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Klankbordgroep
Centrum Bilthoven stopt ermee

door Henk van de Bunt

Met het uitbrengen van een advies over de herinrichting van het Vinkenplein en over een 
pakket aan afspraken om de parkeersituatie in het centrum beheersbaar te krijgen,

beëindigt de Klankbordgroep Centrum Bilthoven haar langjarige en intensieve
betrokkenheid bij de herontwikkeling van het centrum van Bilthoven. 

De Klankbordgroep Centrum Bilt-
hoven is na tien jaar opgeheven. 
Reden voor het opheffen van de 
samenwerking tussen onderne-
mers, bewoners, maatschappelijke 
groeperingen en de scholen is dat 
ondernemers zelf aan de slag wil-
len met het oplossen van de par-
keerproblemen in het centrum. 
Alle leden van de KBG betreuren 
de opheffing en willen eigenlijk al-
leen maar terugblikken op de be-
haalde resultaten. 

Constructief
Vanaf oktober 2007 heeft de Klank-
bordgroep in 11 adviezen aan het 
College van B&W de inbreng geor-

ganiseerd van bewoners, onderne-
mers, scholen en maatschappelijke 
groeperingen voor de vernieuwing 
van het centrum van Bilthoven. 
De Klankbordgroep had de status 
van formele gesprekspartner van 
de gemeente, waaronder gevraagd 
en ongevraagd advies kon worden 
uitgebracht. Aan deze werkwijze 
is nu een einde gekomen. De ove-
rige participanten in de klankbord-
groep willen in overleg met de 
gemeente bezien op welke wijze 
zij hun inbreng in de laatste fasen 
van de uitwerking van de centrum-
plannen gestalte kunnen geven. 
Wethouder Hans Mieras: ‘De af-
gelopen 10 jaar heeft de gemeente 

op een fijne en constructieve wijze 
samengewerkt met de klankbord-
groep. Daarmee is de groep een 
belangrijke gesprekspartner voor 
ons geweest waar we heel veel aan 
hebben gehad. Uiteraard zullen 
wij als gemeente belanghebbenden 
blijven betrekken bij de aanstaan-
de ontwikkelingen in het centrum. 
Ik heb de klankbordgroep in per-
soon al bedankt, maar wil via deze 
weg nogmaals mijn grote dank 
voor hun inzet uitspreken’. 

Koers
Peter Dapper zegt namens de win-
keliers, dat ze bewust voor een ei-
gen koers hebben gekozen om hun 
belangen beter te behartigen: ‘Het 
bleek moeizaam om binnen de 
KBG de expertise van de branche-
organisatie INretail een plek te ge-
ven. Daarnaast konden wij ons niet 
vinden in de opdracht om tot een 
Voorlopig Ontwerp Vinkenplein 
te komen zonder dat bereikbaar-
heid hier een deel van uitmaakte. 

Op het laatste moment hebben we 
nog kunnen voorkomen dat er bin-
nen het college een besluit over 
genomen zou worden. Brancheor-
ganisatie INretail heeft een eerste 
advies uitgebracht over 950 be-
nodigde parkeerplaatsen voor het 
centrumgebied. Nu moet er goed 
gekeken worden naar de verdeling 
van deze plekken over het centrum. 
Deze inzichten zijn voor iedereen, 
omwonenden bezoekers en winke-
liers, zeer waardevol en moeten in-
tegraal deel uitmaken van het een 
ontwerp. Dit kun je niet achteraf 
een plekje geven. Deze week gaan 
we met de wethouder daarover in 
gesprek. Dapper benadrukt dat de 

klankbordgroep de afgelopen jaren 
heel veel goed werk heeft gele-
verd. 

Afstand
Coen Jager (voorzitter Klankbord-
groep): ‘Vanaf enige afstand kan 
het 10-jarig functioneren van de 
KBG als een goed voorbeeld wor-
den gezien van resultaat-gevende 
burgerparticipatie. Op eigen ini-
tiatief opgezet, op eigen kracht 
georganiseerd en met een vrijwel 
constante bemensing gedurende 
die gehele looptijd. Dat heeft ge-
leid tot groot onderling vertrou-
wen en wederzijds begrip voor 
elkaars belangen. En met ook bui-
ten de genoemde formele adviezen 
tussentijdse successen, zoals bv 
het gemeentelijk besluit geen toe-
stemming te geven voor het ver-
plaatsen van de PLUS-supermarkt 
mede gebaseerd op ingrijpen van-
uit diverse personen in de KBG. 
Ook opvallend in het licht van de 
nieuwe opstelling van de winke-

liers is het vrijwel ongewijzigd 
overnemen in hun petitie van het 
laatste advies van de KBG over 
het pakket aan parkeerafspraken. 
In dit verband mag zeker niet on-
vermeld blijven de constructieve 
en innovatieve opstelling vanuit de 
ambtelijke staf; projectleider John 
Kragting verdient in deze veel lof 
en waardering voor zijn opstel-
ling, nogal eens ‘buiten de formele 
lijntjes’ opererend en daarmee een 

onmisbare partner van de diverse 
belanghebbenden uit zakelijke en 
burgerlijke geledingen in het cre-
atieve proces van de afgelopen 
jaren. Het is betreurenswaardig 
dat de winkeliers hebben gekozen 
voor een ‘alleingang’; de motiva-
tie van de klankbordgroep-leden is 
altijd geweest, dat je in gezamen-
lijkheid uiteindelijk meer bereikt 
dan ieder voor zich’. 

Lees verder op pagina 5

De Klankbordgroep kwam op verzoek van wethouder Mieras een laatste maal informeel bij elkaar; v.l.n.r. Coen 
Jager, Jaap van Trigt, Ella Prins, wethouder Hans Mieras, Jos Heuer, Wilma Dijkstra en Ellen Thier.

Tijdens de ontwerpfase van het centrumplan vond een waardevol 
praktijkonderzoek plaats door Wilma Dijkstra (in rolstoel) als 
ervaringsdeskundige, Job Haug als deskundige op het gebied van 
toegankelijkheid en John Kragting als projectleider van het centrumplan 
Bilthoven. [foto Marijke Drieenhuizen]
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

25/02 • 10.30u - Mevr. ds. Benedikte Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/02 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

voorbereiding Heilig Avondmaal
25/02 • 18.30u - Ds. P. Vermeer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
25/02 • 10.30u - Ont Moeten

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

25/02 • 10.00u - de heer Herman 
Kesting, Oost Europa Zending 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
25/02 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering, Voorgangers mevr.
J. Mourits en de heer M. Meijer

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
25/02 • 10.15u - Ds. P. Schelling

25/02 • 16.30u - geen opgave ontvangen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
25/02 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

25/02 • 19.00u - Ds. W.G. van den Top 

Pr. Gem. Immanuelkerk
25/02 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten 

Samendienst in en met Opstandingskerk
25/02 • 19.30u - Taizéviering, met koor 

en instrumentalisten o.l.v. Els Firet.

Pr. Gem. Opstandingskerk
25/02 • 10.00u - Ds. E.J. van Leersum, 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
25/02 • 10.30u - Communieviering,

F. Overbeek 

V.E.G. De Bilt e.o.
25/02 • 10.00u - Spreker Joop Koens

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

25/02 • 10.30u - Ds. G.M. Landman

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

25/02 • 15.30u - Ds. J.A.J. Pater

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

25/02 • 10.00u - Kandidaat K. den Boer
25/02 • 18.30u - Ds. J.G. Blom, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen kerkdiensten 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

25/02 • 09.30u - gesloten, Samendienst 
in Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/02 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
25/02 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/02 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra, Viering 
en Dankzegging Heilig Avondmaal
25/02 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
25/02 • 09.30u - Ds. R. Alkema, 

Samendienst met PKN-Kapel 
Hollandsche Rading  

St. Maartenskerk
24/02 • 19.00u - Eucharistieviering

Pastor Jozef Wissink
25/02 • 10.30u - Eucharistieviering

Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/02 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer 
25/02 • 18.30u - Ds. M. Ezinga 

PKN - Herv. Kerk
25/02 • 10.00u - Ds. J.W.J. Guis 

25/02 • 18.30u - Ds. C. van de Scheur
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Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Tot onze grote schrik hebben wij bericht ontvangen dat onze oud-collega

Peter Nicolai
(meester Peter)

onverwachts is overleden.

