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advertentie

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

VVD De Bilt wenst 

alle inwoners van De Bilt,

Bilthoven, Groenekan, 

Hollandsche Rading, 

Maartensdijk en Westbroek

een gezond en liberaal 2014!

‘We kunnen terugkijken op een 

hele rustige jaarwisseling in de 

gemeente De Bilt. Een eenzijdig 

ongeluk dat aan twee mannen het 

leven kostte heeft de jaarwisseling 

wel omloerst en mensen die wij 
niet kennen in diepe rouw gestort. 

Dat stemde ook hulpverleners in 

die verder zo rustige nacht zwaar’, 

aldus burgemeester Gerritsen in 

zijn nieuwjaarstoespraak. In de ge-

meente werd de jaarwisseling op tal 

van plaatsen uitbundig gevierd. De 

burgemeester was in Maartensdijk 

aanwezig bij een jongerenfeest. 

‘Een voortreffelijk georganiseerd 

eigen initiatief uit de Maartensdijk-

se gemeenschap dat voor de tweede 

keer op rij een succes is geweest. 

Het was een luidruchtig feest, maar 

een daverend succes.’ De burge-

meester vraagt ook aandacht voor 

de mannen en vrouwen van brand-

weer, politie en ambulancediensten 

die zich vrijwillig of beroepsmatig 

niet alleen bij oud en nieuw maar 

elke dag van het jaar voor ons in-

zetten. ‘Ik spreek ook dit jaar graag 

mijn hartelijke en gemeende waar-

dering uit voor deze mensen.’ Hij 

wordt daarin bijgevallen met een 

enorm applaus. 

Verkiezingen

Op 19 maart vinden de gemeen-

teraadsverkiezingen plaats. ‘De 

komende maanden gaan politieke 

partijen zich overal in de gemeente 

presenteren om uw stem te winnen. 

De verwachting is dat tien partijen 

in de gemeente De Bilt deelnemen 

aan deze verkiezingen.’ Gerritsen 

hoopt dat de campagnes uit eigen 

kracht gevoerd gaan worden. ‘Dat 

partijen niet naar elkaar gaan wij-

zen, maar juist benadrukken waarin 

zij zelf goed zijn. Belangrijk vind 

ik dat de campagne gaat over de 

toekomst van de gemeente De Bilt, 

want het bepalen van de toekomst 

is waar het bij politiek bestuur om 

moet gaan. Als de Biltse politiek 

net zoveel jaren in de toekomst 

kijkt als dat men vaak in het verle-

den kijkt, dan is dat heel erg mooi’, 

zegt Gerritsen waarbij hij doelt op 

de terugblikken die vaak in de raad 

plaatsvinden. ‘Ik ben ervan over-

tuigd dat de inwoners van onze ge-

meente van hun gemeentebestuur 

verwachten en verlangen dat er 

naar de toekomst wordt gekeken.  

Op ons eigen erf kunnen we met 

elkaar doen wat voor het behoud en 

het versterken van vertrouwen in de 

politiek en het bestuur nodig is.’ Hij 

hoopt dat politieke partijen daar in 

de campagne gebruik van maken.

De Bilt 900 jaar

Gerritsen blikt met genoegen terug 

op de viering van 900 jaar De Bilt. 

‘Door de energie die dat jubileum-

jaar teweeg heeft gebracht in onze 

samenleving zou ik eigenlijk van-

daag al moeten vooruitblikken naar 

de viering van 1000 jaar De Bilt.’ 

De burgemeester zegt dat we heb-

ben kunnen waarnemen dat er in 

onze zes dorpen een uitgebreid en 

wijdvertakt weefsel van mensen, 

bedrijven en instellingen bestaat 

dat zich heel erg bewust is van een 

gedeelde geschiedenis. ‘Het was 

niet alleen maar een geweldige aan-

eenschakeling van feesten geduren-

de vele maanden, het heeft ook ver-

banden gelegd tussen verenigingen 

en instellingen, die er voorheen niet 

waren. Zonder overdrijving durf ik 

te zeggen dat er gemeentebreed his-

torische identiteit aan ons gebied en 

zijn bewoners is gegeven.’ Hij vindt 

het heel terecht dat het stichtingsbe-

stuur van 900 jaar De Bilt de hoog-

ste gemeentelijke waardering heeft 

gekregen. 

Geluk

‘We hebben met elkaar heel veel 

om tevreden en gelukkig mee te 

zijn.’ Gerritsen hoopt dat we dat 

ook zien en dat we daar dankbaar 

voor kunnen zijn. ‘Maar helemaal 

mooi is het als we uit onze eigen 

voorspoed de inspiratie putten om 

ook anderen tevreden en gelukkig 

te laten zijn. Laten we uit ons grote 

geluk opmerkzaam blijven op het 

ongeluk of het ongemak dat veel 

andere mensen dichtbij of ver weg 

treft. Mensen die ineens geen werk 

meer hebben en onzeker zijn over 

hun toekomst en die van hun gezin. 

Mensen die door ziekte of handicap 

sociaal en economisch op achter-

stand komen. Mensen die door hun 

leeftijd niet het normale tempo in 

de samenleving kunnen bijbenen en 

vereenzamen. Laten we maar heel 

veel goeds doen in 2014.’

Terugblikken
maar vooral vooruitkijken

door Guus Geebel

Een record aantal mensen bezocht donderdag 2 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie

van de gemeente De Bilt in de Mathildezaal. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers

van maatschappelijke organisaties en politieke partijen vormden een lange rij om 

burgemeester Arjen Gerritsen en zijn echtgenote het beste voor 2014 toe te wensen.

Ignace de Jong verzorgde vanachter de vleugel de muzikale omlijsting.

Gezellige drukte in de Mathildezaal.

Burgemeester Arjen Gerritsen houdt zijn nieuwjaarstoespraak.

De Vierklank met nieuws uit veel bronnen

is aan de twintigste jaargang begonnen

je leest ongekleurd

wat hier is gebeurd

want er is nooit iets zomaar verzonnen

Guus Geebel Limerick

Raadscommissielid Ali Benaissa, A. Boutahar en M. Balmasoud.



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

12/1 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

12/1 •   9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
12/1 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

12/1 • 10.30u - Mw. A. van Dijk

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

12/1 • 10.00u - Dhr. Wessel de Jonge

R.K. Kerk O.L. Vrouw

12/1 • 10.30u - 
Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

12/1 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
12/1 • 17.00u - Ds. E.J. Meijer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

12/1 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
12/1 • 19.00u - Ds. L.W. Smelt

Pr. Gem. Immanuelkerk

12/1 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

12/1 • 10.00u - Drs. J. Bouma

R.K. St. Michaelkerk

12/1 • 10.00u - Eucharistieviering

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

12/1 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

12/1 • 10.00u - 
Proponent  G.A. van Ginkel

12/1 • 18.30u - Ds. H. Liefting

Herst. Herv. Kerk

12/1 • 10.30u - eerw. heer B. Klootwijk
12/1 • 18.00u - eerw. heer L. Stuurman

22/1 • 19.30u - ds. A.J. Britstra 

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

12/1 • 11.00u - ds. P. Wansink

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

12/1 • 10.00u - ds. G.C. Klok
12/1 • 18.30u - ds. M.P.D. Barth 

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

12/1 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

12/1 • 9.30u - ds. P. Wansink 

St. Maartenskerk

11/1 • 19.00u -
Woord en Communieviering
12/1 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

12/1 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

12/1 • 10.00u - Ds. G.A. Termaat
12/1 • 18.30u - Ds. J.E. de Groot
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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 

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15,
mail naar info@parelpromotie.nl

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

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

Nieuwjaarsochtend is in alle rust overleden

Agaath Hoogvorst

* 1 augustus 1926 † 1 januari 2014

De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats in Alkmaar 

 Ida de Winter
 Bram de Winter

Correspondentieadres: A. de Winter, Nieuwstraat 33, 5298 CJ  Liempde

Heb veel meegemaakt in een eeuw van leven

Het afscheid komt voor mij als een zegen

Vredig is na een kortstondig ziekbed ingeslapen, in de leeftijd 

van 102 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma

Willemijntje van Mourik - van den Bosch
sinds 1971 weduwe van Gerard Pieter van Mourik

Westbroek, 31 mei 1911 Wijk bij Duurstede, 24 dec. 2013

 Greet in herinnering

 Gerardo

 Andres en Brigitte

 Ramon en Tamara

 Wil en Norbert

 Angelique en Remko

 Jacqueline en Jeroen

 Nadja en Taco

 Gerda

 Michael en Kimberley

 Thom en Marian

 Dave

 Jennifer

 en achterkleinkinderen

Graag willen wij alle verzorgenden van Woon-Zorgcentrum 

Dijckstate  te Maartensdijk hartelijk dankzeggen voor de liefdevolle 

verzorging van onze moeder.

Correspondentieadres:

Albert Schweitzerweg 30

3731 LB De Bilt

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Geheel onverwacht is op de leeftijd van 67 jaar van ons heengegaan 

mijn lieve man en onze zorgzame vader

Jan Hendrik Stolker

Hendrik

* Driebergen,  † Maartensdijk,

17 augustus 1946 30 december 2013

De rijke herinnering aan zijn

bijzondere humor, kracht en

uitstraling dragen wij met ons mee.

Jacomijn Stolker-Nellestijn

Bas

Chris

Distelvink 31

3738 SH  Maartensdijk

De plechtigheid voorafgaand aan zijn crematie heeft inmiddels 

plaatsgevonden.

Na een toegewijd en zorgzaam leven is op 1 januari 2014

gestorven onze moeder

Marrigje Johanna Margritha

van Geerenstein - Bitter
weduwe van Willem van Geerenstein 

in de leeftijd van 88 jaar. 

 Kinderen

 Kleinkinderen

 Achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van verpleeghuis Nassau 

Odijckhof, afdeling de Heul, voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres: 

M.J. van Geerenstein

Prins Bernhardlaan 59

3738 DM  Maartensdijk

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 10 januari 2014 

om 15.00 uur in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 

te Bilthoven.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium.

Bloemenadres: Rouwcentrum Tap

Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE te Bilthoven

Oud papier Groenekan
Op zaterdag 11 januari haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringseweg. U 
wordt verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 9.00 uur 
aan de weg te zetten.

Oud papier Maartensdijk
Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 11 januari oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens gaan 
zaterdagmorgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of het 
goed gebundelde papier tijdig aan de weg 
te zetten.

&
vertrouwd 

onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700

24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten
Daniel & Linda van Utrecht-RijksenDaniel & Linda van Utrecht-Rijksen
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“Ik weet graag wat er speelt onder 

de bevolking van onze gemeente 

en dan is het toch het beste om dat 

maar gewoon aan de mensen zelf 

te gaan vragen”, vertelt Krischan 

Hagedoorn. Hij is zich samen met 

de andere kandidaten al uitgebreid 

aan het voorbereiden op de periode 

na de verkiezingen: “Wat ik nu al 

hoor neem ik na de verkiezingen 

van 19 maart 2014 zeker mee naar 

de nieuwe gemeenteraad.”

HF Witte-centrum

Het PvdA wijkbezoekteam was in 

december in de omgeving van het 

H.F. Witte centrum, op de Hessen-

weg en voor de tweede keer in het 

Heemstrakwartier. Eerder dit jaar 

werden verschillende wijken in 

Maartensdijk, Groenekan en Bilt-

hoven bezocht. Net als bij eerdere 

bezoeken leverde de verhalen van 

de mensen aan de deur weer een 

schat aan informatie op. De ont-

vangst was vaak zeer hartelijk, in 

sommige gevallen zelfs met war-

me kofie in verband met de kou 
en nattigheid. Opnieuw bleek men 

zich in het algemeen goed thuis te 

voelen in de wijk waar men woont. 

Maar ook tijdens de bezoeken in 

december bleken er belangrijke 

punten ter verbetering te zijn. 

Samenwerking

Vaak verloopt de samenwerking 

tussen buurtbewoners en gemeen-

telijk instellingen op een prettige 

wijze. Maar soms ook blijkt dat 

er niet aan de verwachtingen van 

de inwoners wordt voldaan. In de 

omgeving van het H.F. Witte sport- 

en zalencentrum deed men enthou-

siast mee aan een experiment om 

hondenbezitters te gebruiken als 

extra ogen en oren van de politie. 

In deze buurt deden veel honden-

bezitters mee. Met een link aantal 

meldingen als gevolg. De politie 

had daar volgens de buurtbewo-

ners kennelijk niet op gerekend, 

want de regionale en landelijke 

meldkamers waar men met de mel-

dingen uitkwam leken niet goed 

te weten wat ze moesten doen. De 

verwachting die was ontstaan dat 

de politie ook iedere melding di-

rect op zou pakken, bleek achteraf 

niet juist te zijn. 

Communicatie

Uit de gesprekken aan de deur valt 

op te maken dat het vooral vaak 

schort aan de communicatie. Kri-

schan Hagedoorn daarover: ‘Het is 

ook niet gemakkelijk. Alle inwo-

ners bereiken en dan ook nog met 

een boodschap die door iedereen te 

begrijpen moet zijn. Toch moet de 

gemeente daar aan blijven werken, 

het kan altijd beter. Neem nu die 

tijdelijke gedeeltelijke wijkafslui-

ting achter de Kwinkelier van een 

paar weken terug. De woonwijk 

achter de Boslaan en het winkel-

gebied waren gedurende ruim een 

week zeer moeilijk bereikbaar en 

als je door of langs Bilthoven rich-

ting Den Dolder of Bosch en Duin 

wilde, moest je daar wel erg veel 

extra tijd voor uittrekken.’ Men 

vindt dat hierover beter gecommu-

niceerd had kunnen worden.

