na een geweldig span-

nend slot gewonnen met 27-25. Het 

hoge niveau van de eerste set kon 

helaas niet worden doorgetrokken. 

In de tweede set lieten de Lovoc he-

ren zien waarom ze bovenaan staan. 

Salvo verloor deze set kansloos met 

14-25. In de 3e set werd Bas Duij-

vestijn ingezet met als doel de derde 

set weer op niveau te komen. Ook 

de inzet van Adri Laarman moest 

hieraan bijdragen. Er werd op het 

scherpst van de snede gestreden 

wat met veel emoties gepaard ging. 

De assistent-coach van Lovoc werd 

weggestuurd door de scheidsrechter 

die ook nog een gele kaart moest 

uitdelen. De commotie kon niet ver-

hinderen dat Salvo de derde set nipt 

verloor met 22-25. Coach Sebasti-

aan Werner maakte de heren weer 

scherp voor de vierde set en liet 

duidelijk weten dat er wat te halen 

viel deze week. Een gelijk opgaande 

strijd werd pas door de Lovoc heren 

op 1 punt voor het einde beslist. Met 

een verlies van 24-26 in de laatste 

set konden de heren van Salvo met 

opgeheven hoofd de douches opzoe-

ken.Op 7 maart spelen de heren om 

21.00 uur tegen Nederhorst in sport-

hal De Blijk. 
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Salvodames boeken overwinning Nova vecht tegen 
degradatiespook

Met nog twee wedstrijden te gaan, komt het einde van de zaalcompe-

titie in zicht. Voor de Biltse korfballers is het een moeizaam seizoen 

gebleken en het degradatiespook is de laatste weken alom aanwezig.

In voorgaande wedstrijden is de ploeg er niet in geslaagd om de pun-

ten bij de concurrenten weg te halen en daarom zal het moeten stunten 

tegen de twee koplopers. Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd 

tegen MIA op het programma. In de eerdere confrontatie tussen deze 

teams legde Nova een uiterst zwakke wedstrijd op de mat en werd toen 

eenvoudig opzij gezet. Met name de verdedigende druk die MIA gaf 

was iets waar de ploeg het lastig mee had. Zaterdag stond er echter 

weer een strijdvaardig Nova in het veld. Hoewel het initiatief in eerste 

instantie van de MIAnezen kwam, wist Nova goed bij te blijven. Via 

2-5 en 6-6, werd de ruststand bepaald op 7-9. 

Na de rust begon de Biltse machine pas echt op stoom te komen. Goals 

van Job Paauw en Jan Hoekstra brachten weer een gelijke stand op het 

scorebord. Het werd een aantrekkelijke tweede helft, waarin Nova tien 

minuten voor het einde leek af te stevenen op de overwinning. Door 

goede aanvallen werd een 16-13 voorsprong genoteerd. MIA kon echter 

proiteren van een lange doelpuntloze periode van Nova en pakte door 
vier afstandsschoten de voorsprong weer terug: 16-17. Drie minuten 

voor tijd werd de stand weer gelijk getrokken, maar MIA had wederom 

een antwoord. Nogmaals kwam Nova op gelijke hoogte door een doel-

punt van Lisa Rademakers: 18-18. In de resterende speeltijd kregen 

beide teams nog kansen om er met de volle buit vandoor te gaan, maar 

geen beiden wist deze te verzilveren.

Nova houdt dus een punt over aan de wedstrijd, maar veel is de ploeg 

daar niet mee opgeschoten. Volgende week moet in de uitwedstrijd ge-

wonnen worden van kampioen Pernix, iets wat nog geen ploeg is gelukt 

dit seizoen. 

 

DOS geeft winst uit handen
DOS had zaterdag in de uitwedstrijd tegen Hellas het 

betere van het spel maar gaf toch aan het einde van de 

wedstrijd de winst uit handen. DOS coach Berry van den 

Broek was door ziekte geveld. Hij werd vervangen door 

de coach van de A1, Maarten van Brenk. 

De zaalcompetitie is al gelopen voor DOS. In het debuutjaar in de 2e 

klasse staan zij vast op een mooie derde plaats. Toch wilden de spe-

lers er een leuke wedstrijd van maken. Immers de thuiswedstrijd in 

december was een aantrekkelijk duel geweest tussen twee korfballende 

teams. Hellas had zaterdag echter een ander tactisch plan en probeerde 

het tempo uit de wedstrijd te halen. Er ontspon zich een draak van een 

wedstrijd voor de ware korfballiefhebber.