Meester Peter heeft van 1975 t/m 2012 gewerkt op De Rietakker en heeft 
in de jaren daarna ook nog regelmatig lessen beeldende vorming gegeven, 
waarin hij zijn passie voor schilderen deelde met de kinderen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen.
Het team van De Rietakker

Meepraten in het 
Mantelzorg-Panel

Steunpunt Mantelzorg wil graag 
in contact komen met mantel-
zorgers, die mee willen denken 
en praten over het aanbod van 
activiteiten en ondersteuning in 
gemeente De Bilt. Zij zoeken 
mantelzorgers die het leuk vin-
den om twee keer per jaar, voor-
afgaand aan het nieuwe activi-
teitenprogramma mee te denken 
over activiteiten die interessant, 
relevant en actueel zijn voor 
mantelzorgers en voorzien in 
een behoefte. Mantelzorgers zijn 
ervaringsdeskundigen hun ideeën 
zijn meer dan welkom. Aanmel-
den kan per e-mail, mantelzorg@
mensdebilt.nl of telefonisch 06 
13071129.

Vergadering Lage Vuursche

De agenda voor de Openbare Ver-
gadering van de contactcommis-
sie Lage Vuursche op donderdag 
22 februari 2018 in Dorpshuis De 
Furs vermeldt naast de vergader 
technische zaken o.a. een advies 
richting gemeente bushokje en 
overige zaken Dorpsstraat, een 
presentatie over recreatiepark De 
Ridderhof, een presentatie van 
Staatsbosbeheer over de moun-
tainbike paden. En info over de 
voortgang van de bouw op het 
terrein van de voormalige sme-
derij.

Repair Café 
Hollandsche Rading

Zaterdag 24 februari is er weer 
Repair Café in het Dorpshuis in 
Hollandsche Rading van 10.00 
tot 14.00 uur. Het voorjaar komt 
er aan; we gaan weer klussen! 
Met hernieuwde energie gaan 
we samen repareren al wat stuk 
is: meubels, fietsen, speelgoed, 
gereedschap, elektrische appara-
ten, kleding, kortom alles wat 
kapot is of niet meer goed func-
tioneert, pakken we aan. Want 
weggooien doen we niet. Ook 
kan men in het Dorpshuis terecht 
voor koper- en zilverpoetsen. En 
natuurlijk is er koffie met wat 
lekkers. Kom ook, al is het maar 
voor de gezelligheid.

Cajun en blues 
in het Weeshuis

Op zaterdag 24 februari treden 
Inez and the Locals op in het 
Weeshuis van de Kunst. Zij spe-
len een mix van cajun, country 
blues en folk. De groep speelt 
het liefst in wat kleinere locaties 
om goed contact met het publiek 
te kunnen maken. Het optreden 
begint om 20.30 uur op de Prof. 
Dr. Asserweg 2, De Bilt

Middagdienst in 
Maartensdijk

Op zondag 25 februari orga-
niseert de PKN-gemeente 
Maartensdijk en Hollandsche 
Rading een middagdienst om 
17.00 uur in de Ontmoetings-
kerk aan de Koningin Juliana-
laan 26 in Maartensdijk. Thema 
van deze dienst is: ‘Ik heb God 
niet nodig… of toch wel?’ Jelle 
Boere uit Maartensdijk zal de 
dienst leiden en hier op ingaan. 
De band ‘Home’ zal de dienst 
muzikaal begeleiden. Na de 
dienst is er een kop soep met 
een broodje. De zaal is vanaf 
16.30 uur open.

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 25 februari om 10.30 
uur verzorgt het Soefi Centrum 
Utrecht/Bilthoven een informe-
le eredienst in De Woudkapel, 
Beethovenlaan 21, Bilthoven. 
Het thema is: ‘Het Licht van 
Intelligentie’. Het Soefisme is 
een religieuze levensbenade-
ring, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle reli-
gies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei. (www.soefi.nl)

Bijeenkomst KBO en PCOB 

Historicus dr. Anne Doedens 
spreekt op dinsdag 27 febru-
ari in een gezamenlijke bijeen-
komst van de ouderenbonden 
KBO en PCOB over zijn nieuw-
ste boek ‘De Watergeuzen’; De 
vergeten geschiedenis van 1568 

-1575. Wat speelde zich af in 
het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog - vooral in het hoge 
Noorden bij de Waddeneilanden 
- af? De historicus uit Maar-
tensdijk heeft veel onderzoek 
gedaan en wil dit met anderen 
delen op een boeiende middag 
in gebouw De Schakel, Soest-
dijkseweg Zuid 49B in De Bilt. 
De aanvang is om 14.00 uur, de 
toegang is gratis en iedereen is 
van harte welkom. Voor inlich-
tingen Henny Ockhuijsen, tel. 
030 2202458.

Koffieconcert
 
Een koffieconcert in Huize 
Gaudeamus wordt op zondag 4 
maart om 12.00 uur verzorgd 
door de veelzijdige Russische 
celliste Maya Fridman. Maya 
is dit seizoen ‘musician in resi-
dence’ van de Stichting Gaude-
amus. Kaarten kunnen worden 
gereserveerd via: concerten.hui-
zegaudeamus@gmail.com. 

Actiedag Westbroek

Op zaterdag 17 maart wordt 
rondom de Hervormde kerk in 
Westbroek tussen 10.00 en 15.00 
uur een grote actiedag gehouden 
met kleding- en rommelmarkt, 
diverse (sportieve) activiteiten 
(kinderplein, toren beklimmen, 
escaperoom enz), broodjesbar 
en nog veel meer. De opbrengst 
van deze dag wordt gebruikt 
voor de restauratie van het leien 
kerkdak van de kerk.

Kerkvrijwilligers Biltse Hof

Elke donderdagochtend komen 
bewoners van het verpleeg-
huis De Biltse Hof bij elkaar 
voor een kerkdienst. Sommi-
gen kunnen op eigen gelegen-
heid komen, maar de meesten 
worden gehaald en begeleid 
naar de kerkdienst. Tijdens de 
kerkdienst hebben ze soms hulp 
nodig met het zoeken van de 
liederen in de liedbundel. 

Na afloop van de dienst is er 
koffie of thee en worden de 
bewoners weer terug begeleid 
naar hun woning. Door ziekte is 
er een aantal vaste vrijwilligers 
uitgevallen. Het zou heel fijn 
zijn als er een paar mensen zijn 
die mee willen gaan doen met 
de kleine, maar trouwe, groep 
vrijwilligers die deze kerkdien-
sten voor de bewoners mogelijk 
maken. 

Het mag elke donderdag, maar 
ook om de week. Het gaat om 
de donderdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur. Wie graag mee 
wil doen, een keer wilt komen 
kijken of meer wil kan contact 
opnemen met Louise Blok, tel. 
030 2250867 of e-mail stam-
mes-blok@planet.nl.

Wecycle-inzamelactie  
in De Bilt 

Inwoners van de gemeente De 
Bilt, die binnenkort afgedankte 
elektrische apparaten of spaar-
lampen (e-waste) inleveren bij 
de Milieustraat, kunnen daar-
mee een lokaal goed doel onder-
steunen. Vanaf Koningsdag doet 
de gemeente mee met de Wecy-
cle-inzamelactie, waarmee een 
lokaal goed doel kans maakt op 
een sponsorcheque van 1.000 
euro. De gemeente moet vóór 
14 april de keuze voor het loka-
le goede doel doorgeven. De 
inzamelactie loopt vanaf de dag 
na Koningsdag tot en met 31 
augustus. Wie in die periode 
op de gemeentelijke milieus-
traat e-waste inlevert, gaat ter 
plekke met de mobiele telefoon 
naar de Wecycle-actiesite. Via 
GPS (Global Positioning Sys-
tem) wordt vastgesteld of de 
inwoner echt op de milieustraat 
is en scoort hij een punt. De 25 
gemeenten met de meeste pun-
ten per inwoner, ontvangen een 
Wecycle-sponsorcheque van 
1.000 euro voor het gekozen 
lokale goede doel. Meer infor-
matie: wecycle.nl/inleveren.
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 FORZA! 

Zo wordt Bilthoven-centrum  
met dit college:

 

     21 maart: STEM 

Dorps, Groen en Veilig 

4 torens gepland tot  

Doe mee: www.forzadebilt.nl 

 Tegen HOOGBOUW IN HET CENTRUM, voor 
woningbouw Schapenweide ipv. industrie 

 GELUIDSBESCHERMING Maartensdijk,  
tegen reclames langs straten en rotondes 

 Voor HANDHAVING, tegen gedogen 
 

 

Bron: gemeente De Bilt 

10 verdiepingen hoog! 

Stop deze gekte: stem Forza 

Bilts Belang wil
verder kijken dan vier jaar

door Guus Geebel

‘Je moet visie hebben. Je kunt niet alles regelen vanuit je huidige eigen idealen, maar je moet 
rekening houden met toekomstige ontwikkelingen’, aldus Han IJssennagger. Hij is bij de 

komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van Bilts Belang en is als raadslid
en wethouder sinds 1998 actief in de lokale politiek. Daarnaast is hij lid van

Provinciale Staten voor de PVV. 