Maandelijks een bezoek

Maandelijks wordt een wijk in 

onze gemeente bezocht om te ho-

ren wat de mensen goed aan hun 

buurt vinden, wat de verbeterpun-

ten zijn en wat de politiek daar aan 

zou moeten doen. Met de resulta-

ten van het wijkbezoek wordt altijd 

iets gedaan. Zo wordt het PvdA 

Ombudsteam ingeschakeld bij per-

soonlijke hulpvragen. Daarnaast 

spelen de wijkbezoekteams acute 

problemen door aan de wethouder 

en fractie.

(Geert Slot)

Lijsttrekker PvdA
al vroeg op pad

Krischan Hagedoorn, op 27 november 2013 door leden van de PvdA tot lijsttrekker gekozen voor 

de komende gemeenteraadsverkiezingen, was samen met het PvdA wijkbezoekteam in december al 

druk op pad om van de inwoners van gemeente De Bilt te horen wat hen bezig houdt. Hij voerde met 

zijn collega’s in deze maand zo’n 400 gesprekken.

Als de PvdA op pad gaat, zijn de rozen erbij.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 10 

januari kunt u weer klaverjassen 

bij SVM. In de kantine van deze 

sportvereniging aan de Dieren-

riem 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.

Herinner mij …

hoe ik was

toen ik alles nog kon

Verdrietig, maar met veel ijne herinneringen hebben wij afscheid genomen
van onze bijzondere, zorgzame man, vader en opa

Frederik Martin Niekerk
Fred

* 13 augustus 1946                    † 6 januari 2014

Joke Niekerk - Driehuyzen 

Iris

Dorie en Marco
Lotte, Melle, Yfke

Hester en Antoine
Jesse, Lars

Correspondentieadres:
Tap Uitvaartzorg, t.a.v. Familie Niekerk
Soestdijkseweg-Zuid 265
3721 AE  Bilthoven

Liever geen bloemen.

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 13 januari 2014 
om 15.30 uur in de aula van crematorium Den en Rust, 
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van 
het crematorium.

Kracht van de stilte

Met ingang van donderdag 16 

januari start De Woudkapel met 

een vaste wekelijkse meditatie-

bijeenkomst Kracht van de Stilte, 

als baken in een drukke week. 

De zaal opent om 19.45 uur en 

tot 21.00 uur wordt er vanuit ver-

schillende technieken, zoals yoga 

en mindfulness, gewerkt aan per-

soonlijke verdieping. Kracht van 

God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis

maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is.

                                                                                 Lied 445: 4

Na een gelukkig huwelijk van 51 jaar is van ons heengegaan mijn geliefde 

vrouw, onze schoonzuster, tante en vriendin 

Guusje Martha 

van Hilten - Scheen
 

* Utrecht, 17 mei 1924 

† Bilthoven, 6 januari 2014

 Jan van Hilten

 Henk van Hilten

 Elly van Hilten - Denaay

 Neven en nichten

 Herma en Jaap  

 Hans

 Everlyn en Jan-Willem

Correspondentieadres: 

J.Ph. van Hilten

Valkenierlaan 29

3721 BL  Bilthoven

  

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag van 18.30 tot 19.00 uur 

in rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven.

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op zaterdag 11 januari 

om 11.00 uur in de Zuiderkapel, Boslaan 3 te Bilthoven. Aansluitend 

vindt om ongeveer 12.30 uur de begrafenis plaats op de begraafplaats 

Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de 
begraafplaats.

de Stilte is voor iedereen toe-

gankelijk, ook zonder meditatie-

ervaring. 

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 

Vrede’ hebben hun wortels in 

het werk van Samuel L. Lewis, 

zen- en soefimeester uit San 

Francisco. Het zijn eenvoudige, 

meditatieve, vreugdevolle kring-

dansen en de teksten en bewe-

gingen worden bij elke dans 

opnieuw uitgelegd. Hierdoor 

kunnen nieuwkomers gemakke-

lijk instromen. Zondag 12 janu-

ari van 14.00 tot 17.00 uur in de 

Woudkapel in Bilthoven. Aan-

melden c.q. info: 06 15830720 of 

d.aulenkamp@online.nl 

Nieuwjaarsconcert 

in Woudkapel

Zondagmiddag 19 januari vanaf 

15.00 uur speelt Kees Wieringa in 

De Woudkapel delen uit de Canto 

Ostinato. Dit muziekstuk is ver-

reweg de bekendste compositie 

van de van de vorig jaar overle-

den componist Simeon ten Holt. 

Toegangsbewijs reserveren via 

wendy@wdgcommunicatie.nl.

Soefi bijeenkomst

Op woensdag 15 januari ver-

zorgt het Soefi Centrum Utrecht/

Bilthoven een open avond. “de 

helende werking van aandacht” 

door Floris Aukema. 

Woudkapel, Beethovenlaan 21, 

Bilthoven. Aanvang: 20.00 uur. 

(www.soefi.nl) 

Ebbe Rost van Tonningen
en zijn kandidaten wensen u in 2014 een

Meedenken, meedoen? ebberostvantonningen@beterdebilt.nl

www.beterdebilt.nl

BETER DE BILT
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

3 Biefstukjes
4 Schnitzels
6 Tartaartjes

6.-
6.-

6.-

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Op=op!

DE LAATSTE 
WILDPATÉS

100
gram 1.39

Filet Americain
Sellerysalade
Ei-bieslooksalade 3x 100

gram 3.98

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

Boerenham 
Rosbief
Fricandeau 3x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
Woensdag 8 januari 
t/m woensdag 15 januari

100
gram 1.75

500
gram 5.50

100
gram 1.10

500
gram 4.50

Entrecôte
Naturel of gemarineerd

Sucadelappen

Procureurlappen

Hachee

PINDA’S 
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN

CASHEWNOTEN 
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN 100

gram 1.25

250
gram 1.98

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

OOSTENRIJKSE BERGKAAS

LANDGOED 
KAASVLINDERS

Per 
stuk 3.98

500
gram 5.50

500
gram 5.50

Kant & klaar!

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

Stoofpotje met kalfsvlees
OF Stoofpotje met garnalen

______________________________________ 9,95

Lasagne
ALLE SOORTEN, OOK VEGETARISCH

____________________________ 100 GRAM 0,99

Vers gesneden

Soepgroente
250 GRAM

Bredase

Spruiten
500 GRAM

De allerlekkerste

Navel Sinaasappels
HÉÉL KILO

Vers gesneden

Boerenkool  _____  250 GRAM 1,25
 
De allerbeste

Perssinaasappels  __ 2 KILO 1,99
 
Tagliatelle
MET ZALM  ___________  100 GRAM 1,25

MAANDAG 13, DINSDAG 14 
EN WOENSDAG 15 JANUARI

Vers gesneden

Meloenmix ______ VOLLE BAK 0,99

De lekkerste
Blad-mandarijnen!!!

0,69 0,690,99



De makers van de producten in de opruiming

blijven gewoon hun fair loon krijgen!

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
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advertentie

Een paar duizend spelende, sprin-

gende en genietende kinderen 

uit de gemeente. Bestuurslid van 

Oranjecomité De Bilt - Bilthoven 

Jan Meeuwsen vindt het elk jaar 

weer prachtig: ‘Het plezier van al 

die kinderen, de dankbaarheid en 

verbondenheid van de mensen.’ 

Om het feest ook volgend jaar weer 

mogelijk te maken, zoekt het Oran-

jecomité vrijwilligers voor uiteen-

lopende activiteiten. Het gaat daar-

bij niet om de gehele dag, maar om 

korte blokken van maar drie uur. 

De rest van de dag kunnen de vrij-

willigers dus gewoon andere leuke 

dingen doen. 

Vergoeding

Er zijn zo’n 75 kinderen vanaf ba-

sisschoolgroep 8 nodig als begelei-

ders bij spelletjes. Bestuurslid Nel 

Verkroost: ‘We laten de kinderen 

natuurlijk niet met lege handen naar 

huis gaan als zij hebben meegehol-

pen bij Koningsdag. Want naast een 

ontzettend leuke dag en veel waar-

dering van de spelende kinderen, 

hun ouders en ons krijgen zij een 

kleine vergoeding en verder diverse 

lekkere hapjes en drankjes.’ Be-

halve kinderen zijn ook ongeveer 

40 volwassen vrijwilligers nodig. 

Dat gaat om toezichthouders, die 

het verkeer rond de feestelijkheden 

in goede banen leiden, mensen die 

achter de kassa staan bij de eve-

nementen, maar ook om handige 

mensen die bijvoorbeeld spring-

kussens of een toiletwagen kunnen 

aansluiten, met een tractor of aan-

hanger kunnen rijden om spullen te 

verplaatsen of houtbalken kunnen 

zagen om borden aan te bevestigen. 

Verkroost: ‘Er is dus van alles te 

doen voor vrijwilligers, voor ieder 

wat wils. En ook de volwassenen 

die als vrijwilliger meehelpen, krij-

gen van het Oranjecomité een leuke 

attentie, veel waardering en vooral 

een leuke dag.’

Overleg

Het lijkt vroeg om al te beginnen 

met voorbereidingen van Konings-

dag. Maar weinig mensen weten 

dat het Oranjecomité niet alleen 

in de maand april, maar het gehele 

jaar door actief is om de feestelijk-

heden mogelijk te maken. Voorzit-

ter van het Oranjecomité Frans van 

Beek: ‘Tijdschriftredacties begin-

nen vaak al vóór de zomer met de 

eerste voorbereidingen voor hun 

Kerstspecials. Zo is het voor ons 

ook. We moeten bij de gemeente 

vergunningen aanvragen voor de 

feestelijkheden en overleggen met 

brandweer, ambulance, Rode Kruis, 

politie, buitengewoon opsporings-

ambtenaren (boa’s) en sponsors 

zoals winkeliers en de gemeente. 

Regelgeving rond vergunningen en 

veiligheid veranderen vaak en daar 

moeten we onze draaiboeken op 

aanpassen.’

Programma

Het bestuur van het Oranjecomité 

heeft al in grote lijnen een pro-

gramma voor Koningsdag en de da-

gen daar omheen. Op 23 april is er 

feest voor donateurs van het Oran-

jecomité met leuke muziek. Op 25 

april zijn er de Koningsspelen, ge-

organiseerd door Stichting Mens, 

waarbij kinderen op alle scholen 

kunnen spelen en sporten. De inale 
van deze Koningsspelen is de vol-

gende dag op Koningsdag. Op 25 

april is er verder een bingoavond en 

een bridgeavond. Op Koningsdag 

zelf zijn er de vrijmarkt, spelletjes 

en ’s avonds swingende muziek van 

Dj Fost. En op 27 april is er tot slot 

een feestelijke Koningsbrunch.

Hebben jij en/of je kinderen inte-

resse om op Koningsdag een paar 

uurtjes mee te helpen? Meld je aan 

en laat weten wat je leuk vindt om 

te doen: info@oranjecomitedebilt-

bilthoven.nl

Oranjecomité hele jaar actief
door Floris Bijlsma

Vrijmarkt op de Hessenweg in De Bilt en spelletjes op het gazon voor het gemeentehuis.

Het zijn maar twee van de vele activiteiten die op en rond de volgende Koningsdag op zaterdag 

26 april 2014 plaatsvinden. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang.

Het organiserende Oranjecomité zoekt daarom vrijwilligers,

want zij zijn onmisbaar voor een geslaagd feest.

Het dagelijks bestuur van het Oranjecomité v.l.n.r. Frans van Beek,  

Nel Verkroost en Jan Meeuwsen. (foto Wendy Knake)

Al bij het eerste nummer, El Ca-

mino Real, was direct te horen dat 

het met die hand wel goed zat. Het 

stuk met vloeiende muzieklijnen, 

afgewisseld met de ritmische klan-

ken van de fandango, werd met veel 

gevoel gespeeld.

Moeilijk voor een harmonie, maar 

verrassend mooi uitgevoerd. Ook 

het Oblivion van Astor Piazolla 

klonk heel mooi, met een bijzon-

dere rol voor de solopartij van de 

altsax.  De bekende Danzon no.2 

van Arturo Marquez deed de harten 

sneller kloppen.

Talent

De laatste nummers werden gezon-

gen door Jeffrey Noordijk. Onze 

gemeente heeft naast de al bekende 

Bastiaan Sparnaay nog een jong 

vocaal talent binnen haar grenzen. 

Deze 22 jarige student aan het Con-

servatorium bracht enkele bekende 

nummers (o.a. Music van  John 

Miles) ten gehore. Met gevoel be-

geleid door het orkest en zijn diri-

gent. In het slotwoord werd terecht 

gezegd dat onze gemeente blij mag 

zijn met zoveel muzikaliteit en een 

mooie accommodatie om dat ten 

gehore te brengen. De toeschou-

wers genoten nog lang na van al het 

moois. De glühwein en de hapjes 

smaakten daar best bij.

(Frans Poot) 

Inbraak

Ontmoetingskerk Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

In de periode tussen eerste Kerstdag 12.00 uur en tweede 

Kerstdag 10.00 uur hebben inbrekers alle ruimten 

onderzocht van de Ontmoetingskerk in Maartensdijk. 

Via de achterdeur zijn ze binnen gekomen en waar nodig hebben zij zich 

met geweld toegang tot de ruimten verschaft. Daarnaast zijn ook kasten 

geforceerd: meegenomen zijn een beamer, een radio en wat kleingeld.  

Doordat de inbrekers veel kapot hebben gemaakt is die schade de groot-

ste kostenpost. De vrijwilligers binnen de kerk moeten gelijk in het 

nieuwe jaar veel werk verrichten om alles weer bruikbaar te maken.

De materiële schade is het grootst.NLdoet is een initiatief van het 

Oranje Fonds. Deze organisatie 

zorgt voor landelijke bekendheid 

en roept schoolklassen, families, 

vriendengroepen en collega’s op 

om zich vrijwillig voor hun buurt 

of gemeente in te zetten. Vrijwil-

lig in Actie De Bilt, onderdeel van 

Stichting Mens De Bilt, zorgt voor 

lokale bekendheid van NLdoet en 

ondersteunt lokale organisaties bij 

de uitvoering ervan.