Verdedigend was DOS vooral in de 1e helft te gretig en ongeduldig 

en Hellas kreeg enkele eenvoudige vrije- en strafworpen. In de aanval 

probeerde DOS het tempo in de wedstrijd te brengen, maar evenals de 

wedstrijd van vorige week lukte het DOS niet om het veldoverwicht in 

doelpunten uit te drukken. Doorloopballen, korte kansen en zelfs een 

strafworp werden niet benut. Toch bleef DOS tot aan de rust op voor-

sprong. Halverwege was de stand 7-8 in het voordeel van DOS.

De tweede helft bleef DOS te veel kansen missen en gingen spelers 

steeds meer op zoek naar eigen succes. De vakafspraken werden min-

der uitgevoerd en de irritatie over het uitblijven van doelpunten werd 

zichtbaar. Hellas bleef geloven in een goede aloop. Via een erg ge-

makkelijk verkregen strafworp kwam Hellas twee minuten voor tijd 

op een 14-13 voorsprong. In de volgende aanvallen was DOS niet bij 

machte nog kansen te creëren. Coach Maarten van Brenk was teleur-

gesteld en vond dat DOS aanvallend door haar ondergrens was gezakt. 

Niet vreemd voor een jonge ploeg vond hij. ‘Als de spelers goed in de 

spiegel kijken en deze wedstrijd als leermoment meenemen voor de 

komende wedstrijden heeft het tenminste nog een functie gehad’.

Zaterdag aanstaande speelt DOS de laatste wedstrijd van de zaalcom-

petitie. Tegenstander is nummer twee Vriendenschaar. De aanvang is 

om 19.25 uur in de Vierstee in Maartensdijk. DOS 2 won zaterdag met 

29-13 van Hellas 2. Het kampioenschap was al binnen maar kreeg nog 

meer glans met deze ruime overwinning.

De competitie was al gespeeld, 

de laatste twee wedstrijden waren 

voor de Maartensdijkse overgangs-

klasser alleen van statistisch be-

lang. Dat is maar goed ook, want 

het is druk op de  blessurebank. 

Recent liep Eline Geurtsen een ver-

velend duimblessure op, waardoor 

Lucinda van Breeschoten startte in 

het eerste team. De invalster kreeg 

halverwege de tweede helft ook 

te maken met pijnpech, gelukkig 

lijkt de kwetsuur mee te vallen.  

Ondanks de andere samenstelling 

was Tweemaal Zes veel te sterk 

voor het bezoekende Drachten. 

De basis voor de winst werd in de 

eerste fase gelegd. De vijfpunts-

voorsprong bij 7-2 bleek onover-

brugbaar voor de Friese bezoekers. 

Niet dat TZ nou zo litsend speelde, 
integendeel. Het was een gezapige 

wedstrijd, bijna plichtmatig. Ook 

voor Drachten stond er niets meer 

op het spel, dat was terug te zien 

in de wedstrijdbeleving. Na een 

11-6 voorsprong bij rust, inishte de 
ploeg van Eric Geijtenbeek uitein-

delijk met een afgetekende 21-14 

winst. Zaterdag speelt TZ nog een 

belangrijke wedstrijd. De nummer 

drie reist dan naar Sporting Delta, 

dat de laatste speelronde ingaat 

met een gedeelde eerste plaats.  

TZ speelt dus een sleutelrol in de 

titelstrijd.

Gehavend Tweemaal Zes wint 
De selectieteams van Tweemaal Zes hebben in de slotfase van de zaalcompetitie te maken met 

veel blessureleed. Het reserveteam werd aangevuld met geroutineerde dertigers, bij het eerste 

kreeg de pas 14-jarige Renée van Ginkel een invalbeurt.

Het A1 team van DOS won zaterdag 

de wedstrijd tegen nummer twee 

Telstar overtuigend met 20-16. Na 

een spannende en gelijkopgaande 

1e helft ging DOS met een kleine 

7-6 voorsprong rusten. De 2e helft 

was DOS duidelijk beter en bouwde 

een vier punten voorsprong op. 

Dit verschil bestond bij het laatste 

luitsignaal nog steeds. Door deze 
20-16 overwinning is DOS A1 al 

één wedstrijd voor het einde van de 

competitie kampioen. Een geweldig 

mooi resultaat van het team dat 

onder leiding staat van Maarten 

van Brenk en Jannie van der Vaart.