‘De afl opende raadsperiode hebben 
we ons onder meer ingezet om tot 
minder regels te komen. Dat is in 
zoverre gelukt dat we hebben we-
ten te voorkomen dat er meer regels 
komen. We zijn daarbij ook wat ge-
holpen door de Rijksoverheid die 
de regelgeving voor vergunningvrij 
bouwen wat verruimd heeft. Bij 
stemmingen over bestemmingsplan-
nen hebben we consequent kenbaar 
gemaakt tegen regels te zijn die de 
gemeente De Bilt toepast op plaat-
sen waar de overheid die niet nodig 
vindt. Wij vinden dat die extra regels 
afgeschaft moeten worden. Zo mag 
je van de overheid je huis uitbouwen 
en er een balkon opzetten mits je 2 
meter uit de zijgevel blijft en als de 
buren geen bezwaar hebben op de 
erfscheiding. Van de overheid mag 
je over de hele uitbouw een balkon 
bouwen. De gemeente De Bilt be-
perkt dit tot 3 meter.’ IJssennagger 
vindt dit lelijk om te zien.
  
Veiligheid
‘Politiek is het herverdelen van 
beperkte fi nanciële middelen. Dat 

betekent als je gaat verdelen je het 
ene doel belangrijker vindt dan het 
andere. Daarvoor hebben we aan de 
hand van de burgerpeiling de ladder 
van Bilts Belang opgesteld. Daar 
staat veiligheid bovenaan. Hoewel 
veiligheid de belangrijkste kerntaak 
van de gemeente is gaan we er ei-
genlijk niet zo over. Er is geen ge-
meentepolitie meer en we moeten 
het met boa’s doen. Wij willen het 
aantal boa’s uitbreiden en met meer 
bevoegdheden zichtbaar op straat 
zien. Om overlast te bestrijden heeft 
Bilts Belang zich steeds ingezet 
voor gebruikmaking van cameratoe-
zicht. ‘We merken dat het meer en 
meer wordt toegepast en elders hel-
pen camerabeelden vaak bij het op-
lossen van misdrijven en daar gaat 
het ons om.’ De partij heeft dit punt 
opnieuw opgenomen in het verkie-
zingsprogramma. 

Zorgtaken
Bilts Belang vindt het heel belang-
rijk dat vooral kinderen gelijke 
kansen krijgen. ‘Daar waar mensen 
tussen de wal en het schip dreigen 

te raken moeten we hulp bieden. We 
zijn voor een liberale maatschappij 
waar burgers hun eigen verantwoor-
delijkheid hebben, maar je zult altijd 
gevallen hebben waar burgers zich-
zelf niet kunnen redden. We vinden 
verder dat de belangen van ouderen 
wat worden verwaarloosd. Bilts Be-
lang wil goed voor ouderen en men-
sen met een beperking zorgen.’ Nu 
de verzorgingshuizen verdwijnen en 
mensen langer thuis in vaak te grote 
woningen blijven wonen wil de par-
tij andere woonvormen stimuleren 
en faciliteren, zoals groepswonen. 
‘Je ziet dat er veel meer druk op 
de woningmarkt komt en wonin-
gen onbetaalbaar worden voor veel 
mensen. Ik vind dat de overheid daar 
tekort geschoten is. In de provincie 
Utrecht is maar 20 procent van de 
oppervlakte in gebruik door wonin-
gen en wegen. Doe je daar 2 procent 
bij, dan heb je de woningnood en de 
verkeersproblematiek opgelost. De 
komende tien jaar gaat het verkeer 
met 25 procent toenemen. Nu al 
loopt het in de gemeente regelmatig 
vast.’

Afval
Han IJssennagger vindt dat het af-
val weer op een fatsoenlijke manier 
opgehaald moet worden. Het heb-
ben van vier afvalbakken noemt 
hij uit de tijd. Ook wil hij op korte 
termijn dat de prullenbakken weer 
herplaatst worden. Verder wil hij dat 
er een clustering komt van te kleine 
speelplekken tot grotere en schone 
speeltuinen met meer speeltoestel-
len. ‘Eén glijbaan op een klein veld-

je, of één schommel op een speel-
terreintje voldoet niet meer aan de 
behoefte van het spelende kind.’ Op 
het gebied van sport is IJssennagger 
van mening dat de gemeente zich 
nagenoeg alleen zou moeten bezig 
houden met het mogelijk maken er-
van. Bilts Belang is de komende we-
ken overal in de gemeente aanwezig 
en gaat de campagne in met de leus: 
Uw stem op Bilts Belang, Uw Be-
lang, is dus belangrijk! 

De lijst van Bilts Belang wordt aangevoerd door Han IJssennagger.

Speerpunten Programma SP De Bilt 
met thema: “Voor elkaar”

Op de foto van links naar rechts 
SP-Leden van de kieslijst De Bilt: 
Pieter de Wit, Jacqueline de Wit-
van Haperen, Aleksandra Leijen-
horst, Mischa van der Heijden, 
Menno Boer (lijsttrekker en in 
Provinciale Staten), Marisca van 
der Burgh, Annemarie Mineur (Eu-
roparlement Brussel), Gaby Puhl-
mann, Frans de Ruiter en Willem 
van Rhenen.

Zorg; We willen dat het zorggeld 
binnen onze gemeente daadwerke-
lijk daarvoor wordt ingezet. Vorig 
jaar heeft de SP inwoners met suc-
ces ondersteund bij hun juridische 
procedure om een gekorte WMO 
voorziening terug te brengen tot 
een acceptabel peil.

Wonen; Goed wonen zien we als 
een mensenrecht, minimaal 30% 
aan sociale woningbouw in elk 
groot bouwplan. Meer woonge-
legenheid voor alleenstaanden, 
dus voortaan veel gevarieerder 
bouwen. Wij zullen ook de SSW 

aansporen om veel meer sociale 
en toegankelijke woningen te bou-
wen.

Onderwijs; We gunnen ieder kind 
gelijkwaardige onderwijskansen, ook 
degenen die beperkt zijn of speciale 
problematiek hebben. Het verschil 
tussen “rijke” en “arme” scholen 
moet worden verminderd. Wij wil-
len dat elk kind naar school kan met 
de juiste hulpmiddelen. Het is treurig 
dat er nog maar één openbare school 
in De Bilt bestaat. Dat kan en zal de 
SP nooit accepteren.

Zwembad; De SP heeft zich gedu-
rende de hele loop van het project 
zwembad Brandenburg al sterk ge-
maakt voor een zwembad waar alle 
gebruikers en doelgroepen iets aan 
hebben. We zullen dat dan ook blij-
ven doen. Voorzieningen en open-
bare ruimte; We zien graag veilige 
openbare voorzieningen voor minder 
validen en mensen met een beperking 
zodat iedereen zoveel mogelijk kan 
meedoen. Dus ook voor de toegan-

kelijkheid en beschikbaarheid van 
het openbaar vervoer. Goede, veilige 
fi etspaden, tijdig en grondig groen-
onderhoud. Terugdringen van het 
zwerfvuil en bestrijden van de steeds 
weer terugkerende rattenplaag. 

MKB; We zetten graag in op meer 
ontwikkelingsmogelijkheden voor 
het MKB. We willen dat er bij het 
maken van nieuwe plannen en re-
gels rekening wordt gehouden met 
het MKB. Juist de kleine bedrijven 
bevinden zich tussen de mensen en 
zorgen voor levendigheid in de buurt 
en voor werkgelegenheid. Meer en 
uitgebreidere punten kunt u lezen in 
ons volledige verkiezingsprogramma 
op onze website: http://debilt.sp.nl.

Reacties kunt u sturen naar: debilt@
sp.nl met als onderwerp: “Verkiezin-
gen”. Meldingen over zorgen ivm 
zorg, wonen, ratten, verkeer, jeugd of 
andere zaken waar wij ons sterk voor 
kunnen maken bel met onze meld-
lijn: 0610475914 of stuur een email: 
meldlijndebilt@sp.nl

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 februari
t/m woensdag 28 februari

VOORDEEL HELE WEEK

Lamsracks
naturel of gemarineerd

Slavinken

Kiprollade

100
GRAM 3.99

500
GRAM 5.98

500
GRAM 4.98Procureur lapjes

500
GRAM 6.50Magere runderlappen

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Ei-bieslook salade
Grillworst salade

Gebraden kiprollade
Gegrilde entrecote
Beenham 3 x 100

GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.98

5
VOOR 5.-

Lekker voor het weekend!

MALSE
RIBLAPPEN

2
KILO 20.-

1
KILO 11.- 3 biefstukjes, 6 hamburgers 

of 4 schnitzels

6.-

TYNJETALER KAAS
een zoete boeren gaten kaas

500
GRAM 7.50 

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 5.98 SAMEN

VOOR 7.50

GRILLWORST & 
LEVERWORST

Bij aankoop van 4 schnitzels krijgt u een 
GRATIS apfelstrudel! OP=OP

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkost
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

Onze bekende…

Chocolade-
taart
Nu € 14,95

• Bildtstar AARDAPPELS
NU 2E ZAK GRATIS!