Bijeenkomst

Via www.nldoet.nl kan een klus 

aangemeld worden; van het bak-

ken van pannenkoeken of het 

opschonen van een park tot het 

meewerken aan een gezellige dag 

voor ouderen. Ervaring leert dat de 

leukste klussen de meeste (nieuwe) 

vrijwilligers trekken. Het is daarom 

belangrijk dat de klus goed voor het 

voetlicht gebracht wordt. Om daar-

bij te helpen is er op maandag 20 

januari een bijeenkomst ‘Haal alles 

uit NLdoet!’ van 16.00 tot 17.30 

uur in Wijkservicecentrum De Dui-

ventil, Jasmijnstraat 6 in De Bilt.

Bijdrage

U kunt bij het Oranje Fonds een bij-

drage van € 450,- voor uw klus aan-

vragen. Dit bedrag is bedoeld voor 

materiaalkosten zoals verf, plantjes 

of timmerhout. Organiseert u een 

dagje uit, dan kunt u bijvoorbeeld 

vervoerskosten betalen met deze 

bijdrage. De aanvraag voor de bij-

drage moet vóór 3 februari 2014 bij 

het Oranje Fonds binnen zijn. Tij-

dens de bijeenkomst op 20 januari 

wordt men geholpen bij het tijdig 

aanvragen van deze bijdrage via de 

website van NLdoet. 

Aanmelden voor 20 januari a.s. 

kan per mail via@mensdebilt.nl 

Voor meer informatie mail naar 

l.nagengast@mensdebilt.nl of bel 

030 744 05 95

Themabijeenkomst ‘Haal alles uit NLdoet!’
Bent u op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor uw organisatie? Heeft u een klus waar u zelf niet aan 

toekomt of zou u graag iets extra’s willen doen voor uw cliënten? Grijp dan uw kans en doe mee aan 

NLdoet 2014. NLdoet vindt plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014. In dit weekend steekt 

Nederland massaal een dag(deel) of twee dagen de handen vrijwillig uit de mouwen.

De KBH swingend het nieuwe jaar in
Zondagmiddag 5 januari gaf het Groot Harmonieorkest van de KBH een Nieuwjaarsconcert. 

De grote zaal in het H.F. Wittehuis was helemaal vol. Het altijd trouwe publiek was benieuwd 

hoe de hand van de nieuwe dirigent, Johan Boonekamp, hoorbaar zou zijn. 
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Nieuwstraat 100 – 3732 DP De Bilt   Tel. 030-220 2994

G. van der Meyden
Ambachtelijke Schoenmakerij

Al meer dan 30 jaar uw schoenmaker

Tevens gecertificeerd schoenreparateur:

Nieuwstraat 100 - 3732 DP De Bilt  Tel. 030 220 2994

  

Ook voor uw origineel
genaaide zolen gaat u naar

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

Elke 2e 
aluminium jaloezie

50%
korting 

Novilon
Nova vinyl

NL Label
PVC vloer

Elke 2e 
meter

50%
korting 

NL Label
rolgordijnen

Elk 2e

rolgordijn

50%
korting 

NL Label

horizontale
jaloezieën

GordijnenNL Label
Elke 2e meter

50%korting
Korting is exclusief confectiekosten.

Parade
Tapijt

Elke 2e 
strekkende meter

50%
korting 

Elke 2e 
strekkende meter

50%
korting 

OPRUIMING
WINTER

de échte

binnenhuis

adviseur

Bij De Bilt

www.bergenberg.nl

C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212

VOLLE KAART

5 EURO
WAARD

UW VOLLE SPAARKAART LEVERT OOK KORTING OP BIJ

10 LOKALE TOPWINKELS
Apotheek Maertensplein
Atelier Wol & Zijde
Drogisterij Van Rossum
Hairdesque
Hubo
Kok Stomerij en Lederwaren
Karin van der Willigen
Las Flores
Nagel Fashion
Vink Witgoed

Uw volle kaart is direct 5 euro waard bij alle 
deelnemende winkels. Zowel lokaal als landelijk.
Zie voor de landelijke actievoorwaarden de achterzijde 
van de spaarkaart en let op eventuele afwijkende 
voorwaarden van lokale deelnemers.

ÉN 19
LANDELIJKE
KETENS

Maartensdijk:   Dorpsweg • 0346 - 21 12 35   Maertensplein • 0346 - 21 14 56

deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 januari 2014

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...

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

week specials
Gebakken Tongscharilet met 
bosui botersaus   € 12,50
Kalfslever met jus, 
spek en uien   € 12,50

Geserveerd met groente, 
frietjes en warme appelcompote

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

uit de zes kernen.

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

 Gratis
8 Gb USB stick bij aankoop 

van 2 HP XL cartridges

Profi teer van deze 
en de overige 12 

kortingsacties 
tot 19 januari.
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‘Met de poppen ben ik nooit eenzaam’
door Rascha Ravestein

Els de Bouter (79) spaart poppen. Van haar eerste pop Jantje heeft ze alleen nog het ingedeukte 

hoofd. Veertig paar ogen van prachtig aangeklede jongens- en meisjespoppen kijken haar 

vanuit de vitrinekasten aan. ‘Zo voel ik me nooit eenzaam’. 

Als zesjarige sleept ze haar hele 

poppenverzameling al met een 

trekkar de 90 meter lange tuin in. 

Daar maakt ze van een oud gordijn 

een tent. Op een vergeelde foto zie 

je kleine Elsje daar zitten te midden 

van haar poppen. Ze is een nako-

mertje en woont met haar ouders 

vlak bij het spoor in Groenekan. 

‘De kinderen mochten niet met mij 

spelen, omdat wij niet gelovig wa-

ren.’ Volgens Els waren haar pop-

pen destijds niet veel soeps.’De 

ogen vielen naar binnen en de 

hoofdjes waren van karton. Het was 

oorlog. Vader werkte als instrumen-

tenmaker en nam wat vlas mee uit 

het laboratorium. Daar maakte ik 

dan een randje krullen van.’ 

Hoofd van Jantje

Haar eerste pop - Jantje - krijgt ze 

cadeau in 1941. Van hem rest en-

kel nog zijn celluloid hoofd, gere-

pareerd met stukjes pleister. ‘Zijn 

mond is uitgescheurd, want ik 

propte er een lesje in’. Een tante 
heeft er een nieuw lijfje aan ge-

breid. Vroeger had Jantje ook nog 

schaatsen en een autoped. Inmid-

dels bezit Els zo’n tachtig poppen. 

In haar kleine woonkamer staan ze 

uitgestald in glazen vitrinekasten. 

Daarnaast pronken er in aparte kas-

ten nog knuffels, Nijntjes, trollen 

en een familie everzwijnen. Plus 

twee poppenhuizen met ieniemie-

nie kleine poppetjes, pannetjes, ei-

erdopjes en dwergbestek. ‘Met de 

poppenhuisbewoners erbij bezit ik 

wel enkele honderden poppen,’ vol-

gens Els.

Onbestemde blik

De grote poppen zijn Els het meest 

dierbaar. De meeste koopt ze in de 

jaren tachtig, onder andere van de 

beroemde Duitse poppenmaker 

Käthe Kruse. ‘Ik heb er dertien 

van,’ zegt Els trots. ‘Je herkent ze 

aan de onbestemde blik.’ Ze heeft 

een hekel aan babypoppen met 

gesloten ogen of met een pruil-

lip. ‘Die zijn ontroostbaar.’ Ook 

moet je bij haar niet aan komen 

zetten met opgedirkte en kitsche-

rige meisjespoppen. Al heeft ze er 

twee uit de vuilnisbak gered. Liever 

spaart ze poppen met allerlei huid- 

en haarkleuren: Indianenpoppen, 

zwarte poppen, en Indiase pop-

pen. ‘Dat komt omdat ik bij Kees 

en Betty Boeke op de Werkplaats 

heb gezeten. Zij voedden ons op 

tot wereldburger: alle mensen zijn 

gelijkwaardig.’ Later werkte ze op 

de Werkplaats als bibliotheekme-

dewerker van de basisschool. Haar 

portemonnee is niet altijd toerei-

kend om poppen te kopen. ‘In Bre-

da zag ik een Chinees poppenecht-

paar, gemaakt van porselein met 

ijn getekende gezichtjes. Zó mooi. 
Die kostten wel duizend gulden per 

stuk.’ Verlangend kijkt ze door de 

etalageruit. 

Wie trouwt met wie

Wat opvalt is dat Els ook veel jon-

genspoppen bezit. ‘Ik wilde dat 

iedere pop een partner kreeg.’ Op 

een groot vel met als titel ‘Wie kan 

met wie trouwen?’ tekende ze een 

uitgebreid schema van geschikte 

paren. Roosje met Marco en Britta 

met Max. ‘Dat deed ik gevoels-

matig en ik gaf ze ook allemaal 

een knuffel mee.’ Zelf is Els nooit 

getrouwd. ‘Het lijkt me een ramp 

om met een man samen te wonen. 

Niks voor mij. Ik had een tijd een 

vriend die ik eens in de zes weken 

zag. Dat was net mooi.’ Ze aanbad 

vooral idolen, zoals therapeuten en 

schoolhoofden. ‘Lekker onbereik-

baar, ’gniffelt ze. 

Reïncarnatie

Met haar poppen voelt ze zich nooit 

eenzaam. ‘Dat komt door de ogen.’ 

Soms ziet ze een pop als reïncarna-

tie van een overleden iemand. ‘Dan 

geef ik haar of hem de kenmerken 

van die persoon mee, zoals een bril 

of een pet.’ Of ze groepeert met 

Kerst wat poppen bij elkaar. Mari-

na met het echte mensenhaar speelt 

meestal Maria. Ze steekt kame-

lenkoppen van ribkarton achter de 

‘drie Koningen’. ‘Dan toast ik met 

een kopje thee - want ik ben geheel-

onthouder - en wens ze één voor 

één een gelukkig kerstfeest’. In-

middels gelooft Els niet meer in re-

incarnatie. Ze is nu 79 jaar en krijgt 

wat ongemakken en een haperend 

geheugen. ’Maar met Oudjaar wist 

ik toch alle namen van mijn poppen 

en knuffels op te noemen!’

Els de Bouter: ‘Ik bezit poppen met alle huid- en haarkleuren. Dat komt 

omdat ik mijn leven lang op de Werkplaats van Kees en Betty Boeke heb 

gewerkt. Zij voedden mij op tot wereldburger.’

Oudjaar in Dijckstate
door Henk van de Bunt

Rond de 50 personen hadden zich aangemeld voor de Oudejaarsviering 2013 in Dijckstate, die 

door Wout en Wil van den Brink was georganiseerd voor ouderen. En natuurlijk waren er weer de 

bekende trouwe helpers, die assisteerden bij het bingoën, de verloting en andere spelletjes. Er werd 

kofie en thee geserveerd en de oliebollen en appellappen ontbraken uiteraard ook niet. 

Het was alweer de zevende keer 

dat Wout van den Brink deze 

oudjaarviering organiseerde: 

‘Wij maken er geen ‘reclame’ 

meer voor. De zaal van Dijck-

state kan niet meer personen her-

bergen en ook voor de organisa-

tie moet het behapbaar blijven. 

Gelukkig konden we ook dit jaar 

weer rekenen op een groot aantal 

vooral lokale sponsors’, aldus de 

enthousiaste organisator. 

Er was veel belangstelling voor 

de oliebollen, het gezellig bij 

elkaar zijn en de goed gevulde 

prijzentafel.

Shakespeare’s mooiste monologen
Acteur en theatermaker Timon 

Blok is voor het publiek in de ge-

meente De Bilt geen onbekende 

meer. Hij is vanaf het begin ar-

tistiek leider van Theater in het 

Groen uit Groenekan, en regis-

seerde in die functie eerder Sha-

kespeare-stukken als ‘Een midzo-

mernachtdroom’ en ‘Wat u maar 

wilt’. Nu vind hij het tijd om zelf 

weer op het toneel te gaan staan. 

Shakespeare is de meest gespeelde 

toneelauteur uit de wereldgeschie-

denis. Zijn personages zijn in de 

loop der eeuwen iconen geworden. 

Noem Hamlet, MacBeth of Romeo 

en Julia, en er zijn maar weinig 

mensen die je bevreemd aankijken. 

En toch heeft William Shakespeare 

bij veel mensen het imago van een 

stofige, ouderwetse schrijver. Tijd 
voor een kleine heropvoeding van 

het publiek.

Alleen

‘Nu ben ik alleen’ is de nieuwe 

voorstelling van acteur en theater-

maker Timon Blok. Hij verzamelde 
de mooiste monologen van Shake-

speare en bracht die samen in één 

voorstelling. Hij neemt het publiek 

mee naar de hartverscheurende 

liefde van Romeo en Julia, het ge-

wetenloze machtsmisbruik van 

Richard III, de alles verstikkende 

jaloezie van Othello, en nog veel 

meer. Zonder theatrale opsmuk, en 

met een minimum aan middelen 

speelt Timon Blok meer dan 15 
klassieke Shakespeare-personages: 

jong en oud, man en vrouw, mooi en 

lelijk. Tussen de teksten door vertelt 
hij het een en ander over de achter-

grond van de stukken, zodat het pu-

bliek maximaal kan genieten van de 

inhoud van de monologen.

Voorstelling

De voorstelling wordt gespeeld op 

vrijdag 17 januari in theater Het 

Lichtruim in Bilthoven, aanvang 

20.15 uur. Reserveren op www.kun-

stenhuis.nl, maar ook aan de zaal 

kunnen kaarten worden gekocht. 

Meer info www.timonblok.nl 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Cliëntenraad

Afgelopen vrijdag hield de Cliëntenraad Sociale Zaken in wijkrestaurant 

Bij de Tijd een geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst. Verschillende 

cliënten hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en konden 

kennismaken met elkaar en met de leden van de Cliëntenraad (foto). 