DOS A1 kampioen in de zaal

Irene-badminton jubileert
De badmintonafdeling van SV-Irene uit Bilthoven bestaat dit seizoen 

50 jaar. Daarom wordt er zondag 6 april een Jubileumtoernooi geor-

ganiseerd. Dit toernooi wordt een feestelijk gebeuren, waarbij zowel 

leden als oud-leden van 12.00 tot 16.00 uur wedstrijden spelen in de 

Kees Boekehal in Bilthoven. 

Het gaat om jeugd en volwassenen, recreanten en competitiespelers. 

Maar behalve de spelers zelf mogen ook hun familieleden meedoen en 

zijn oud-leden van harte welkom. Aanmelden voor 20 maart via secre-

taris@sv-irene.nl.
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Duurzaam gebouw 
gemeentewerf geopend

Op de gemeentewerf in De Bilt staat sinds kort een nieuw, duurzaam gebouw.

Het wordt gebruikt als kantoor, kantine en voor de opslag van materialen. Op 26 februari 

openden de wethouders Bert Kamminga en Arie-Jan Ditewig gezamenlijk met de 

medewerkers op feestelijke wijze het nieuwe pand.

Door gebruik te maken van het ge-

raamte van het oude magazijn, zijn 

kosten en materiaal bespaard. De 

grootste winst op het gebied van 

duurzaamheid zit in de zonnecol-

lectoren op het dak, goede isolatie 

en de aanwezigheid van een warm-

tepomp. Met deze maatregelen is 

het gebouw zelfvoorzienend voor 

wat betreft gas en elektra. Een gas-

aansluiting is niet aanwezig en er 

wordt elektra aan het net terugge-

leverd. Al langere tijd werd gespro-

ken over het vernieuwen van de 

gebouwen op de gemeentewerf. In 

2010 kreeg het plan concreet vorm 

met een voorstel om twee bestaan-

de gebouwen samen te voegen. 

Het voormalige magazijngebouw, 

waarin ook de werkplaatsen zaten, 

werd helemaal gestript en opnieuw 

opgebouwd. Het geraamte is blij-

ven staan tot aan de dakconstruc-

tie. Op de begane grond zijn nu de 

kantine, kantoren, werkplaatsen en 

opslagruimtes. Op de zolder is er 

voldoende ruimte om alle materi-

alen op te slaan zoals de stemhok-

jes en verkeersborden. Door slim 

met de ruimte om te gaan, passen 

al deze functies nu in één gebouw. 

Het oude kantinegebouw wordt  

gesloopt. [HvdB]

In de Westbroekse Zodden zijn 15 grote vlotten aangelegd.

advertentie

Onderzoek naar verlanding 
De komende jaren vinden in de Molenpolder en Westbroekse Zodden onderzoeken plaats. 

Het onderzoeksproject OBN-Verlanding (Overlevingsplan Bos en Natuur 2013 - 2015) 

onderzoekt de verlanding - het uiteindelijk dichtgroeien van laagveenpetgaten 

met planten - in deze reservaten.

Onderzoek is noodzakelijk omdat 

niet goed bekend is hoe de verlan-

ding precies verloopt, waarom het 

vaak niet op gang komt en welke 

maatregelen genomen kunnen wor-

den om dit te stimuleren. Het her-

stel van verlandingsvegetaties is 

essentieel voor duurzaam natuur-

herstel, soortbescherming, variatie 

in leefomgeving en veenvorming in 

laagvenen. 

Vorige week is begonnen met een 

onderdeel van het onderzoek. Er 

zijn in de Westbroekse Zodden in 

totaal 15 grote vlotten aangelegd. 

Deze vlotten bestaan uit riet met 

kokosmatten. In de matten zit kiem-

papier met zaad van moerasplan-

ten. Voor de stevigheid zijn bossen 

wilgen gebruikt. Deze constructie 

hangt aan metalen buizen en wordt 

drijvende gehouden door pvc-

buizen. In 2017 wordt het metaal 

en pvc verwijderd. De aanleg van 

deze grote vlotten is betaald uit het 

project ‘New Life for Dutch Fens’. 

Dit onderdeel is mogelijk gemaakt 

door LIFE Nature, Ministerie van 

Economische Zaken en de Pro-

vincie Utrecht. LIFE Nature is het 

Europese inancieringsprogramma 
voor projecten die leefgebieden en 

planten- en diersoorten bescher-

men, die op Europese schaal van 

bijzondere waarde zijn voor de ver-

scheidenheid aan levensvormen.