€ 2,99
zak 2,5 kilo

• Gesneden Spitskool € 0,79
400 gram

• Ravioli met gehakt in tom.
saus of Ravioli met spinazie, 
ricotta in pad.stoel.saus

€ 1,49
100 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Desem
lijn brood
koolhydraatarm

 € 2,99

Vers van de traiteur
• Boeu� -Bourguignon

met rode kool en puree € 1,49
 100 gram

• Pasta met kip, spinazie
en paddenstoelen € 1,25

 100 gram

• Op veler verzoek…
Chili con Carne € 0,99

 100 gram

Heerlijke
Zoete
Blauwe Bessen
Denk aan de vitamientjes…

Nu 2 doosjes € 2,99

Mooie
Hollandse
Prei

Heel kilo € 0,99

Heerlijke
zoete sappige

Hand
Sinaasappels
Heel kilo  € 1,49
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Draad weer oppakken
Ellen Thier (voorzitter Hart VOOR 
Bilthoven, namens de bewoners(-
verenigingen): ‘In de klankbord-
groep konden we profiteren van de 
onschatbare kennis en ervaring die 
de deelnemers en hun achterban-
nen meebrachten. Daarom is het zo 
jammer dat de ondernemers nu uit 
de klankbordgroep zijn gestapt. Het 
vertrouwen in elkaar dat in 10 jaar 
is opgebouwd met de behaalde suc-
cessen voor het centrum, dus voor 
ons allen als consument, onderne-
mer, bewoner, scholier, werknemer, 
is plotsklaps verdwenen. Ik hoop dat 
we een manier vinden om met elkaar 
de draad weer op te pakken, want 
behaalde successen uit het verleden 
bieden in mijn ogen garantie voor de 
toekomst’. 

Gezamenlijk
Jos Heuer (vm. directeur De Werk-
plaats, namens de scholen): ‘Het 
advies dat in oktober 2007 door de 
klankbordgroep is gegeven over de 
spoorwegkruising Soestdijkseweg 
was voor de scholen heel belang-
rijk. Door de inbreng van de klank-
bordgroep en met name van het 
toenmalige gehandicaptenplatform 
zijn er bij het station drie liften ge-
komen. Door de wijze waarop de 
leden van de klankbordgroep en de 
medewerkers van de gemeente over 
toegankelijkheidsvraagstukken zijn 
geïnformeerd en deze soms ook 
daadwerkelijkheid in de praktijk 
hebben ervaren heeft bij de plannen 
voor het Centrum meer dan in het 
verleden de toegankelijkheid vanaf 
het begin van de planvorming de 
aandacht gekregen. De veiligheid 
van voetgangers en fietsers is in de 

adviezen van de klankbordgroep 
herhaald aan de orde gekomen. Toen 
bleek dat de kruising van de Juliana-
laan met de nieuwe Melchiorlaan 
vooral voor fietsers toch niet veilig 
was, is de gewenste verbetering van 
deze situatie meegenomen in het ad-
vies van de werkgroep Vinkenplein’.

Betrokkenheid
Wilma Dijkstra vertegenwoordigde 
de maatschappelijke groeperingen: 
‘Heel jammer, dat een succesformule 
van gezamenlijk werken en onder-
linge transparantie overboord wordt 
gegooid. Tien jaar lang is vanuit ge-
zamenlijk belang gewerkt aan een 
mooi centrum, dat toegankelijk en 
bruikbaar is voor iedereen. Met grote 
motivatie en inzet waarbij discussie 
niet uit de weg is gegaan en in open 
overleg met oog voor de verschillen-
de partijen met hun respectievelijke 

belangen. Het was (en is) belangrijk 
om als verschillende doelgroepen 
een bijdrage te mogen leveren aan 
het geheel. Het is zeer spijtig dat we 
deze samenwerking hebben moeten 
beëindigen voordat het nieuwe cen-
trum tot stand is gekomen. Betrok-
kenheid van de verschillende groe-
pen blijft belangrijk in de toekomst!’ 

Eigenaar
Hedde Stegenga vertegenwoordigt 
Real Estate Invest II BV(eigenaar 
Kwinkelier): ‘Wij hebben de diverse 
besprekingen tussen onszelf en de 
Klankbordgroep in de jaren 2014-
2017 steeds als heel constructief er-
varen. Op cruciale momenten heeft 
de betrokkenheid van de Klankbord-

groep in combinatie met heldere ge-
dragen standpunten, tot een duw in 
een richting geleid. Misschien niet 
altijd in de richting waar ons belang 
helemaal zat, maar een duw bete-
kende voortgang en dat was óók in 
het belang van onszelf en zeker ook 
dat van Bilthoven. De in onze ogen 
goede en constructieve verstand-
houding tussen de Klankbordgroep, 
de gemeentelijk projectleider John 
Kragting en wethouder Hans Mieras, 
als ook met onszelf, heeft er meer-
maals toe geleid, dat opkomende te-
gengestelde standpunten tussen par-
tijen vroegtijdig bezworen konden 
worden en ook dat de wethouder zijn 
plannen gesteund zag in de Gemeen-
teraad’. 

Impressie van een vernieuwd Vinkenplein.

VVD met nieuwe energie voor een 
mooier De Bilt

door Guus Geebel

‘Een algemeen punt voor de komende periode is dat we als team met de inwoners de dialoog 
willen aangaan. Dat doen we nu in de campagne maar dat moet de hele periode door’, zegt Fred 
van Lemmen, lijsttrekker van de VVD. Hij vertelt dat hij door de partij gevraagd werd mee te 

denken over het verkiezingsprogramma. ‘Dat heb ik met heel veel plezier gedaan,
vooral ook omdat de insteek duurzaamheid was’

‘Toen het programma dat als titel 
Nieuwe Energie kreeg klaar was, 
wilde ik weten wie het gaan uitvoe-
ren en toen kwam de vraag of ik 
geïnteresseerd was raadslid te wor-
den. Dat leek me wel een uitdaging. 
Toen me ook nog gevraagd werd of 
ik lijsttrekker wilde worden heb ik 
dat overwogen en besloot het te gaan 
doen. Omdat ik zo nieuw ben wil ik 
eerst met het team kijken wat mijn 

rol zou kunnen zijn. Sowieso ben 
ik raadslid en of ik fractievoorzitter 
word zal moeten blijken. We hebben 
de ambitie om de zetels die we zijn 
kwijtgeraakt terug te krijgen en in het 
college te komen. Het zou best kun-
nen dat ik dan wethouder word, maar 
ik wil eerst weten of de aanpak die 
we nu hebben werkt. Ik vind het leuk 
om te debatteren maar ik vind het nog 
leuker om een dialoog met de inwo-

ners te hebben om te horen wat er 
leeft en daar iets voor te doen. Je kunt 
het nooit iedereen naar de zin maken, 
maar je moet wel naar de mensen 
luisteren en eventueel een alternatief 
bedenken.’

Kernen
Fred van Lemmen woont twaalf jaar 
in de gemeente. Hij heeft veel erva-
ring met en kennis van ICT, energie 
en duurzaamheid, wat goed aansluit 
op het verkiezingsprogramma: Hij 
werkte bij verschillende bedrijven 
en werd in 2008 zzp’er. Hij werkt 
als zodanig als interim-manager en 
begeleidt start-ups op het gebied van 
duurzaamheid en ondernemerschap. 
‘In de campagne willen we laten zien 
dat heel veel mensen bezig zijn met 
de VVD. De kandidatenlijst bestaat 
uit mannen en vrouwen uit alle ker-
nen, jong, oud, ervaren en onerva-
ren.’  Fred van Lemmen vindt het 
jammer dat de belangstelling voor 
lokale politiek in vergelijking met de 
landelijke politiek niet groot is. ‘Er 
is een aantal speerpunten opgesteld 
die voor alle kernen gelden en daar-
naast herkenbare zaken voor iedere 
kern apart. We hebben daarom flyers 
per kern gemaakt en daarin de zaken 
benoemd die daar aandacht moeten 

hebben. Op die flyers staan onder 
de foto van de lijsttrekker, foto’s van 
mensen van de kandidatenlijst uit die 
kernen, die zich daar speciaal op gaan 
richten. Mijn uitgangspunt is om mee 
te werken om een sterke raad te ma-
ken waarin inwoners goed vertegen-
woordigd worden en waar ze trots op 
kunnen zijn.’ 