Wie niet aanwezig kon zijn en toch een vraag of een opmerking heeft, 

kan een email sturen naar: clientenraaddebilt@yahoo.com. [HvdB] 

advertentie
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Van ons bekende rundvlees: mals & mager

RUNDERBRAADLAPJES ................ 500 GRAM € 6,25

Simpel maar lekker. Om krokant te bakken

SPEENVARKENSPEKLAPJES ...... 500 GRAM € 4,98

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid

NIEUWJAARSSTEAKS ........................ 4 STUKS € 7,00

Uit onze panklaarhoek: lekker gekruid & gezouten

GEHAKTSTAAFJES ............................... 3 STUKS € 3,30

Om te wokken. Lekker gekruid & gezouten

KALKOENWOKREEPJES .................100 GRAM € 1,00

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. biefstukschnitzel, kaas, spinazie, pesto & parmaham

PARMA MISTO .......................................100 GRAM € 1,95

Uit onze poeliershoek: om zelf te braden. Gekruid of naturel

KIPKARBONADES .............................. 500 GRAM € 3,00

Met goud bekroond! Om zelf te wellen. Grof of fijn

ROOKWORST ........................................... 3 STUKS € 6,75

Met o.a. varkensfilet, Parmezaanse kaas & bacon

ITALIAANSE SCHNITZELS ...........100 GRAM € 1,50

Uit onze traiteurhoek: alleen nog warm maken

GEGRILDE KIPPENPOTEN ............. 4 STUKS € 5,00

Gemarineerd of naturel

LAMSKOTELETJES ..............................100 GRAM € 1,50

Met o.a. kipfilet, cashewnootjes, spek & kruiden

ORIËNTAALS KIP SLEETJE ...........100 GRAM € 1,35

Lekker beleg. Simpel maar lekker

LEVERKAAS .............................................100 GRAM € 1,00

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 11 januari. Zetfouten voorbehouden.

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Gratis advies
Gratis offertes

Gratis uw offertes beoordelen

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

het maken van de juiste keuze voor energiebesparende maatregelen 

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

Bent u de volgende?

WWW.SLIMISOLATIEADVIES.NL

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

Paulus Potterlaan 35   3723 EX Bilthoven

SPOUWMUURISOLATIE

  DAKISOLATIE
ZONNEPANELEN

VLOERISOLATIE 

CV KETELS  
HR++ GLAS

‘A fresh experience every time!’ 
‘Omdat ieder moment telt!’ Dat is het motto van Selecta. Selecta is een toonaangevende specialist op het gebied van 

‘vending’; de voorziening in eten & drinken via automaten. Wij voorzien bedrijven en instellingen van hoogwaardige 

apparatuur, ingrediënten en een snelle, klantvriendelijke service.  

Selecta gelooft op basis van haar expertise het verschil te kunnen maken in kof� ebeleving en automatendienstverlening.

Het hoofdkantoor van Selecta in Nederland is gevestigd in Waardenburg aan de A2 tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch.

In Europa is Selecta dé snel groeiende marktleider met meer dan 5 miljoen consumenten per dag.

Zorg jij als Service Medewerker 
voor de perfecte kof� ebeleving?

Je zorgt voor het optimaal functioneren van de kof� emachines en de voedsel- en drankenautomaten bij onze klanten. Je vult de 

automaten en maakt ze schoon. Je geeft de klant vriendelijk en behulpzaam advies over het gebruik en onderhoud. Jij bent het 

visitekaartje van Selecta en verantwoordelijk voor een optimaal klantencontact. 

De hoofdtaken in deze functie zijn:

• het controleren, vullen, schoonhouden en onderhouden van diverse automaten;

• onze klanten dagelijks voorzien van de perfecte koffi e en een goed gevulde automaat.

Voor deze functie vragen wij:

•  inzet, betrokkenheid, klantgerichtheid en zelfstandig kunnen werken;

•  verzorgde en representatieve uitstraling;

•  oog voor kwaliteit, orde, netheid en veiligheid;

•  fl exibele inzet;

•  administratieve vaardigheden;

•  goede communicatieve vaardigheden;

•  rijbewijs B en in bezit van eigen vervoer;

•  woonachtig in de directe omgeving van De Bilt / Bilthoven.

Wat bieden wij:

•  interne begeleiding en opleiding;

• een zelfstandige en afwisselende functie;

• een dynamische en inspirerende werkomgeving;

• een passend salaris;

• lekkere koffi e!

Ben jij die enthousiaste collega naar wie wij op zoek zijn?
Reageer dan via onze website op deze vacature; www.werkenbijselecta.nl.

Voor meer informatie over de functie bel naar Martine Bijl, 
Service Manager, +31 (0)6 10 92 85 37.

In de regio De Bilt / Bilthoven 

Service Medewerker (v/m) 
voor 10 tot 15 uur per week, verdeeld over 5 dagen. Op zoek

naar een 
geschikte
basisschool?
Een kleinschalige, openbaar toegan-

kelijke basisschool in Groenekan. 

Op � etsafstand van Utrecht en De 

Bilt. Met uitstekende schoolresul-

taten, een gemoedelijke sfeer en 

veel aandacht voor de individuele 

leerling. 

Kijk op www.nijepoort.nl en bel met 

Jacobien Flier (tel. 0346 210 252) 

voor een rondleiding of afspraak.

Het Nijepoortje (groep 1-5)

Groenekanseweg 32, Groenekan

De Nijepoort (groep 6-8)

Groenekanseweg 21, Groenekan

Ralph, 
groep 3
(7 jaar, Groenekan)

Ralph zit al sinds de kleuters op De Nijepoort. Hij 

heeft het erg naar z’n zin: ‘Vooral voetballen bij 

het buitenspelen en overblijven. En hockey bij de 

BSO!’ Ralph is dan ook erg sportief en voetbalt 

niet alleen bij een lokale club, maar ook bij FC 

Utrecht. Moeder Peggy vindt de benaderbaar-

heid van de leerkrachten een groot voordeel 

van de school. ‘En dat ze zo enthousiast zijn. 

Dat lijkt allemaal erg makkelijk, maar dat is 

helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ze mogen 

wel eens wat minder bescheiden zijn dat ze 

elk jaar zo goed scoren met de Cito toetsen!’ 

lacht ze. ‘Het voelt veilig en geborgen, maar 

ook inhoudelijk hebben ze het goed voor 

elkaar. En daar hoef je dus 

allemaal geen tijd aan te 

besteden, waardoor 

het contact gewoon 

gezellig kan zijn, zowel 

met ouders als met 

leerkrachten.’
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Kasumov en Mahdi 
exposeren in de Traverse 

door Henk van de Bunt 

Op 12 januari a.s. opent de volgende expositie van de ArtTraverse in het gemeentehuis. Van 

zondag 12 januari tot en met dinsdag 25 februari exposeren Basher Mahdi schilderijen en 

Kasum Kasumov beelden. De opening wordt verricht door Gerrit Luidinga, die het werk van 

Basher goed kent en er eerder over heeft gepubliceerd. 

Vanaf de middelbare school is 

Basher (geboren als Bashir Mahdi 

Abas) met schilderen begonnen; 

eenvoudige volkse onderwerpen. 

Toen hij later boeken kreeg over de 

schilderkunst van grote meesters, 

raakte hij in de ban van neoclassi-

cisme en romantiek wat tot op he-

den in zijn werk is terug te vinden. 

Volgens hem heeft de kunst sinds 

de vorige eeuw een verkeerde weg 

gekozen: ze is een afspiegeling ge-

worden van het jachtige en opper-

vlakkige leven zelf. Hij verweert 

zich hiertegen en probeert via zijn 

werk rust, vrede en welbevinden 

uit te dragen. Basher Mahdi woont 

sinds 1991 in Nederland. In 1979 

dreef de toestand van zijn land én 

zijn interesse voor de kunst de Ira-

kese schilder Basher Mahdi naar 

Florence, waar hij een opleiding 

volgde in het schilderen van mo-

dellen. Hij kreeg tevens les van de 

Italiaanse schilder Doni, in wiens 

atelier hij werkte. Een oude school-

vriend haalde hem in 1989 over in 

Nederland te exposeren. Nu woont 

hij alweer bijna 7 jaar in Bilthoven 

en werkt en exposeert o.a. bij de 

Utrechtse Ateliergroep Tij (www.

ateliertij.nl). 

Vermeer

Praten met Basher gaat wat moei-

zaam, mede doordat hij een aantal 

jaren terug een schedeloperatie 

moest ondergaan: ‘Hierna moest 

ik als een kind opnieuw leren pra-

ten, lopen, eten… vreselijk! Mijn 

schilderstijl is klassiek. Het meest 

bewonder ik de Hollandse schilder 

Johannes Vermeer: zijn interieur-

stukken zijn voor mij een bron van 

inspiratie. Zijn perfecte schilder-

techniek, zijn vermogen om een 

wereld van intimiteit te creëren, 

waarin het licht een betoverende rol 

speelt, probeer ik voortdurend te 

evenaren’. In zijn schilderij Interi-

eur (1991) is een stoel in een kale 

ruimte te zien. Je ziet aan dit werk 

dat Basher zich verloren voelt: geen 

huis, geen familie en in balling-

schap. Toch voel je ook door het 

licht dat naar binnen stroomt, dat hij 

zich bewust is van een zekere staat 

van vrijheid. Basher schildert dich-

terlijke vertellingen, waarop altijd 

een lichtinval aanwezig is. Hij is 

in de kern een romanticus, vervuld 

van een hevig verlangen naar inner-

lijke vrede. Zijn huidige stijl heeft 

zich in Nederland ontwikkeld. Het 

doet denken aan de Italiaanse mees-

ters uit de Renaissance. Sommigen 

noemen het surrealistisch, verge-

lijkbaar met Delvaux of Magritte, 

maar het heeft ook veel van Willink 

en is te omschrijven als magisch re-

alistisch. Kenmerkend is enerzijds 

het verfi jnde realisme, met name 
bij de weergave van stoffen. 

Materialen 

Kasum Kasumov (Baku, 1961) 

volgde de opleiding beeldhouwen 

aan de Kunstacademie in Baku 

(Azerbeidzjan) en werkte tijdens 

een stageperiode in de Hermitage 

in Sint Petersburg. Hij woont sinds 

1999 in Nederland. Opvallend aan 

het werk van Kasum Kasumov is 

de klassieke stijl en symboliek. Een 

beeldtaal die is ontstaan tijdens zijn 

kunstopleiding in de voormalige 

Sovjetrepubliek Azerbeidzjan en 

die zijn voorliefde verraadt voor 

de rijkdom van de Griekse en Ro-

meinse cultuur. Het is zijn onuit-

puttelijke bron van inspiratie. Mar-

mer, graniet, hardsteen, klei, was, 

brons, het zijn bekende materialen 

voor Kasum. Sinds 1985 exposeert 

Kasum regelmatig. Tot 1999 in 

Baku, daarna in diverse plaatsen in 

Nederland. Hij voert grote opdrach-

ten uit voor particulieren en over-

heid. Kasum is een zeer gedegen 

opgeleid en professioneel kunste-

naar. Hij is vertrouwd met de aan-

pak van eerste schets naar presenta-

ties en uitvoering. In elk stadium is 

hij graag de regisseur van zijn eigen 

werk, met een ijzeren discipline in 

budgetbewaking, planning en kwa-

liteitsvolle realisatie. 

Zoon Alex en Basher Mahdi naast 

het schilderij ‘Pagliaccio’. 

Opmaat naar oorlogsmonument
door Frank Klok (deel 1)

De recente berichtgeving in de Vierklank over de noodlanding van de Amerikaanse 

bommenwerper in Groenekan, op 28 mei 1944, heeft de nodige reacties bij lezers 

losgemaakt. Een kleine bloemlezing:

Jongens waren we, tienerjongens

Frits van Rees woonde tijdens de 

tweede wereldoorlog met zijn ou-

ders in de wijk Witte Vrouwen in 

Utrecht. ‘Op die bewuste prachtige 

zonnige eerste pinksterdag, 28 mei 

1944, was ik, tiener toen, met een 

vriend (Henk mallenburg) naar het 

Panbos bij Bilthoven gefi etst om op 
de zandduinen wat te luieren en te 

voetballen. Het zal ongeveer half 

vier geweest zijn toen we vlieg-

tuigen hoorden. Even later werd er 

ook geschoten. Volgens mij was het 

geen Flag (Flugzeug Luftabwehr 

Geschuetz) van vliegveld Soester-

berg. Het klonk als lichter kaliber, 

misschien waren het boordwapens 

van vliegtuigen, we zagen een paar 

Amerikaanse jagers rondvliegen 

(volgens ons Mustangs, vooral mijn 

vriend was daar heel zeker van). 

Even later kwam er met een enorm 

kabaal - we schrokken ons ka-

pot - een viermotorige B-17-bom-

menwerper (een vliegend fort) op 

boomtophoogte over ons heen ge-

denderd. Zijn linker binnenmotor 

stond in brand. Hij verdween ach-

ter de bomen in de richting van de 

bossen van Beukenburg/De Leijen. 

Voor ons was op dat moment wel 

duidelijk dat het vliegende fort aan 

zijn laatste kilometers bezig was. 

Achteraf denk ik dat die twee ja-

gers de kreupele bommenwerper 

tijdens zijn moeizame tocht naar 

huis probeerden te beschermen 

tegen vijandelijke aanvallen. We 

waren nieuwsgierig naar de afl oop 
en fi etsten over de Utrechtse weg 
terug. Ter hoogte van het toenma-

lige ‘Kalfje’ zagen we de B-17 in 

de verte liggen, in de weilanden on-

der Groenekan. Er stonden een paar 

Duitsers omheen. We probeerden er 

natuurlijk dichterbij te komen maar 

werden door Duitse militairen te-

gen gehouden.’