Het Bert Bos-pad in de Westbroek-

se Zodden is door de werkzaam-

heden tijdelijk moeilijker begaan-

baar door sporen en transport van 

de vlotten. Staatsbosbeheer vraagt 

hiervoor uw begrip. Voor meer in-

formatie: www.staatsbosbeheer.nl 

(Bert van Dijk, Boswachter VPR)

Naar de dassenburcht
De dassen van Beerschoten wonen op een geheime plek. Niemand weet 

het, behalve de boswachter. Op woensdag 12 maart van 14.00 tot 16.00 

uur kan je met de KinderNatuurActiviteiten op paviljoen Beerschoten 

samen met de boswachter naar de dassenburcht. Bij terugkomst op het 

paviljoen worden de ervaringen op creatieve wijze uitgebeeld en is er 

wat te drinken met iets lekkers. Deze activiteit is voor kinderen van 

6 tot en met 10 jaar. De kosten 

bedragen 3,50 euro per kind en 

2,50 euro met U-pas of bescher-

merspas. De KinderNatuurAc-

tiviteiten worden georganiseerd 

door vrijwilligers van Utrechts 

Landschap en IVN-DeBilt. Als 

je mee wilt meld je dan vóór 

zondag 9 maart aan door een 

email te sturen naar KinderNa-

tuurActiviteiten@gmail.com. 

Paviljoen Beerschoten, De Holle 

Bilt 6, De Bilt. Maximaal 10 

kinderen per middag. Bij min-

der dan 4 aanmeldingen gaat de 

middag niet door.

Bezuiniging op 
groenonderhoud

De raad besloot op 27 februari het Beeldkwaliteitplan ‘Groen in 

beeld’ met overname van de ‘Inspraaknota Beeldkwaliteitplan 

Groen in beeld’ vast te stellen als beleidskader voor het 

onderhouden van de openbare ruimte. Het plan waarvoor in de 

commissie Openbare Ruimte op 12 december de voorkeur werd 

uigesproken is een combinatie van verlagen van kwaliteit en 

betrekken van inwoners bij het groen- en reinigingsonderhoud.

De fracties van SGP, Bilts Belang, ChristenUnie, CDA en Beter De 

Bilt stemden tegen het voorstel. Een motie waarin het college ver-

zocht wordt het onderhoud op het huidige niveau zonder bezuinigin-

gen te handhaven werd verworpen.

Bij de behandeling van het agendapunt stelt Johan Slootweg (SGP) 

dat uit de burgerpeiling blijkt dat het huidige niveau al onder de maat 

is en dat er nu nog een bezuiniging bovenop komt. Anne de Boer 

(GroenLinks&PvdA) denkt dat de betrokkenheid van de burgers bij het 

groenonderhoud een voordeel kan opleveren. Ebbe Rost van Tonningen 

(Beter De Bilt) wil weten of de bezuiniging op het groenonderhoud 

door inschakeling van bewoners gecompenseerd wordt. Hij weet dat 

er in de gemeente bij bewoners veel kennis is op dit gebied. Hans Los 

(VVD) wil de evaluatie naar voren halen. 

Ruud Woutersen (D66) merkt dat bij bewoners veel interesse is om 

het basisniveau naar een hoger niveau te brengen. Etiënne van Buren 

(SP) noemt burgerparticipatie op zich een kans om sociale cohesie te 

bewerkstelligen, maar vindt dat op een heleboel andere terreinen al 

veel vrijwilligerswerk van de burger wordt gevraagd. Henk van den 

Broek (CDA) is van mening dat er niet verder bezuinigd kan worden 

op het openbaar groen. Tiny Middleton (Bilts Belang) vindt dat voor-

bij is gegaan aan de voorkeur die bewoners na een schouw hebben 

aangegeven. Wethouder Ditewig stelt dat het voorstel dat voorligt is 

gebaseerd op een intensief participatietraject. De evaluatie wil hij over 

drie jaar houden. [GG]

Henk van den Broek wil niet verder op openbaar groen bezuinigen.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

vrijdag 7 Maart: "BORRELAVOND" v.a. 21.30 u.

Woe.
5-03

Beenhamkluifje 
met zoete uiensaus

of
Gebakken zalmfilet 

met saffraansaus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
6-03
Vrij.
7-03
Woe.
12-03

Gebakken skrei-filet 
met kruidensaus

of
Varkenshaas met 
champignonsaus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
13-03
Vrij.

14-03