Duurzaamheid
Over wat de afgelopen jaren is be-
reikt is Van Lemmen best trots. ‘De 
volgende stap die we willen maken is 
de dorpscentra aandacht geven en af-
maken. Daar wordt wel veel over ge-
sproken, maar is nog te weinig zicht-
baar voor de inwoners. Dat moeten 
centra worden waar je trots op bent. 
We gaan werken aan duurzaamheid, 
die wel besproken is, maar nog niet 
overal invulling heeft. Er zijn drie 
gemeenten waar de VVD insteekt 
met duurzaamheid, Amsterdam, Til-
burg en De Bilt. De samenwerking 
Utrecht Science Park (USP) en USP 
Bilthoven leeft nog te weinig onder 
de inwoners in de gemeente. Het is 
toch iets waar we heel trots op kun-
nen zijn met die prachtige bedrijven. 
Daar willen we zeker iets aan doen 
zodat de inwoners ervaren wat er ge-
beurt.’ Wat betreft veiligheid vindt de 
VVD dat er meer gehandhaafd zou 
moeten worden en daar horen meer 
boa’s bij. 

Speerpunten
Bij de speerpunten wil de VVD ac-
tiviteiten organiseren waarbij een er 
interactie is tussen deskundigen en 
inwoners. ‘Dat willen we doen waar 
het gaat over behoud van noodzake-
lijke voorzieningen, stimulering van 

economie en woningbouw, veilig-
heid en mobiliteit, betrouwbare zorg 
en duurzaamheid, bijvoorbeeld door 
het organiseren een energiemarkt. 
Die stukjes zijn nog wat versnipperd. 
De delen die bij de verschillende on-
derwerpen samen iets kunnen vor-
men, hebben we per activiteit plein 
genoemd. Pleinen waar verschillende 
wegen op uitkomen en die samen 
iets moois kunnen maken. Het biedt 
de mogelijkheid om te laten zien hoe 
dingen worden opgelost en hoe je dat 
met elkaar kunt delen. Je moet daarbij 
ook voorbeelden uit andere gemeen-
ten betrekken.’ Fred van Lemmen 
wil met nieuwe energie gaan voor 
een mooier De Bilt. ‘Het gaat vooral 
om de inwoners. Met blije, gelukkige 
mensen in een mooie omgeving. Dat 
is wat we voorstaan. Je kunt geen be-
sluit nemen als je niet weet waar het 
over gaat en wat er leeft bij de inwo-
ners’.

De VVD-lijst wordt aangevoerd door Fred van Lemmen.

advertentie

Gift voor Steunfonds 
Vluchtelingen

Naar aanleiding van een lezing van Leo Schreuders voor de Vrijmetse-
laarsloge in Bilthoven besloten de leden een inzameling te houden voor 
het Steunfonds van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. In het onlangs ge-
opende nieuwe kantoor in Het Lichtruim werd de gift van 1000 euro door 
Hanneke Eilers in ontvangst genomen. (Marieke Spijkstra)

V.l.n.r. Wiet Bouwmeester, Jan Nieborg, Leo Schreuders,
Hanneke Eilers en Rob Jansen. 
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

VITRAS de Bilt, Bilthoven en Maartensdijk zijn op 
zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers die 
de teams willen versterken!

Je bent van harte welkom als je een diploma verzorgende  
of een diploma verpleegkundige hebt.
Je kunt met een groot of klein urencontract komen werken 
of als oproepkracht.

Interesse? 
Stuur een mailtje naar:
m.tjeerdsma@vitras.nl

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 
LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Documentaire
over zaak Koen Everink 

Op zondag 25 februari en 4 maart zendt RTV Utrecht de tweedelige DocU: Het proces, de zaak 
Everink uit. Verslaggever Iris Tasseron geeft in de documentaire een uniek kijkje achter de schermen 

van het proces over de vermoorde Bilthovenaar. Ze volgt zowel de
verdediging als de offi cieren van Justitie. 

Koen Everink wordt in de nacht van 3 op 4 maart 
2016 vermoord in zijn woning in Bilthoven. Niet lang 
daarna wordt Mark de J. aangehouden. Hij is de voor-
malig tenniscoach van Robin Haasse en heeft gok-
schulden bij Everink. Bijna 2 jaar later krijgt hij een 
forse straf van 18 jaar cel opgelegd.

DocU: Het proces, de zaak Everink is op zondag 
25 februari (deel 1) en op zondag 4 maart (deel 2) 
vanaf 7.15 uur te zien op RTV Utrecht. De pro-
gramma's zijn daarna ieder uur opnieuw te zien op 
de zender en terug te kijken via www.rtvutrecht.nl/
gemist

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaartenOOG 
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)

Kennismaken met Budgetkring De Bilt

Begin maart start op donderdagochtenden een nieuwe serie budgetkring-
bijeenkomsten bij WVT. Wil je leren gelukkig zijn met genoeg, meer grip op 
geld krijgen, beter voor jezelf en voor het milieu zorgen, ga dan op donder-
dagmorgen 22 februari vrijblijvend kennismaken met budgetkringbegeleider 
Marieke van Nimwegen. Deelname aan een budgetkring is gratis, inclusief 
een inspirerende cursusmap. Meer informatie en aanmelding debilt@budget-
kring.nl of 06 40221683 of www.budgetkring.nl 

Afspraak bij de gemeente zei ze. 
Wat een smoes! Heerlijk om op 
je verjaardag door zoveel mooie 
vrouwen erin geluisd te worden.

Meiden bedankt!

DE LEKKERSTE
BOTERKOEK

VIKORN
het klassieke
meergranenbroodje

€1,30

€3,95

per stuk
nu

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Voorlopig geen poloveld met 
landgoed in Groenekan

door Henk van de Bunt

Groenekanner Alexander Beyleveldt wil een groot landgoed met polo-oefenveld creëren naast 
het dorp. Er is steun, maar in het dorp klinken ook kritische geluiden op het plan dat al 5 jaar 
in ontwikkeling is. Het beoogde landgoed van circa twaalf hectare ligt op en nabij de percelen 

Groenekanseweg 113 en 121 te Groenekan.

Op de locatie Groenekanseweg 121 
was voorheen een boomkwekerij 
aanwezig. Op de locatie Groene-
kanseweg 113 bevindt zich een wo-
ning (het ‘Duitse Huis’) met diverse 
opstallen en een manege. Dat moet 
een groot landgoed worden met o.a. 
een polo-oefenveld. Een groepje 
omwonenden zit daar niet op te 
wachten; ze vrezen dat Beyleveldt 
het landgoed als polo-centrum gaat 
gebruiken voor grootschalige eve-
nementen. 

Het gebied ligt direct aan de oost-
kant van de dorpskern en is onge-
veer 12 hectare groot, vergelijkbaar 
met ongeveer 24 voetbalvelden. 
Het bestaat uit veel grasland, resten 
van een verdwenen boomkwekerij, 
een oude manege, een monumenta-
le boerderij en oude bijgebouwen. 
Een weiland doet dienst als oefen-
veld voor de paardensport polo, 
waar Beyleveldt een fervent lief-
hebber van is.

Huiswerk
Bij de behandeling van dit voorstel 
in de vergadering van de commissie 
Openbare Ruimte op 15 juni 2017 is 
toen besloten om het voorstel in te 
trekken om de initiatiefnemer in de 
gelegenheid te stellen nader over-
leg te hebben met omwonenden en 
andere belanghebbenden. Op 13 fe-
bruari werd het onderwerp opnieuw 
geagendeerd in de Raadscommissie 
Openbare Ruimte. Hoewel de ei-
genlijke besluitvorming zal plaats-
vinden in de aanstaande (laatste) 
gemeenteraadsvergadering van 22 
februari, ziet het er naar uit dat het 
Biltse college van Burgemeester en 
Wethouders het huiswerk over de 
realisatie van dit landgoed in het 
buitengebied van Groenekan over 
zal moeten doen. Veel fracties waren 
uitgesproken kritisch over het plan. 
Ze vinden dat een landgoed over-
wegend uit natuur moet bestaan; dit 
plan staat teveel in het teken van de 
polo activiteiten.’

Evenementen
Inwoners van Groenekan hebben 
dinsdagavond de commissie open-
bare ruimte van de gemeente De Bilt 
bijna gesmeekt om geen verklaring 
van geen bedenkingen af te geven 
voor een dit landgoed in het bui-
tengebied van Groenekan. Dat stelt 
strenge eisen aan de hoeveelheid na-
tuur en bebouwing. Het ontwerp van 
landgoed ‘De Beylevelden’ voorziet 
in natuur, wandelpaden en herstel 
van zichtlijnen. Beyleveldt wil een 
landhuis met koetshuis bouwen om 
in te wonen. De oude boerderij wordt 
gerestaureerd en oude gebouwtjes 
gaan tegen de vlakte. Verder wordt 
de manege vernieuwd en worden 
weilanden hersteld. Een grasveld 
gaat dienstdoen als poloveld voor 
oefeningen en demonstraties. Beyle-
veldt wil maximaal vier keer per jaar 
de mogelijkheid krijgen een polo-
evenement op het landgoed te orga-
niseren. Hiervoor moet elke keer een 
vergunning worden aangevraagd.