Hardlopers

‘Met een paar vrienden, jongens 

ook (een zoon van Hoenderdaal, 

broer van de postbode, een jongen 

van Kaal van de Kastanjelaan en 

mijn broer Kees), was ik op wat wij 

toen het Bokkenveldje noemden 

(later het terrein van korfbalclub 

Kameo in bos Voordaan), achter de 

wei van Westeneng’, vertelt Gijs 

Barneveld. ‘Er waren geen wed-

strijden (Zondag in Groenekan!) en 

we lagen daar een beetje in het zon-

netje met elkaar te praten. Er was in 

die tijd nog lang niet zoveel bebou-

wing en begroeiing in het dorp als 

nu en daarom had je vanaf die plek 

redelijk vrij zicht naar het Oosten. 

Plotseling hoorden we schieten en 

kort daarna zagen we uit de richting 

van Bilthoven-Noord, heel laag, 

een grote bommenwerper aanko-

men. Hij brandde voor aan één van 

zijn vleugels. Hij draaide wat bij 

en we zagen hem achter de kassen 

van Van Vuuren aan de Groene-

kanseweg verdwijnen. We bedach-

ten ons geen moment en zetten het 

op een lopen in de richting van de 

vermoedelijke crashplek, op volle 

snelheid over de Groenekanseweg, 

de kweek door van Copijn (toen 

nog gevestigd achter en opzij van 

de Groenekanseweg nr. 60). Hele-

maal bekaf bleven we verdekt staan 

tussen de coniferen aan de rand van 

de kweek. We hadden vrij zicht op 

de weilanden tussen Groenekan en 

Blauwkapel. De bommenwerper 

had inmiddels een hele sleuf door 

de weilanden getrokken. Hij lag 

nog te smeulen in de wei van De 

Kruijff, tegen de rand van de kweek 

van Copijn aan, op enkele tientallen 

meters van ons vandaan. De neus 

van het toestel had een berg aarde 

voor zich opgeduwd. Er was op dat 

moment nog niemand bij. Een grote 

blanke man in zwart leren pak met 

bebopkapsel kwam als eerste uit 

het vliegtuig geklommen, gevolgd 

door nog een paar bemanningsle-

den. Ze trokken een ander beman-

ningslid uit het vliegtuig en droe-

gen die een meter of tien over de 

wei en legden hem met zijn benen 

in de sloot. Boer Dirk de Kruijff 

kwam kort daarna aangerend, al 

heel snel gevolgd door Hendrik 

Copijn van de kweek. Het duurde 

niet lang of ook de Duitsers van 

fort Blauwkapel kwamen door de 

weilanden aangerend, geweer in de 

aanslag en met ontbloot bovenlijf 

(ze hadden op het fort liggen zon-

nen). Helaas werden we toen ont-

dekt en weggestuurd. Ook een paar 

NSB-ers waren er trouwens snel 

bij en die zagen we later chocolade 

etend rondlopen. s’Avonds zaten 

we op de brug bij de Kastanjel-

aan, tegenover de boerderij van De 

Kruijff (ook toen al een JOP).Wat 

later die avond kwamen de Duitsers 

de lijken met een handkar ophalen. 

Ze hadden een kleed over de licha-

men heen gelegd, maar we zagen de 

neuzen van laarzen uitsteken. Eén 

Duitser liep voorop, het geweer 

geschouderd. Ze verdwenen in de 

richting van de Utrechtseweg (nu 

de Koningin Wilhelminaweg).’

‘Dinsdagmiddag na Pinksteren za-

ten we aardappels te rooien op een 

stukje weiland van Westeneng ach-

ter de Oranjelaan. We konden het 

vliegtuigwrak zien liggen. De Duit-

sers waren het aan het slopen, toen 

het wrak tot ons groot leedvermaak 

opnieuw in brand vloog.’

Binnenkort wordt in Groenekan huis-aan-huis gecollecteerd met inte-

kenlijsten. Met de opbrengst zal een monument worden gerealiseerd 

ter nagedachtenis aan het offer dat de bemanning van de B-17 bracht 

voor onze vrijheid. Het monument zal in Groenekan op 28 mei 2014, 

70 jaar na de noodlanding, worden onthuld in aanwezigheid van onder 

meer enkele familieleden van de omgekomen bemanningsleden en van 

leerlingen van de Nijepoortschool, die het monument zullen adopteren. 

Voor meer informatie: www.b17groenekan.nl.

www.arttraverse.nl

Opening zondag 12 januari 
om 15.00 uur 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

12 jan. 2014 | 25 feb. 2014

Basher Mahdi
SCHILDERIJEN

Kasum Kasumov
BEELDEN EN RELIËFS

De drie omgekomen bemanningsleden van de B-17

advertentie
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Van ons bekende rundvlees: mals & mager

RUNDERBRAADLAPJES ................ 500 GRAM € 6,25

Simpel maar lekker. Om krokant te bakken

SPEENVARKENSPEKLAPJES ...... 500 GRAM € 4,98

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid

NIEUWJAARSSTEAKS ........................ 4 STUKS € 7,00

Uit onze panklaarhoek: lekker gekruid & gezouten

GEHAKTSTAAFJES ............................... 3 STUKS € 3,30

Om te wokken. Lekker gekruid & gezouten

KALKOENWOKREEPJES .................100 GRAM € 1,00

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. biefstukschnitzel, kaas, spinazie, pesto & parmaham

PARMA MISTO .......................................100 GRAM € 1,95

Uit onze poeliershoek: om zelf te braden. Gekruid of naturel

KIPKARBONADES .............................. 500 GRAM € 3,00

Met goud bekroond! Om zelf te wellen. Grof of fijn

ROOKWORST ........................................... 3 STUKS € 6,75

Met o.a. varkensfilet, Parmezaanse kaas & bacon

ITALIAANSE SCHNITZELS ...........100 GRAM € 1,50

Uit onze traiteurhoek: alleen nog warm maken

GEGRILDE KIPPENPOTEN ............. 4 STUKS € 5,00

Gemarineerd of naturel

LAMSKOTELETJES ..............................100 GRAM € 1,50

Met o.a. kipfilet, cashewnootjes, spek & kruiden

ORIËNTAALS KIP SLEETJE ...........100 GRAM € 1,35

Lekker beleg. Simpel maar lekker

LEVERKAAS .............................................100 GRAM € 1,00

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 
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‘A fresh experience every time!’ 
‘Omdat ieder moment telt!’ Dat is het motto van Selecta. Selecta is een toonaangevende specialist op het gebied van 

‘vending’; de voorziening in eten & drinken via automaten. Wij voorzien bedrijven en instellingen van hoogwaardige 

apparatuur, ingrediënten en een snelle, klantvriendelijke service.  

Selecta gelooft op basis van haar expertise het verschil te kunnen maken in kof� ebeleving en automatendienstverlening.

Het hoofdkantoor van Selecta in Nederland is gevestigd in Waardenburg aan de A2 tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch.

In Europa is Selecta dé snel groeiende marktleider met meer dan 5 miljoen consumenten per dag.

Zorg jij als Service Medewerker 
voor de perfecte kof� ebeleving?

Je zorgt voor het optimaal functioneren van de kof� emachines en de voedsel- en drankenautomaten bij onze klanten. Je vult de 

automaten en maakt ze schoon. Je geeft de klant vriendelijk en behulpzaam advies over het gebruik en onderhoud. Jij bent het 

visitekaartje van Selecta en verantwoordelijk voor een optimaal klantencontact. 

De hoofdtaken in deze functie zijn:

• het controleren, vullen, schoonhouden en onderhouden van diverse automaten;

• onze klanten dagelijks voorzien van de perfecte koffi e en een goed gevulde automaat.

Voor deze functie vragen wij:

•  inzet, betrokkenheid, klantgerichtheid en zelfstandig kunnen werken;

•  verzorgde en representatieve uitstraling;

•  oog voor kwaliteit, orde, netheid en veiligheid;

•  fl exibele inzet;

•  administratieve vaardigheden;

•  goede communicatieve vaardigheden;

•  rijbewijs B en in bezit van eigen vervoer;

•  woonachtig in de directe omgeving van De Bilt / Bilthoven.

Wat bieden wij:

•  interne begeleiding en opleiding;

• een zelfstandige en afwisselende functie;

• een dynamische en inspirerende werkomgeving;

• een passend salaris;

• lekkere koffi e!

Ben jij die enthousiaste collega naar wie wij op zoek zijn?
Reageer dan via onze website op deze vacature; www.werkenbijselecta.nl.

Voor meer informatie over de functie bel naar Martine Bijl, 
Service Manager, +31 (0)6 10 92 85 37.

In de regio De Bilt / Bilthoven 

Service Medewerker (v/m) 
voor 10 tot 15 uur per week, verdeeld over 5 dagen. Op zoek

naar een 
geschikte
basisschool?
Een kleinschalige, openbaar toegan-

kelijke basisschool in Groenekan. 

Op � etsafstand van Utrecht en De 

Bilt. Met uitstekende schoolresul-

taten, een gemoedelijke sfeer en 

veel aandacht voor de individuele 

leerling. 

Kijk op www.nijepoort.nl en bel met 

Jacobien Flier (tel. 0346 210 252) 

voor een rondleiding of afspraak.

Het Nijepoortje (groep 1-5)

Groenekanseweg 32, Groenekan

De Nijepoort (groep 6-8)

Groenekanseweg 21, Groenekan

Ralph, 
groep 3
(7 jaar, Groenekan)

Ralph zit al sinds de kleuters op De Nijepoort. Hij 

heeft het erg naar z’n zin: ‘Vooral voetballen bij 

het buitenspelen en overblijven. En hockey bij de 

BSO!’ Ralph is dan ook erg sportief en voetbalt 

niet alleen bij een lokale club, maar ook bij FC 

Utrecht. Moeder Peggy vindt de benaderbaar-

heid van de leerkrachten een groot voordeel 

van de school. ‘En dat ze zo enthousiast zijn. 

Dat lijkt allemaal erg makkelijk, maar dat is 

helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ze mogen 

wel eens wat minder bescheiden zijn dat ze 

elk jaar zo goed scoren met de Cito toetsen!’ 

lacht ze. ‘Het voelt veilig en geborgen, maar 

ook inhoudelijk hebben ze het goed voor 

elkaar. En daar hoef je dus 

allemaal geen tijd aan te 

besteden, waardoor 

het contact gewoon 

gezellig kan zijn, zowel 

met ouders als met 

leerkrachten.’
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Vanaf half januari start er weer 

een nieuwe serie sjoelen in de 

Zonneborgh, Planetenbaan 451 

in De Bilt. Het sjoelen wordt 

geleid door mevrouw Matthijsse 

en wordt om de week gespeeld 

op donderdagochtend.

Expositie Fotoclub Bilthoven

Leden van Fotoclub Bilthoven 

exposeren van vrijdag 3 januari 

tot en met vrijdag 7 maart 2014 

hun werk in wijkrestaurant Bij 

de Tijd in De Bilt. De exposanten 

hebben zich laten inspireren door 

het thema ‘Generaties’. Vrijdag 

3 januari werd de tentoonstelling 

geopend.

De in 1980 opgerichte vereniging 

komt twee keer per maand bij 

elkaar en geeft daarmee invulling 

aan het motto: sociaal contact 

door middel van fotografie. Het 

thema Generaties - identiek aan 

het jaarthema van de vereniging 

-, sluit aan bij de doelstelling 

van het wijkrestaurant Bij de 

Tijd: daarom biedt het restaurant 

ook met alle plezier de mogelijk-

heid om de foto’s aan een gemê-

leerd en geïnteresseerd publiek 

te tonen.

De tentoonstelling is tijdens de 

openingstijden van Bij de Tijd 

te bezoeken van maandag tot en 

met vrijdag van 10.00 tot 21.00 

uur. Op vrijdag 3 januari waren 

geïnteresseerden welkom voor de 

officiële opening en een korte 

toelichting op het thema door 

Fotoclub-voorzitter Ton Berg-

mans. Ook was een aantal expo-

santen aanwezig zijn, waarmee 

de bezoekers over de werken in 

gesprek konden gaan. Van deze 

mogelijkheid werd gretig gebruik 

gemaakt. [HvdB]

Internet in 7 stappen

Op 27 januari start Bibliotheek 

Idea voor de tweede keer de cur-

sus 7Dingen: ‘Leer en ontdek het 

internet’. In deze cursus maakt u 

spelenderwijs kennis met allerlei 

toepassingen van het internet. Zo 

gaat u bloggen, maakt u een 

eigen persoonlijke startpagina en 

ontdekt u verschillende vormen 

van sociale media. Ook de veilig-

heid op het internet komt aan de 

orde. U volgt de cursus thuis op 

uw eigen pc met ondersteuning 

vanuit de bibliotheek. Ook zijn er 

spreekuren waarop u terecht kunt 

voor het stellen van vragen. 

Reacties van deelnemers aan 

de eerste cursus die onlangs 

werd afgesloten: ‘Heel leuk om 

andere bloggers te ontmoeten’, 

‘Dat was leuk, foto’s ordenen in 

albums’, ‘Facebook is voor mij 

echt nieuw, ik zit aldoor nog te 

zoeken waar en hoe je reageert’,  

‘Fijn dat er nu een groep aange-

maakt is, dan durf ik iets meer’, 

‘Ik heb door deze zoektocht veel 

dingen gevonden die ik nu beter 

kan uitwerken’, ‘Soms struikel 

ik van de ene oplossing naar de 

andere, maar ik geef het niet op 

en ga door’.

Aanmelden of meer informatie 

over de cursus via activiteiten@

ideacultuur.nl, www.ideacultuur.

nl of via 030-2299003. 

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Scan deze code om te zien hoe eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Biologische Gio 
smaaktomaten 
Beker 175 gram
Per beker

1.-
Ronduit de goedkoopste!

Acties zijn geldig van woensdag 8 t/m dinsdag 14 januari 2014

Grolsch 
Krat met 24 fl esjes van 0.33 liter 
of krat met 16 beugels van 0.45 liter
Per krat
13.29

Milner kaasplakken 
Alle pakken van 128 gram
Per pak
1.59 - 1.85

1.-
per pak

Per kilo 7.81Per kilo 5.71

10.-
per krat

Biologisch

Ronde

prijzen

4.-

2.-1.-
EXTRA 

AANBIEDING!