Emoties
De omwonenden toonden dinsdag-
avond niet alleen emoties, ze waren 
ook deskundig. Het plan zoals het 
nu ligt, voldoet volgens de omwo-
nenden niet aan de eisen die voor de 
realisatie van nieuwe landgoederen 
geldt en er worden bovendien ver-
ouderde en onvolledige rapporten 
op het gebied van flora en fauna ge-
bruikt. Alle omwonenden stellen dat 
de gemeente de verkeerde weg be-
wandelt door Beyleveldt een verkla-
ring van geen bedenkingen te geven. 
Daarmee worden er te weinig ga-

ranties afgegeven voor de inrichting 
van het grote terrein. Beter is het om 
een bestemmingsplanwijziging door 
te voeren, waarin veel meer afspra-
ken zijn vastgelegd. Beter nog, zo 
stelt GroenLinks, is het om voor heel 
Groenekan een omgevingsvisie vast 
te stellen, omdat er in de toekomst 
door de komst van de Omgevings-
wet steeds minder bestemmings-
plannen zullen worden ontwikkeld.

Duidelijk
SGP-commissielid Arie Vonk Noor-
degraaf was het meest samenvattend 
in de kritiek op de gevolgde proce-
dure en de inhoudelijke plannen en 
verwoordde ook indirect de vragen 
en opmerkingen van bijna alle ande-
re fracties: ‘Dit is de tweede keer dat 
dit voorstel voorligt; vorig jaar juni 
spraken we er ook al over. Wij had-
den gehoopt dat in de tussentijd veel 
vragen beantwoord zouden zijn en 
dat het draagvlak groter zou zijn bij 
omwonenden. Getuige de vele re-
acties, ook vanavond, is dat niet het 
geval. De kernvraag is of wij vinden 
dat er sprake is van een goede ruim-
telijke onderbouwing zoals bedoeld 
in artikel 2.12 van de WABO. Wat 
ons betreft is dat nu niet het geval. 

Een verklaring van geen bedenkin-
gen wordt gevraagd als er sprake is 
van een buitenplanse afwijking van 
het bestemmingsplan, die ruimte-
lijk inpasbaar is. Er is thans sprake 
van een agrarische bestemming. De 
nieuwe ontwikkeling heeft een heel 
andere uitstraling op de omgeving. 
Op grond waarvan is het college 
van mening dat het hier een afwij-
king betreft waarvoor de geleverde 
ruimtelijke onderbouwing voldoen-
de duidelijk maakt dat het plan in-
pasbaar is in het vigerende bestem-
mingsplan?’

Groenekans Landschap
Vonk Noordergraaf vervolgde: 
‘Op het laatste moment is er nog 
een overeenkomst gesloten tussen 
initiatiefnemer en het Groenekans 
landschap. Wat is volgens het col-
lege de juridische status van deze 
overeenkomst? Het College vraagt 
om ons uit te spreken over dit plan, 
uiteindelijk moet dit een uitspraak 
zijn van de raad volgende week, 
maar wij zijn niet voor dit plan 
vanwege het ontbreken van een 
goede ruimtelijke onderbouwing, 
veel vragen en geen draagvlak bij 
de omwonenden. Wij zouden ook 
niet voor dit plan zijn als dit in een 
bestemmingsplan zou staan. Op 
de vraag van GroenLinks (Zandv-
liet) voor de langere termijn is het 
opstellen van een omgevingsvisie 
voor de kern Groenekan een goed 
idee. Overleg met en in de buurt is 
positief en kan veel vragen en on-
vrede voorkomen. Op de vraag van 
D66 (Poot): een rondetafelgesprek 
is wellicht zinvol als er ooit met een 
nieuw voorstel wordt begonnen. Op 
dit moment is dat nog niet aan de 
orde’. 

Procedure
In de beantwoording van het Col-
lege verduidelijkte wethouder Hans 
Mieras de procedure nog eens: ‘De 
aanvrager bepaalt deze. Wanneer de 
raad deze gevraagde verklaring van 
geen bedenkingen afwijst, betekent 
het dat de aanvrager van voren af 
aan weer moet beginnen’. Hij riep 
de leden van de commissie op om 
zich niet alleen uit te spreken over 
de te volgen procedure. ‘Spreek u 
ook uit of u het plan ziet zitten of 
niet. Laten we niet voor niets amb-
telijke tijd en geld van de initiatief-
nemer verspillen als u het plan niet 
ziet zitten’.

De publieke tribunes zijn dik bezet.

Tijdens de schorsing wordt druk overleg gevoerd.

Archief ontwikkelingssamenwerking 
verhuisd

De Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt bestaat alleen nog in archiefvorm.
Fieke Faber die - samen met veel anderen - aan de wieg van de Stichting stond en
tot het laatste moment haar energie er aan gaf, heeft het archief overhandigd aan

Paul Meuwese (voorzitter) van de Historische Kring D’Oude School.

Het bestuur van de Stichting heeft na 
de opheffing hard gewerkt om alle 
belangrijke facetten te bundelen en 
samen te brengen in een viertal ord-
ners. Zij bevatten een overzicht van 
de activiteiten en resultaten uit haar 
35-jarig bestaan. 

Oprichting
Het initiatiefbesluit tot oprichting 
werd in 1982 door de gemeenteraad 
van De Bilt genomen. Vanaf het be-
gin ging het om samenwerking met 
een gemeenschap in een ontwikke-
lingsland om zowel daar als hier een 
duurzame ontwikkeling mogelijk te 
maken en armoede daar te helpen 
verminderen. Vanaf 1990 werden 
projectwerken ondersteund, eerst in 
Gakpé (Benin) tot 2012 en daarna 
op het Indonesische eiland Sumba, 
terwijl tegelijk in deze gemeente 
gelijksoortige activiteiten werden 
georganiseerd rond de thema’s wa-
ter, energie en gezondheid. Daarbij 
is steeds samengewerkt met veel or-

ganisaties, instellingen en scholen, 
die allemaal aan het gekozen thema 
werkten op hun eigen manier, pas-
send bij hun organisatie. 

Gerust
Nu de activiteiten op dit gebied in 
goede handen zijn van de Fairtrade 
Gemeente campagne en BENG kan 
men met een gerust hart de succes-

sen, die met vallen en opstaan wer-
den bereikt, in het archief van de 
Historische Kring opslaan. Daarmee 
komt een eind aan een beweging van 
duurzame ontwikkeling in relatie tot 
internationale samenwerking, die 
door de inwoners van De Bilt jaren-
lang trouw is gesteund en die nu op 
andere manieren wordt voortgezet.

(Frank Diepstraten)

Fieke Faber overhandigt het archief aan Paul Meuwese van de 
Historische Kring.



8

Voordeel

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

250 199

10,-175

Geldig van donderdag 22 t/m zaterdag 24 februari 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Mona pudding

2 stuks

Jumbo 
hele kip

vers uit eigen
grill, 2 stuks

Tante Fanny 
pizzadeeg

vers pizzadeeg
met saus van

€2,59

Jumbo
Patat

zak 2,5 kilo
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Met maar liefst elf partijen
blijken fracties hier goed te gedijen
het kan minder want zie
Bunnik heeft er maar drie
want daar sluiten partijen de rijen

Guus Geebel Limerick

Voedselcafé van BOER naar 
resaurantBORD

door Walter Eijndhoven

Maandag 18 februari organiseerde Biltsheerlijk in Stal den Eijck op Landgoed Vollenhoven, 
aan de Utrechtseweg in De Bilt, het voedselcafé van BOER naar restaurantBORD. Lokale 

producenten en horecabedrijven namen deel aan het drukke programma, met als doel 
minimaal drie ideeën om duurzaam voedsel op de (menu)kaart te zetten. 

Biltsheerlijk maakt zich zorgen over 
het effect van onze voedselproduc-
tie op bodem, klimaat, economie en 
landschap. Ongezond voedsel is bo-
vendien te makkelijk en goedkoop 
verkrijgbaar, maar wat zijn dan de 
‘gezonde’ alternatieven? 

Voedselcafé
‘Vorig jaar januari vond het eerste 
voedselcafé plaats in De Bilt’, ver-
telt bestuurslid Willy Douma. ‘In 
het kader van het duurzaamheids-
netwerk De Bilt organiseerden wij 
een bijeenkomst voor genodigden, 

om met hen te discussiëren over 
versterking van ons lokale voed-
selprobleem. Vragen als ‘wat vindt 
u belangrijk’ en ‘hoe kunnen wij in 
deze groene en ondernemende ge-
meente duurzaam en gezond voed-
sel produceren?’ passeerden toen 
de revue’. Naar aanleiding van het 
succes van die avond, organiseerde 
Biltsheerlijk afgelopen maandag 19 
februari opnieuw een voedselcafé 
voor producenten en horecabedrij-
ven, om tot nieuwe ideeën te komen 
op het gebied van duurzaam voed-
sel. 

Milieuvriendelijk
‘In gemeente De Bilt wordt heer-
lijk voedsel geproduceerd. Vlees, 
groenten, zuivel, kruiden en ho-
ning. Stuk voor stuk kwaliteits-
producten’, vertelt bestuurslid 
Maaike Noorlander. ‘Tijdens het 
voedselcafé zal Bas Cloo, één van 
de oprichters van Dutch Cuisine, 
ons hierover inspireren. Vervol-
gens gaan wij samen op zoek naar 
ideeën en acties om lokaal en mi-
lieuvriendelijk geteeld voedsel op 
de kaart te krijgen’, vult Douma 
aan. 

Gerechten
Tijdens het programma verraste 
Biltsheerlijk haar gasten met al-
lerlei lekkers van Biltse bodem, 
maar tussendoor moesten ideeën 
worden uitgewerkt door de gas-
ten. In groepjes werd nagedacht 
over diverse vraagstellingen. Wat 
staat er in De Bilt eigenlijk op de 
menukaart? Ontbreekt er iets? Is 
er wel lokaal aanbod? Tijdens de 
Proeverij van Voorgerechten wer-
den vragen gesteld als: willen wij 
meer milieuvriendelijk en lokaal 
voedsel op de menukaart? Hoe? 
Wat zouden wij graag willen zien 
in De Bilt? En hoe krijgen wij dat 
voor elkaar? Tijdens het Hoofd-
gerecht ‘Van den Eijck’ werden 
de diverse ideeën uitgewerkt door 
de deelnemers, waarna tijdens het 
Vollenhoofs Dessert de uitkomsten 
en de uitsmijter ter tafel kwamen. 
Aan het eind van de avond noteer-
den de deelnemers wat men wil 

doen om duurzaam voedsel binnen 
de gemeente te promoten. Kortom, 
een vruchtbare avond voor duurza-
mer voedsel in gemeente De Bilt. 

Serious business
Douma en Noorlander zijn posi-
tief gestemd over duurzaamheid 
binnen De Bilt. Douma: ‘De ge-
meente staat achter onze ideeën, 
om duurzaamheid binnen De Bilt 
te promoten. Ook werken wij veel 
samen met het bestuur van Samen 
voor De Bilt. Voor het komende 
jaar hebben wij nog meer plan-
nen, maar daar kunnen wij nu nog 
niets over vertellen’. Noorlander: 
‘De presentatie van Bas Cloo gaat 
over: eten is serious business. 
Duurzaam, lekker en gezond eten 
kunnen wij gemakkelijker en aan-
trekkelijker maken. Dat is goed 
voor onze economie en onze pla-
neet! Daar sluit Biltsheerlijk zich 
helemaal bij aan’.

Tussen het eten door proberen de deelnemers ideeën te ontwikkelen om 
burgers meer bij de lokale voedselmarkt te betrekken.

ELK GOED IDEE
VERDIENT AANDACHT

Dikke cheque voor
Stichting Eet met je Hart 

door Walter Eijndhoven

Maandag 19 februari maakten burgemeester Van Zanen van Utrecht en burgemeester Potters 
van De Bilt bij Danel, aan de Vredenburgkade in Utrecht, de totaalopbrengst bekend van de 

campagne ‘EET met je hart’. In november en december haalden 70 restaurants en
horeca-ondernemers uit Utrecht en De Bilt 28.883,10 euro op voor hun

actie tegen eenzaamheid onder ouderen.

Met deze opbrengst organiseert het 
Team Met je hart Utrecht en De Bilt 
ook dit jaar weer waardevolle, terug-
kerende ontmoetingen voor kwets-
bare ouderen uit Utrecht en De Bilt. 
Deze dag was een bijzondere gele-
genheid, waarbij horeca-onderne-
mers met ouderen samen aanschoven 
voor een feestelijke lunch. 

Avondje-uit
Alle vrijwilligers waren blij met het 
opgehaalde bedrag. ‘Het concept van 
onze restaurantcampagne is heel sim-
pel. Iedere restauranthouder vraagt 
een vrijwillige bijdrage van één euro 
per tafel, tussen 1 november en half 
december’, legt Mijntje Bos, vrijwil-
ligster in De Bilt uit. Zij vervolgt: 
‘Deze euro wordt opgeteld bij de 
rekening van de gasten, die genie-
ten van een avondje-uit in één van 
de deelnemende restaurants. De uit-
eindelijke opbrengst wordt weer be-
steed aan nieuwe ontmoetingen voor 
eenzame ouderen, in de eigen wijk. 
Zodoende ontmoeten ouderen elkaar 
vaker en kunnen vriendschappen tus-

sen hen ontstaan. Er zijn zelfs al een 
paar ouderen die verliefd op elkaar 
zijn geworden’. 

Fotograaf
Het project ‘Eet met je Hart’ is in 
2012 gestart door fotograaf Babs van 
Geel. Zij maakte een fotoserie over 
eenzame ouderen en werd getroffen 
door de omvang van deze proble-
matiek. Veelal betreft het ouderen, 
die nog zelfstandig wonen, die rond 
moeten komen van niet meer dan een 
AOW en daarnaast fysieke proble-
men hebben. Deze ouderen komen 
vrijwel de deur niet meer uit, maar 
zijn soms te trots om een beroep op 
derden te doen. Cijfers wijzen erop, 
dat in 2030 deze groep rond 1 mil-
joen ouderen zal bevatten. Het ini-
tiatief van Babs van Geel is in 2014 
beloond met de landelijke Passieprijs 
voor vrijwilligers van vijfduizend 
euro. Dat gaf een behoorlijke stimu-
lans aan het initiatief. 

Gelijkgestemden
Burgemeesters Potters (De Bilt) en 

Van Zanen (Utrecht) zijn trots op dit 
al vijf jaar durende project in hun ge-
meente. ‘Dankzij de geweldige inzet 
van de stichting ‘EET met je Hart’, 
restaurants en hun gasten, bedrijven, 
scholen, organisaties en vrijwilligers 
doen ouderen weer mee in de ge-
meenten Utrecht en De Bilt. Dit is 
echt iets om trots op te zijn’, vertelt 
Van Zanen. ‘Iedereen wil graag ou-
der worden, maar als dan familie en 
vrienden je ontvallen, blijf je alleen 
achter, soms in eenzaamheid. 

Gelukkig hebben wij dan nog onze 
vrijwilligers van ‘EET met je Hart’. 
Burgemeester Potters is het geheel 
eens met zijn Utrechtse collega. Pot-
ters: ‘Als een geliefde wegvalt, ver-
andert het leven écht. Dan is het fijn 
om gelijkgestemden te ontmoeten. 
Aan de stamtafels van ‘EET met je 
Hart’ is dat mogelijk’. 2018 Is het lus-
trumjaar van de stichting ‘EET met 
je Hart’, daarom reikte Van Zanen 
de Utrechtse aanmoedigingsprijs, 
de gouden Dom, uit aan oprichtster 
Babs van Geel. 

Burgemeesters Van Zanen en Potters en medewerksters van stichting EET met je Hart zijn trots op het 
opgehaalde bedrag.
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Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

HET BIEFSTUK PANNETJE

Malse gemarineerde biefstukreepjes met kastanje 

champignons & lente ui; 10- 12 min. 170°C
100 gram 1,95

DE BLACK ANGUS RIBLAPJES

De aller lekkerste!! Grof van draad en heerlijk 

gemarmerd; om te stoven ± 1½ tot 2 uur
500 gram 7,50

VARKENS OESTERS

Heerlijk malse, gemarineerde biefstukjes van de 

bovenbil.... even lekker wat anders!!
100 gram 1,55

BOEREN GEHAKT

Lekker gekruid gehakt, paneermeel en een eitje, grove 

groenten, lekker als balletje of.....
500 gram 4,98

BLACK ANGUS HAMBURGERS

Onze topper!! Met o.a. black angus rundvlees, zout, 

peper, mosterd & bieslook; smullen maar!
100 gram 1,45

DE DIAMANT HAASJES

Bakken als biefstuk. Smelt op de tong. Gemarineerd 

met een zwarte knoflook marinade
100 gram 2,35
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 19 februari t/m zaterdag 24 februari. Zetfouten voorbehouden.

Verkiezingsdebat in Het Lichtruim
Het Lichtruim presenteert De Bilt in Debat; een serie avonden waarin met elkaar gedebatteerd wordt over de 

samenleving en daarin moet veranderen. De Bilt in Debat is een initiatief van Bibliotheek Idea, Het Kunstenhuis 
en Regiotv De Bilt, de presentatie is in handen van Bart van Gerwen.