3.-2.-



Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie

Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.

Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 
Parel Promotie

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

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)

Nieuwjaarswandeling
in Biltse Duinen

Op zaterdag 11 januari om 14.00 uur organiseert GroenLinks De Bilt een nieuw-

jaarswandeling in de Biltse Duinen. Iedere belangstellende is daarbij van harte 

welkom. Verzameld wordt aan het einde van de Boslaan voor de Van Everdin-

genschool in Bilthoven. De wandeling wordt begeleid door een natuurgids van 

het IVN. Ook is uitgenodigd Mariëtte Pennarts, gedeputeerde bij de provincie 

Utrecht. Na aloop is er gelegenheid om gezamenlijk het glas te heffen. 

In januari is 

het een jaar 

geleden dat 

de Hoge Raad 

deinitief de 
status van 

l andschaps -

monument be-

vestigde voor 

dit unieke ge-

bied. 

De Bilt is 

daarmee de 

eerste in Ne-

derland met 

een gemeente-

lijk landschapsmonument. Voor meer informatie: www.debilt.groenlinks.nl

Cursus keramiek
Handvaardigheidsdocent Pim de Mare is dinsdag 7 januari een cursus kera-

miek gestart. Instromen is nog mogelijk in de ochtendcursus (8.45 tot 10.45 

uur) of een avondcursus (19.30 tot 21.30 uur). Ervaring in het werken met 
klei is niet nodig. De cursussen worden in  het handvaardigheidslokaal van 

vrijeschool het Zonnewiel aan Weltevreden 6 in De Bilt gegeven. Voor meer 

informatie en aanmelden kunt u mailen naar pimdemare@gmail.com

Beter De Bilt
presenteert kandidaten

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Bilt presenteerde lijsttrekker Ebbe 

Rost van Tonningen een aantal kandidaten waarmee zijn partij Beter De Bilt op 19 maart 

de gemeenteraadsverkiezingen ingaat. De deinitieve lijst gaat ongeveer twintig namen 
bevatten. Rost van Tonningen streeft naar een fractie van zes leden en een wethouderspost. 

Ebbe Rost van Tonningen won in 

2010 met Bilt Belang drie zetels. 
Kort daarna stapte hij  uit die par-

tij en ging als eenmansfractie ver-
der. In 2013 startte hij de nieuwe 
beweging Beter De Bilt. De leu-

zen waarmee de partij campagne 

gaat voeren zijn: ‘Beter De Bilt 
doet wat U wilt’ en ‘Vooruit, vol-

le kracht de crisis uit’. 

Ebbe Rost van Tonningen is 

econoom en is twintig jaar lang 

crisisbestuurder geweest van di-

verse bedrijven en instellingen 

in problemen. Zijn opdracht was 

daar om oplossingen te vinden. 

‘Dat wil ik ook in De Bilt. Ik zie 
allerlei kansen voor De Kwinke-

lier, de detailhandel, een nieuw 

zwembad, handhaving van een 

bibliotheek en servicecentrum 

in Maartensdijk, basisscholen in 

kleine dorpen, veiliger verkeer 

en starterswoningen voor jonge 

mensen. Voorwaarde is dat de 

gemeente de inanciën op orde 
brengt.’ [GG]

Een aantal kandidaten van Beter De Bilt. Van links naar rechts: Aletta Boerkoel, 

Lonneke Aalbers, Ebbe Rost van Tonningen. Connie Brouwer, René Olthof, 

Peter Schlamilch en Pim van de Veerdonk.
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Letty Berk heeft destijds na haar 

middelbare school de Z-opleiding 

gevolgd en is daarna gaan werken 

met mensen met een verstandelijke 

beperking. Ze is tijdelijk gestopt 

toen ze kinderen kreeg en daarna 

heeft zij nog 20 jaar gewerkt bij 

Abrona als activiteitenbegeleidster. 

Toen ze in 2001 een project onder 

ogen kreeg voor twee kindertehui-

zen nabij de Zwarte Zee heeft ze 

zich aangemeld en is ze daar daad-

werkelijk gaan werken. Het ver-

schil van het verlenen van zorg in 

Nederland en daar was schrijnend.. 

Grote zalen met wel 80 aftandse 

bedden. Zeker de helft van de kin-

deren was bedlegerig.  Het schokte 

haar. Ook de apatische houding van 

de leiding stemde haar droevig. Het 

idee om een stichting op te richten 

begon daar.

Veel bereikt

Er is veel gebeurd in elf jaar. ‘Wij 

richten ons voornamelijk op de 

meest basale behoeften. In eer-

ste instantie waren dat matrassen. 

Veel kinderen zijn incontinent en 

sommige lagen voortdurend op 

natte bedden. Het is ons toen ge-

lukt om snel ziekenhuismatrassen 

aan te schaffen. Verder hebben we 

wasmachines, centrifuges, kinder-

bedjes, drogers, fornuizen, lakens, 

dekens, tafels en stoelen gekocht. 

Veelal plaatselijk om vervoerskos-

ten te besparen en de economie daar 

te helpen. Ook hebben we ramen la-

ten vervangen.  Er is namelijk maar 

een beperkte hoeveelheid stookolie 

beschikbaar waardoor ’s morgens 

en ’s middags maar één uur de ka-

chel aan kan bij soms wel min 20 

graden. Door een betere isolatie 

blijft de warmte beter binnen. We 

zien ook dat de overheid dit verder 

opgepakt heeft. Dat is goed’. 

Inmiddels heeft de regering al twee 

jaar een soort AWBZ regeling inge-

steld zodat er nu vanuit de overheid 

meer geld beschikbaar is per kind. 

Die regeling is in eerste instantie 

gemaakt om ouders er toe te bewe-

gen de zorg voor hun gehandicapte 

kind weer gedeeltelijk zelf op zich 

te nemen. Daartoe heeft de rege-

ring moeite gedaan om de ouders 

op te sporen. Voor zover dat gelukt 

is werden de ouders op de hoogte 

gesteld van de mogelijkheden voor 

dagopvang en andere tegemoetko-

mingen. Het resultaat was echter 

erg pover. Weinig ouders hebben 

hiervan gebruik gemaakt. Voordeel 

is wel dat er hier en daar centra voor 

dagopvang zijn ontstaan. Kinderen 

gaan nu in kleinere huizen wonen 

zoals ook hier de verstandelijk be-

perkten in huizen tussen de rest van 

de bevolking wonen. Dit moet vol-

gend jaar zo rond april zijn beslag 

krijgen, voor de jongste kinderen 

tot 18 jaar. Sommigen van deze 

kinderen kunnen dan overdag naar 

de dagopvang, anderen gaan naar 

school, als ze daar de capaciteiten 

voor hebben. Zo gaan er in Vidrare 

nu 11 kinderen naar de plaatselijke 

basisschool. De school heeft een 

extra leerkracht voor deze kinde-

ren. In Dhzurkovo is dit niet het 

geval omdat er daar geen school is, 

maar ook omdat het hier jongeren 

betreft die ouder zijn dan 18 jaar’. 

‘Veel kinderen zijn wees maar er 

zijn ook veel ouders die gewoon 

het ziekenhuis weer uitgelopen zijn 

maar dan wel zonder kind. Zo gaat 

dat daar. De tehuizen zijn van de 

staat en ik heb in al die jaren dat 

we daar zijn geweest nog maar één 

keer een moeder met een kind met 

een verstandelijke beperking op 

straat gezien’. 

Maar er blijft geld nodig

De apparaten die destijds zijn 

aangeschaft zijn aan vervanging 

toe. ‘Lakens hebben we nu al drie 

maal vervangen, maar ook de was-

machines zijn nu aan vervanging 

toe. En het is heel goed denkbaar 

dat ook de andere apparaten ver-

nieuwd moeten worden. Wat dat 

betreft herhaaltd de geschiedenis 

zich’. Letty Berk gaat elk jaar sa-

men met echtgenoot Jacq, die ook 

de fi nanciën regelt voor de Stich-
ting, een week naar beide huizen. 

‘Dan zien we weer wat er nodig is 

en thuis gaan we kijken of we fond-

sen en particulieren kunnen interes-

seren voor deze groep mensen die 

nog steeds behoefte hebben aan de 

meest normale gebruiksartikelen’. 

Meer informatie over de Stichting 

Kiro is te vinden op de website: 

www.stichtingkiro.nl.

Altijd een goed doel: Stichting Kiro
door Marijke Drieenhuizen

Elf jaar geleden is Stichting Kiro opgericht door Letty Berk met als doel het verbeteren van 

de leefomstandigheden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in twee 

kindertehuizen in respectievelijk Dzhukovo in Zuid Bulgarije en Vidrare dat ten noorden van 

Sofi a ligt. De Stichting ontvangt geen subsidies en is afhankelijk van giften en donaties en de 
medewerkers van de Stichting ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Letty Berk: ‘Ik kan zien dat het goed gaat met de kinderen, ze zijn niet 

bang voor je, dit meisje komt graag gewoon bij mij zitten’.

Wereldwijd gaan er 61 miljoen kin-

deren nog steeds niet naar school. 

120 miljoen kinderen beginnen 

wel met school maar stoppen voor 

de vierde klas. Edukans is op dit 

moment bezig om het onderwijs te 

verbeteren in Malawi. Hiervoor is 

veel geld nodig. Met dit geld kan 

Edukans de kinderen hulpmiddelen 

bieden, waar kinderen toch eigen-

lijk allemaal recht op hebben. 

Belangrijk wapen 

Melissa de Zeeuw in duidelijk: 

‘Onderwijs is het belangrijkste wa-

pen tegen armoede. Wat wij hier 

gewoon vinden zou daar ook moe-

ten kunnen. Het onderwijs is daar 

ook welliswaar gratis maar er zitten 

wel honderd kinderen in één klas. 

Edukans wil dat er op de scholen 

schriften zijn en potloden en pen-

nen, maar ook een wc en stromend 

water en het liefst ook electrici-

teit. Er gaan dertig studenten mee 

op deze onderwijsexpeditie en van 

mijn school gaat er nog iemand 

mee. Bijzonder dat ik mee mag’.

Malawi

De reis is volldig gepland door 

Edukans. De kosten moeten de 

deelnemers zelf betalen. Melissa 

de Zeeuw: ‘Via mijn werk in de 

supermarkt heb ik al bijna dat be-

drag bijeen gespaard’. Vooraf-

gaand aan de reis zijn er nog drie 

voorbereidingsdagen.‘Daar krijg 

ik dan informatie over Malawi en 

waar ik rekening mee moeten hou-

den bij het lesgeven. In Nederland 

is het namelijk vanzelfsprekend 

dat er allerlei materialen voor les-

sen zijn, terwijl dat in Malawi heel 

anders is, daar is vrijwel niets. Ik 

ga daar lessen geven op een lokale 

basisschool. Dit doe ik samen met 

een lokale pabo-student. Aan deze 

student word ik gekoppeld gedu-

rende de reisperiode. Samen gaan 

we ervaringen en onderwijsideeën 

uitwisselen. Hiernaast ga ik on-

der andere ook nog op huisbezoek 

bij een leerling en organiseren we 

met de andere Nederlandse PA-

BOstudenten een spellendag voor 

kansarme kinderen. Verder volg ik 

twee lessen op de lokale PABO, ga 

ik een Afrikaanse kerkdienst bij-

wonen en maken we een cultureel 

uitstapje. Ik heb er al heel veel zin 

in en wil graag na afl oop nog een 
keer mijn ervaringen vertellen’. 

Meer informatie is te vinden op 

www.melissadezeeuw.inactievoor-

edukans.nl.

Flessenbonnen actie
voor onderwijs in Malawi

door Marijke Drieenhuizen

Melissa de Zeeuw gaat van 26 april tot en met 11 mei mee met 29 andere studenten met de 

Stichting Edukans op Onderwijs Expeditie naar Malawi in Afrika. Melissa studeert aan de 
PABO in Amersfoort en werkt op maandagavond en zaterdag in de C1000 van haar vader in 

Maartensdijk. Zij heeft zich voorgenomen 1000 euro bij elkaar te krijgen om het onderwijs 
in Malawi een stukje beter te maken. Er kan o.a. gedoneerd worden door fl essenbonnen in de 

speciale bus te doen bij de C1000 in Maartensdijk.

Melissa de Zeeuw gaat op onderwijsexpeditie naar Malawi. Haar streven 

is om 1000 euro te doneren aan Edukans, dat wil ze onder andere bijeen 

krijgen door de fl essenbonnenactie in de C1000 in Maartensdijk.

Feestelijke heropening

Sinds kort beschikt basisschool De Bosbergschool over een eigen 
buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Bij de start van 2014 
was burgemeester Arjen Gerritsen aanwezig bij de heropening. 

Alle leerlingen van de school lieten t.g.v. de heropening paarse 
ballonnen op. (foto Henk van de Bunt)

Verder dan vandaag

Website :   www.d66debilt.nl

Twitter :     @d66debilt

Facebook : www.facebook.com/D66DeBilt 

De fractie van D66 wenst de inwoners 
van De Bilt een voorspoedig 2014



Nootjes
Te koop aangeboden

HP 22 origineel inktpatroon 

3 kleuren (C9352AE). € 10,-. 

Tel. 0346-213204

SOLDATEN, speelgoed en 

kleding bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

212672

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Z.g.a.n. comfortabele 

bureaustoel op wielen, in 

hoogte verstelbaar. Zit heerlijk 

met hoge rugleuning € 25,-. 

Ophalen in Maartensdijk. Tel. 

06-15003496

Schommel € 15,-. Tel. 0346-

281306

Voor een bosje bloemen: vier-

kante witte box met lade. Tel. 

0346-212547

Rössler Roeitrainer, nauwe-

lijks gebruikt. Nieuw € 170,- 

nu € 49,- inclusief aankoop-

bon en gebruiksaanwijzing. 

Tel. 0346-211656

Personeel aangeboden

Studente onderwijskunde 

geeft bijles ne-en-du-fr-gs in 

Maartensdijk. € 12,50 p/u. 

Tel. 06-19873513

Ik ben een meisje van 14 jaar 

en vind het leuk om op te pas-

sen. Tel. 06-13749632

65 plusser doet klusjes; tuin 

opruimen, schilderwerk, repa-

ratie rolluiken, zonwering en 

luxaflex. Tel. 06-17896843 

Groenekan

Zeer ervaren oud-docente 

moderne talen (woonach-

tig in de Leyen) geeft bijles 

in Frans, Duits en Engels, 

HAVO/VWO. Ook examen-

training Frans. €17.50 p.u. 

Tel. 06-51412055

Voor een goed onderhouden 

tuin belt u Rein: 06 82004441

Diversen

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Te huur BEDRIJFSRUIMTE 

aan de Industrieweg 32a 

Maartensdijk 200m2 en 

Industrieweg 32b 400m2. Tel. 

06-54623282
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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 worden max. 3 x herhaald.

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  ...............................................................................................................................................

Bedrag  ...............................................  Voldaan  ........................................................................

Bij alle goede voornemens in het nieuwe jaar past een 
goede coupe! Kom naar BETTY'S CORNER! Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg voor uw haar!

SOLDATEN, speelgoed en kleding bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 0346-212672

Laat nu UW FINANCIËLE TOEKOMST niet langer door 
een ander bepalen! 
Onderneem zelf wat! Parttime, van huis uit, geen startkapi-

taal, geen risico, gezinsvriendelijk. E. Doornenbal-Boogaard. 

Email: doornenbal-boogaard@planet.nl. Tel. 0346 212687

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan 

18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Op ’t bankje
Na Nieuwjaar krijg ik altijd een opruim-

gevoel. De kerstversiering kan weer in-

gepakt worden en het is net of alles er 

nieuw uitziet. Het lijkt ook wel of het 

buiten opeens veel lichter is, maar dat kan 

natuurlijk niet zo gauw. Voordat we echt 

merken dat de dagen weer langer worden 

zijn we een paar weken verder. Nu alles 

in huis aan kant is vind ik het tijd om een 

ommetje te maken. Buiten blijkt het op-

ruimgevoel nog niet te zijn doorgedron-

gen. Overal zie ik vuurwerkresten en als 

ik bij het bankje kom zie ik dat daar ook 

nog heel veel rommel ligt. Ik vermoed 

dat deze plek tijdens de jaarwisseling 

een soort lanceerbasis is geweest. Door 

de regen zijn veel resten in een rode brij 

veranderd. Op sommige plaatsen in Ne-

derland worden vuurwerkresten in spe-

ciale zakken door jongeren verzameld. 

Die krijgen daar dan een bedragje voor, 

dat zou hier ook niet gek zijn. Ik probeer 

nog meer dingen te bedenken om van de 

rommel af te komen. Het beste zou zijn 

als vuurwerk alleen op bepaalde plaatsen 

mag worden ontstoken. In andere landen 

is dat heel gewoon. Twee vrouwen komen 

babbelend aanlopen en besluiten even bij 

me op het bankje te komen zitten. ‘Wat 

een troep is het hier, dan hebben we het 

beter geregeld, hè Els’, zegt de vrouw die 

duidelijk de boventoon voert. ‘Bij ons ve-

gen we nieuwjaarsmorgen met een aantal 

mensen altijd de hele straat schoon. Het 

is eigenlijk zo gepiept en als het klaar is 

drinken met z’n allen nog even een kop 

kofie met overgebleven oliebollen.’ Els 
hoort het allemaal met een glimlach aan, 

maar wil toch ook wel een duit in het 

zakje doen. ‘Het is wel zo dat de jongelui 

die de rommel hebben veroorzaakt dan 

nog op bed liggen. Die ruimen nooit wat 

op. Je kunt je daar wel aan gaan ergeren, 

maar daar wordt de straat niet schoon 

van’, zegt ze berustend. De vrouwen wo-

nen al jaren in dezelfde straat. ‘Bij ons 

bestaat de participatiesamenleving al heel 

lang. We hebben iedere maand een borrel 

bij een van ons thuis en houden ook de 

mensen een beetje in de gaten. Met bu-

rendag organiseren we ook altijd wat. Vo-

rig jaar zijn we met de straat naar Buren 

geweest. Een prachtig stadje en de naam 

past heel mooi bij de dag.’ Ze kijken heel 

tevreden alsof ze zeggen willen: Hebben 

wij het niet prima voor elkaar? ‘We zijn 

nu op weg naar Nel om haar een gelukkig 

Nieuwjaar te wensen. Ze is 91 en woonde 

tot een paar jaar geleden ook bij ons in 

de straat, maar ze zit nu in een verzor-

gingshuis. We hadden haar voor oud en 

nieuw gevraagd bij ons te komen, maar 

ze heeft een kat die helemaal van streek 

was door het vuurwerk. Nel vertelde dat 

de kat de hele dag niet bij haar weg te 

slaan was en bij elke knal begon te rillen.’ 

De dames zwijgen even en denken waar-

schijnlijk aan de arme poes. Het is voor 

dieren toch weer elk jaar een verschrik-

king. Misschien zouden oordopjes voor 

katten een oplossing kunnen zijn, bedenk 

ik, maar dan worden de katten daar mis-

schien weer gestrest van. ‘Gelukkig heb-

ben we het nu weer voor een jaar gehad. 

Nel woont in een aanleunwoning op de 

begane grond en toen ik haar net belde, 

vertelde ze dat haar Minous alweer naar 

buiten was geweest.’ De temperatuur is 

best zacht voor de tijd van het jaar, maar 

de vrouwen vinden toch het tijd om ver-

der te gaan. Ik wens ze nog een heel goed 

jaar toe.

Maerten 

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij

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

bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

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

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

MPGcoaching.nl 

Afvallen én op gewicht blijven. Geen pillen of shakes maar 

gezonde eetwijze inpasbaar in gezin. Donderdags (mi- of 

avond) in Westbroek info: Heleen 0346-281082

Muziek op schoot in Zeist en Bilthoven
Een muzikale ontdekkingsreis voor kinderen van 8 maanden 

tot 4 jaar met een (groot)ouder of begeleider. Samen plezier 

hebben met muziek. Zingen, dansen en spelen. 8 lessen. 

€60,= of €75,=, afhankelijk van de lesduur. Docent: Caroline 

Schaap. Zeist: woensdag 15-1, kdv ’t Mereltje, Choisyweg 

2. Bilthoven: vrijdag 17-1, kdv ’t Mereltje, Planetenbaan 2. 

info@muzieklesbilthoven.nl / www.muzieklesbilthoven.nl. 

Tel. 030-2970723

Cursussen/ trainingen

NIEUW! Tekencursus Heilige Geometrie; de oerpatronen 

in heel de natuur, eenvoudig en complex.In deze cursus spelen 

met passer en liniaal. De basisvormen als driehoek, vierkant, 

cirkel zelf gaan construeren en mooi en transparant inkleuren. 

Eenmaal per maand van jan. t/m mei op maandagmorgen of 

op woensdagavond in de Oude School in de Bilt olv teken-

docent Truus Kreeft. Voor opgave: truus.kreeft@hetnet.nl of 

030 2541174.

GEFELICITEERD!

Willemijn en Jeroen. Gefeliciteerd met de geboorte van 

Jasmijn.

Danslessen in Dorpshuis Westbroek 

De danscursussen Ballroom en Latin die vorig jaar 

werden gehouden in het Dorpshuis van Westbroek 

waren een groot succes. Er kwamen 100 deel-

nemers op af die verdeeld werden in een groep 

starters en een groep gevorderden. In 2014 wordt 

nieuwe starters de mogelijkheid van een spoedcur-

sus geboden en kunnen de starters en gevorderden 

van vorig jaar deelnemen aan een vervolgcursus. 

Aan het einde is er dan weer een slotbal waar 

iedereen welkom is. De lessen vinden vanaf 24 

januari om de week plaats op vrijdagavond. Het 

slotbal is op zaterdag 12 april. 

Op de beginnerscursus worden de bekende basis-

dansen aangeleerd. Dat zijn de Quick 

Quick Slow, de Engelse Wals en de 

Cha Cha Cha. De gevorderden zal 

een nieuwe Latin dans worden aan-

geleerd en de bekende Ballroom en 

Latindansen zullen verder worden 

uitgebouwd. Dansleraar Gert wordt 

weer geassisteerd door Monique. 

Wanneer er te weinig aanmeldingen 

voor een groep zijn, zullen de tijden 

worden aangepast. Inschrijven in 

principe met partner. 

Wie mee wil doen kan zich inschrij-

ven door een email met contactgege-

vens (naam, adres, telefoonnummer) 

te sturen naar info@hetdorpshuis-

westbroek.nl. Verdere informatie op 

www.hetdorpshuiswestbroek.nl 
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Op zaterdag 4 januari vond de tra-

ditionele nieuwjaarsbijeenkomst 

van het korps plaats op Toutenburg, 

waar de meeste activiteiten van de 

Maartensdijkse poot van de afde-

ling plaatsvinden. Voorzitter Dou-

we Tijsma, voor deze gelegenheid 

gekleed in een plechtstatig jacquet, 

wees behalve op dit jubileum ook 

op de vele activiteiten die in 2013 

hebben plaatsgevonden bij de ver-

schillende onderdelen van het korps. 

Taakvelden heten die onderdelen in 

Rode Kruis-taal. Er is door de vrij-

willigers weer heel veel gedaan en 

tot stand gebracht. Veel assistentie 

is verleend bij de vele evenementen 

die plaats vonden bij de viering van 

300 jaar De Bilt. De jeugdafdeling 

was onlangs nog actief met een wc-

rol actie t.b.v. Serious Request en 

dat leverde een aardig bedrag op. 

Vraag om nieuwe vrijwilligers

Een probleem voor de afdeling is 

om voldoende mensen te vinden 

voor al die activiteiten. Een bekend 

verschijnsel in het huidige vrijwil-

ligersland. Mensen hebben geen zin 

meer om zich voor langere tijd vast 

te leggen met alle verplichtingen 

van dien. Voeg daarbij de voort-

schrijdende vergrijzing en de toene-

mende vraag om mantelzorg en het 

probleem wordt steeds duidelijker. 

Tijsma vindt dat de overheid met 

haar plannen in het kader van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning hier onvoldoende bij stil staat. 

Hij verzekerde de aanwezigen ove-

rigens nog maar eens dat het Rode 

Kruis bij al die maatschappelijke 

ontwikkelingen graag haar steen-

tje wil bijdragen. Zo is het bestuur 

momenteel in overleg met onder 

meer MENS, VIA en De Bilthuysen 

over een busplan om de mobiliteit 

van ouderen en anderen die daar 

behoefte aan hebben te vergroten. 

Ook gaat er het nodige veranderen 

op het gebied van opleidingen en 

organisatie. De werkwijzen van de 

afdeling zullen eveneens verande-

ren. Tijsma sprak de wens uit om 

die nieuwe ontwikkelingen dit jaar 

in samenwerking met het gemeen-

telijke apparaat te kunnen oefenen. 

Burgemeester Arjen Gerritsen, die 

ook weer aanwezig was, reageerde 

hier positief op.

Parel 

De burgemeester nam vervolgens 

het woord. Hi vertelde eigenlijk 

nooit zo veel nieuwjaarsrecepties 

te bezoeken maar bij die van het 

Rode Kruis kwam hij altijd graag. 

Hij noemde de afdeling zelfs een 

parel op het gebied van zorg en 

welzijn. Belangrijk vond hij alle 

activiteiten die door de mensen van 

het Rode Kruis worden ontwikkeld. 

Hij noemde daarbij in het bijzonder 

zorg, begeleiding en de EHBO die 

bij de evenementen wordt verleend. 

Het Rode Kruis draagt op die ma-

nier bij aan de veiligheid in alle ker-

nen van de gemeente en eigenlijk 

ook aan een plezierige manier van 

leven voor alle inwoners, voegde hij 

er aan toe.

Jubilarissen

Drie jubilarissen werden vervol-

gens naar voren gehaald om hun 

onderscheiding uit handen van de 

burgemeester te krijgen. Tien jaar 

is Gerarda Koops-Vos lid van de 

afdeling. Ze heeft een militaire ach-

tergrond en werkt graag gediscipli-

neerd en volgens de regels. Haar 

specialiteit: verbanden aanleggen in 

allerlei soorten. Ze volgde een op-

leiding tot kaderinstructeur en heeft 

talloze leden van de afdeling op dit 

gebied opgeleid. Ze liep hier ook 

haar man Bert tegen het lijf. Samen 

hebben ze nu ook een eigen bedrijf 

op dit gebied: ‘B en G opleidingen’ 

voor EHBO, BHV (Bedrijf Hulp 

Verlening) e.d.

Trijnie Spoelstra zet zich al 20 jaar 

in voor de afdeling. Ze wordt om-

schreven als een echter ‘doener’. 

Ze doet de coördinatie van de tele-

fooncirkels, van de collectes en de 

vakantieweken. Ze doet mee aan de 

Lemeler vakantieweken en de boot-

reizen met de Henri Dunant. Daar-

naast doet ze ook de vakantiehotels 

en de contactmiddagen. In het ver-

leden deed ze nog veel meer andere 

zaken. Alles voor de medemens en 

niet voor de complimenten, zo we-

ten haar collega’s. Tenslotte was er 

aandacht voor Henny Uppelschoten 

die al 30 jaar actief is. Haar speci-

aliteit zijn de telefooncirkels waar 

zij zich enorm voor inzet. Het is een 

activiteit die niet zo zichtbaar is. 

Tegenwoordig noemt men de tele-

fooncirkel trouwens liever contact-

cirkel. Het is een systeem waarbij 

elke deelnemer iedere dag gebeld 

wordt en zelf daarna ook met een 

volgende deelnemer telefoneert. 

Ideaal voor ouderen die nog zelf-

standig wonen. Het is een belang-

rijk contact met de buitenwereld. 

Het voorkomt dat mensen dagen-

lang met een gebroken heup in huis 

blijven liggen. Heel belangrijk werk 

dus. Mooi is dat op 1 januari met 

een nieuwe contactcirkel in Maar-

tensdijk kon worden gestart. 

Na deze huldiging hieven alle aan-

wezigen het glas op het nieuwe jaar 

en werd de bijeenkomst op informe-

le wijze voortgezet. Vanwege het ju-

bileumjaar was er deze keer aan het 

einde van de bijeenkomst een buffet 

voor de Rode Kruis medewerkers.

Rode Kruis begint vol goede moed 
aan jubileumjaar

door Martijn Nekkers

Negentig jaar bestaat het Rode Kruis de afdeling De Bilt dit jaar. Vanaf 1912 zijn er Rode Kruis 

mensen werkzaam in de gemeente. Oorspronkelijk in een hele andere organisatievorm maar toch. 

Dit jaar zal op verschillende manieren aandacht voor dit feit worden gevraagd. Zo komt er een 

promotiegroep 80 jaar Rode Kruis Afdeling De Bilt die de afdeling nog meer op de kaart gaat zetten. 

Ook zijn er plannen om iets te gaan ondernemen met het ‘Rotes Kreuz’ in de partnergemeente 

Coesfeld. De eerste contacten hiervoor zijn al gelegd. 

V.l.n.r. Burgemeester Arjen Gerritsen, Gerarda Koops, Henny 

Uppelschoten en Trijnie Spoelstra.

De airtumblingbaan is een ruim 10 

meter lang springkussen dat ge-

bruikt wordt voor allerlei turn- en 

springactiviteiten. De baan werd in 

2012 aangeschaft door sportvereni-

ging Fraternitas De Bilt, waar Inge 

al heel wat jaren met veel plezier 

turnlessen verzorgt voor de jong-

ste meisjesgroepen. Door het en-

thousiasme van de leden en ouders 

ontstond het idee om meer met de 

baan te gaan doen. Tegelijkertijd 

ging Inge zelf een nieuwe sportieve 

uitdaging aan: tissue oftewel klim-

doek. Een vorm van luchtacroba-

tiek ontstaan bij Cirque du Soleil. 

Inge bleek er erg handig in te zijn 

en mocht binnen een half jaar al 

meetrainen met professionele lucht-

acrobaten. Uiteraard borrelde ook 

de vraag op wat kinderen met de 

doeken zouden kunnen. 

Niet normaal

In de circuswereld is het helemaal 

niet gewoon om jonge kinderen 

al wekelijks in de tissue te laten 

hangen. De doeken zijn over het 

algemeen een onderdeel van een 

lessenserie waarin diverse circus-

technieken geoefend worden. ‘Ik 

vond dat gek. Als je ziet wat jonge 

kinderen al aan ingewikkelde turn-

technieken kunnen leren, moeten ze 

ook in staat zijn om een aantal ba-

sistechnieken in het doek te maken. 

Net als bij turnen is het heel belang-

rijk om te kijken naar het kind en 

veel aandacht te besteden aan het 

aanleren van basisvaardigheden, 

zodat de technieken met veel con-

trole uitgevoerd kunnen worden.’

Trucjes

De doeken bleken een enorme aan-

trekkingskracht te hebben op kinde-

ren en ook jonge kinderen bleken 

inderdaad in staat trucjes te leren. 

Inmiddels is er bij TumbleTime een 

vaste tissuegroep ontstaan. In het 

nieuwe jaar worden de TumbleTime 

activiteiten opnieuw uitgebreid met 

minimaal 1 extra tissuegroep. On-

dertussen gaan de activiteiten op de 

tumblingbaan ook gewoon door. Tij-

dens de cursussen wordt er intensief 

op individueel niveau en in eigen 

tempo getraind. Aan het eind van 

de cursus is er een open les, waarin 

de resultaten worden getoond. Alle 

lessen worden op woensdagmiddag 

gegeven in de zaal aan de Marie 

Curieweg in De Bilt. Op 12 febru-

ari starten de cursussen weer. De 

cursussen, feestjes en workshops 

zijn voor alle leeftijden en niveaus, 

meisjes én jongens. Kijk op de web-

site www.tumbletime.nl.

TumbleTime kijkt terug
op een succesvol eerste jaar 

In 2013 startte Inge Haidar met airtumbling en tissue-activiteiten in De Bilt onder de naam 

TumbleTime. Inmiddels worden er wekelijks meerdere lessen aangeboden, kinderfeestjes 

georganiseerd en workshops gegeven op scholen en bij diverse sportverenigingen.

Op de tumblebaan kan je meer dan je denkt. 

Kids tennislessen
bij Sportcentrum Kees 

Na de succesvolle start van de jeugd tennislessen bij Sportcentrum 

Kees, start er in januari een tweede serie van 10 lessen. De lessen zijn 

geheel in de stijl van de tennisbond (KNLTB) die geldt voor kinderen 

van 6 tot en met 12 jaar. 

De tennislessen bij Kees zijn bedoeld voor kinderen die graag willen 

leren tennissen, maar ook voor kinderen die al tennisles hebben (gehad) 

en in de winter willen ‘doorlessen.’ Je hoeft geen lid te zijn van een 

tennisclub om mee te kunnen doen. Een tennisles duurt 45 minuten en 

er zijn nog een paar plekjes vrij op de maandag- en woensdagmiddag. 

Aanmelden voor tennislessen kan via de site van Sportcentrum Kees, 

www.sportcentrumkees.nl. De lessen starten vanaf 13 januari a.s.
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Voortgang project 
Hooge Kampse Plas

De Hooge Kampse Plas is in eigendom van Stichting Het Utrechts Landschap en wordt 

door K3Delta op een ecologisch gewenste manier ingericht. In dit initiatief wordt nauw 

samengewerkt met de klankbordgroep, die naast de initiatiefnemers K3Delta en Stichting het 

Utrechts Landschap, bestaat uit Stichting Brigida, Dorpsraad Groenekan, Stichting Milieuzorg 

Zeist e.o., IVN, Vogelwacht Utrecht, en Groenekans Landschap.

In de jaren ‘70 is in de Hooge 

Kampse Plas bedrijfsafval ge-

stort en is er baggerspecie uit het 

Amsterdam-Rijnkanaal in de plas 

gepompt. In combinatie met de 

steile oevers, leverde deze situatie 

nauwelijks waarde voor de natuur 

op. Om de ecologische waarde 

van de plas te verhogen is dit zo-

genaamde verondiepingsproject 

gestart, waarbij onder meer een 

deel van de verontreinigde bodem 

wordt afgedekt. De natuuront-

wikkeling bij de plas bestaat met 

name uit het maken van eilanden, 

lauwe oevers met riet en ondiep 
water (circa 1,5 meter diep) aan 

de noordzijde van de plas, waar-

door waterplanten op de bodem 

kunnen groeien. De zuidzijde 

blijft diep, minimaal 10 meter. 

Deze dieptesprong is een extra 

waarborg, zodat de plas ook in de 

toekomst helder blijft.

Fasering en voortgang

De plas is inmiddels door een 

tijdelijke kade verdeeld in een 

Noord- en Zuidplas. Vanaf de start 

in mei 2010 is er bijna 700.000 

m³ grond en baggerspecie in de 

plas aangebracht. Voor de in-

richting van het Noordplas (fase 

1) is nog circa 10.000 m3 nodig, 

die naar verwachting in de win-

ter zal worden aangevoerd. In de 

Noordplas is een gedeelte leegge-

pompt, waardoor een draagkrach-

tige bovenlaag kan ontstaan ver-

gelijkbaar met bijvoorbeeld het 

droogleggen van de Flevopolder, 

waarbij de zeebodem aan de lucht 

is ingedroogd tot landbodem. In 

de zomer van 2014 zal worden 

nagegaan of de bodem draag-

krachtig genoeg is, waarna deze 

op de juiste hoogte zal worden 

afgewerkt met een voedselarme 

toplaag, hetgeen gunstig is voor 

de waterkwaliteit. 

In 2014 zal worden gestart met 

fase 2, dat betrekking heeft op de 

Zuidplas. Een belangrijk onder-

deel is de aanvulling van de steile 

oevers langs het ietspad, waar-
door weer een stevige oever ont-

staat en het ietspad kan worden 
behouden. Als het huidige tempo 

wordt vastgehouden, dat afhan-

kelijk is van de vrijkomende hoe-

veelheden grond en baggerspecie 

in de omgeving, zou het project 

in 2015 conform totaalplan (fase 

1 en 2) kunnen worden afgerond. 

Door een gedegen voorbereiding, 

zorgvuldige uitvoering en goede 

samenwerking met de klankbord-

groep, verloopt het project in har-

monie met de omgeving.

Vogels

Afgelopen najaar is de ijsvo-

gel regelmatig waargenomen en 

wordt de plas weer bezocht door 

diverse soorten watervogels. In 

vergelijking met eerdere jaren is 

het aantal futen, krakeenden en 

kuifeenden relatief groot, terwijl 

smient en tafeleend juist minder 

talrijk aanwezig zijn. Door de 

werkzaamheden wordt het noor-

delijk deel van de plas momenteel 

minder door watervogels benut. 

Opmerkelijk is wel dat veel een-

densoorten nu op korte afstand 

van het ietspad rust zoeken (met 
name bij harde zuid-/westelijke 

wind), waardoor ze makkelijk 

waarneembaar zijn. Het lijkt erop 

dat ook schuwe soorten gewend 

raken aan op korte afstand passe-

rende mensen.

Voor de meeste watervogels ver-

vult de plas vooral een rustfunctie, 

waarbij zowel de tijdelijke dam 

als het water worden gebruikt. 

Voor de grauwe gans vormt de 

plas een belangrijke uitwijkplek 

als in de aanliggende Voorveldse 

polder menselijke activiteiten 

plaatsvinden. De plas wordt door 

deze ganzensoort ook ’s nachts 

als slaapplaats gebruikt. Terwijl 

de afgelopen winters noordelijke 

eendensoorten als brilduiker, non 

en grote zaagbek vaak al vanaf 

oktober/november aanwezig wa-

ren, zijn deze soorten evenals de 

zeldzamere roerdomp en kleine 

zwaan dit najaar nog vrijwel niet 

gesignaleerd. De afwezigheid van 

deze soorten kan worden ver-

klaard door het tot dusver ontbre-

ken van winterse weersomstan-

digheden in noordwest Europa.

Overige Flora & Fauna

Door ecologen van Stichting Het 

Utrechts Landschap wordt nauw-

gezet gevolgd of bij de uitvoering 

van de werkzaamheden de be-

langen van lora & fauna worden 
gerespecteerd. Hierbij wordt ook 

dankbaar gebruik gemaakt van de 

vele waarnemingen die door, vaak 

zeer deskundige, vogelliefheb-

bers van de Vogelwacht worden 

doorgegeven. Waarneming van 

verstoringen of bijzondere lora 
& fauna kunnen worden doorge-

geven aan de boswachter Hans 

Hoogewerf: 0651230679. Via de 

website www.utrechtslandschap.

nl blijft u op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen. 

Wigle Braaksma woont al vanaf 1982 op landgoed Sandwijck onder de rook van De Bilt en volgt daar intensief 

het wel en wee van de plaatselijke vogel: ‘De plas is en was  bekend om de hoge aantallen dwergmeeuwen in 

het voorjaar en omdat er altijd wel ‘wat leuks’ zit. [foto Henk van de Bunt]

Fotoclub Bilthoven

Maandag 13 januari heeft de 

 fotoclub het thema ‘eigen werk’ 

op het programma staan.

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 vergadercen-

trum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. 

Voor meer inlichtingen www.foto-

clubbilthoven.nl 

Voorstel voor 
onderhoud openbaar 

groen stap verder
Het project Groen in Beeld gaat een nieuwe fase in. Met dit 

project wil de gemeente De Bilt vastleggen aan welke kwaliteit 

de reiniging en het onderhoud van het groen in de openbare 

ruimte moet voldoen. Op basis van werksessies met bewoners 

heeft de gemeente een aantal scenario’s voor het onderhoud 

opgesteld. Deze scenario’s werden donderdag 12 december 

besproken in de raadscommissie openbare ruimte.

Het college verzoekt de raadscommissie om de voorkeur uit te spreken 

voor één van de scenario’s. Op basis daarvan kan dit worden uitgewerkt 

tot een beeldkwaliteitplan. Hierin kan worden gezien hoe hoog het gras 

mag zijn in, hoeveel blad er op de weg mag liggen en hoe vaak de prul-

lenbakken geleegd moeten worden. In de scenario’s die het college nu 

voorlegde aan de raad ligt het accent steeds op andere onderdelen. Eén 

van de scenario’s was afkomstig van inwoners. Tijdens werksessies 

heeft men input geleverd over wat men voor de eigen woonomgeving 

belangrijk vindt als het om onderhoud gaat. 

Op basis van de voorkeur van de raadscommissie wordt een concept 

beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit wordt tijdens een algemene inloop-

avond in januari gepresenteerd. Met de reacties op het concept wordt 

een deinitief plan opgesteld, waarover de raad, naar verwachting in het 
voorjaar van 2014, een besluit neemt. [HvdB] 

Een foto van het bosmeertje in landgoed Heidestein in Zeist.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GELUKKIG 2014

Woe.
8-01

Nieuwjaarsborrel wo. 8/1
Erwtensoep, roggebrood met 

Zeeuws spek en bubbels
€ 8,50

Do.
9-01

of Oerhammetje met 
mosterdsaus

of Kabeljauwfilet met 
kappertjes saus

€ 11,00 
incl. kopje

koffie
Vrij.

10-01
Woe.
15-01

Geconfijte eendenbout, 
flensje met brie

of
Gebakken mosselen met 

knoflookboter

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
16-01
Vrij.

17-01