In maart van dit jaar is het weer tijd voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Reden genoeg voor een debat. Over hoe deze 
gemeente er nu voorstaat in deze snel veranderende samen-
leving en welke positieve bijdragen de verschillende partijen 
hebben geleverd. 

Maar ook over de plannen van de (nabije) toekomst: wat wil-
len de Biltse partijen met deze gemeente en hoe willen zij dit 
gaan realiseren? Hoe werken de partijen daarbij samen om 
succesvol te zijn?

Uitnodiging
Voor deze avond zijn alle Biltse politieke partijen uitgenodigd 
om met elkaar in debat te gaan over bovenstaande en andere 
vragen die leven bij de inwoners van gemeente De Bilt. Alle 
politieke partijen hebben de uitnodiging ook aanvaard en hun 
aanwezigheid bevestigd. Wie daar (ook) een mening over 
heeft is uitgenodigd mee te debatteren op 5 maart van 20.00 
tot 22.00 uur in Theaterzaal Het Lichtruim, Planetenbaan 2 
Bilthoven. Toegang is gratis. Reserveren is gewenst en kan 
via: www.ideacultuur.nl/debat. Vol is vol!

(Martin Kamphuis) 

Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Bel 0346 21 19 92
of mail info@vierklank.nl

Vanaf heden in 
Restaurant de Biltsche Hoek

Dagelijks Lunchbuffet
Prijs € 17,50 p.p.

 
RESTAURANT DE BILTSCHE HOEK
DE HOLLE BILT 1 - 3732 HM DE BILT

TEL. 030 – 2205811
RESERVATIONS@BILTSCHEHOEK.VALK.COM

Dagelijks Dinerbuffet
Inclusief dessertbuffet en drankenarrangement*

Ma. t/m vrij. € 29,50 p.p.
Zat. en zon. € 34,50 p.p.

* Exclusief buitenlands gedistilleerd

Reserveren gewenst
Tijdens feestdagen andere tarieven

Nu ook gevestigd in het centrum!

Makelaardij Bilthoven
Kwinkelier 6

3722 AP Bilthoven

030 225 02 65
info@makelaardijbilthoven.nl

Makelaardij Bilthoven

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e 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
service voor ondernemers

ondernemers
voor ondernemers

Praten kan altijd...

Arinfo BV   
Kon. Wilhelminaweg 461   
3737 BE Groenekan
T +31(0)346 213204   
info@arinfo.nl
www.arinfo.nl
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Eerste ‘Maartensdijker 
van het Jaar’

door Walter Eijndhoven 

Gedurende vier weken, tussen 10 januari en 12 februari, konden inwoners van Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek hun stem uitbrengen op ‘hun’ 

Maartensdijker van het Jaar, een nieuw te starten traditie binnen de kernen van de voormalige 
gemeente Maartensdijk. Na het tellen van alle stemmen beet Edwin Plug uit 

Maartensdijk het spits af, met de meeste stemmen.

Initiatiefnemers Maartensdijker 
Gert-Jan Weierink en Henric de Jong 
Schouwenburg uit Groenekan start-
ten woensdag 10 januari de eerste 
verkiezing van ‘Maartensdijker van 
het Jaar’, in Dijckstate aan het Maer-
tensplein in Maartensdijk. Al op deze 
startbijeenkomst konden inwoners 
van de vier kernen hun stem uitbren-
gen op hun favoriete vrijwilliger.

Genomineerden
Nog voor de stembussen werden 
geopend, stroomden diverse namen 
al binnen. Via de facebookpagina 
en formulieren bij kapper Hans en 
Dijckstate volgden nog meer na-
men. ‘Nadat wij alle stemmen had-
den geteld, met negen genomineer-
den, kwam uiteindelijk een top drie 
tevoorschijn, vertelt Weierink. Op 
de derde plaats staat Henny van der 

Heijden, vanwege zijn activiteiten 
bij De Vierstee, als tweede werd 
Hans Stevens gekozen, omdat hij zo 
vrolijk en sociaal-voelend is en na-
tuurlijk omdat hij de ‘knipper’ van 
Maartensdijk is’, vertelt Weierink. 
‘Maar Edwin Plug kreeg de meeste 
stemmen,vanwege zijn inzet bij Vier-
stee 2.0 en de samenvoeging van 
voormalig gemeente Maartensdijk 
bij gemeente De Bilt’. Over deze 
samenvoeging was Plug echter niet 
helemaal te spreken. ‘Gemeente De 
Bilt is helaas veel te weinig gericht 
op de kleinere kernen Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk 
en Westbroek. Een gemiste kans’, 
legt Plug uit. 

Maartensdijks Volkslied
Nadat de ‘Maartensdijker van het 
Jaar’ bekend was gemaakt, volgde 

nog de prijsuitreiking, een wisselbe-
ker, een driegangen-diner bij Bij de 
Tijd in De Bilt, een taart van Land-
waart en bloemen van Boeketterie 
Klokker. Na de uitreiking zong ieder-
een uit volle borst mee met het Maar-
tensdijkse Volkslied, begeleid door 
Gijsbert van der Linden op piano. 
‘Geweldig dat zoveel mensen op mij 
hebben gestemd’, vertelt Edwin Plug. 
‘Bij deze wil ik de prijs graag opdra-
gen aan alle vrijwilligers, die hebben 
meegewerkt aan Vierstee 2.0, want 
ook zij hebben veel gedaan voor onze 
gemeenschap’. Volgend jaar volgt 
een nieuwe verkiezing. Weierink: 
‘Jammer dat dit jaar minder belang-
stellenden tijdens de uitreiking aan-
wezig waren dan wij hoopten. Daar 
gaan wij ons nog op beraden. Eén 
ding weet ik zeker, dit evenement 
wordt een traditie in Maartensdijk’. 

V.l.n.r. Henric de Jong Schouwenburg, Henny van der Heijden (3e plaats), 
Edwin Plug (1e plaats), Hans Stevens (2e plaats) en Gert-Jan Weierink.

Klumper maakt van 
kaas kopen een beleving

Klumper Kaasdelicatessen uit Bilthoven is een van de deelnemers aan 
het kortingsbonnenboekje dat eind vorig jaar door de Vierklankbezor-
gers is uitgereikt. Met de kortingsbon kunt u nog tot en met maart pro-
fiteren van een fikse korting op een pond Oude Klumper kaas.

Wie nog ouderwetse service wil meemaken en wil genieten van de 
sfeer van een delicatessenzaak moet beslist eens bij Klumper op de 
Julianalaan 28 in Bilthoven binnenlopen. Naast een verrassend assorti-
ment kaas zijn er tal van delicatessen, zowel zoet als zout, confituren, 
noten, dressings en een grote theekast meer wel 80 soorten losse thee. 

Op www.klumperkaas.nl kunt u alvast een kijkje nemen in het ruime 
assortiment, maar voor de beleving moet u echt in de winkel zijn. En 
neem dan de kortingsbon mee om te profiteren van de aanbieding. 
Heeft u het kortingsbonnenboekje gemist? U kunt alsnog een exem-
plaar halen op o.a. het kantoor van De Vierklank. Kijk voor een vol-
ledig overzicht van de afhaaladressen op www.vierklank.nl

Bij Klumper Kaas ligt er een ruim assortiment op de plank.

Onthulling Glastableau 
door Henk van de Bunt

Zaterdag 17 februari onthulden de wethouders Anne Brommersma (wijkwethouder De Bilt) en 
Hans Mieras (Kunst en Cultuur) het Glas tableau ‘Beweging door de tijd’. Het tableau hangt 

bij de ingang van Kunst en Licht op Dorpsstraat 59.

Het initiatief voor het maken van het 
tableau is genomen door de Galerie 
Ruimte voor Kunst in de Dorps-
straat. De makers van het tableau 
zijn Sascha Hacska en Hans Kars. 

Thema
Het glastableau heeft het verkeer en 
vervoer in Het Oude Dorp (kern De 
Bilt) als thema. Het gaat over het 
verkeer en vervoer in het verleden. 
Voor dit thema is gekozen gelet op 
de betekenis hiervan voor Het Oude 
Dorp door de eeuwen heen. Met het 
glastableau willen de makers de his-
torische dynamiek in de ruimte van 
Het Oude Dorp aan de hand van het 
thema verkeer en vervoer duidelijk 
maken.

Optreden voor kapper Hans
4FUN zet muziek neer uit de jaren 40 van de Andrews Sisters en de jaren 70-80, van pop/soul 

en easy-listening. Muziek van o.a. The Doobie Brothers, Earth Wind & Fire,
George Benson, Tina Turner, Chaka Khan en the Pointer Sisters

vormen voor menigeen een feest van herkenning. 

Een van de leden is Betty Kou-
denburg, de collega kapper van de 
Maartensdijkse dorpsbarbier Kap-
per Hans. Samen met Barbara, 
Pauline en Angelique zorgden zij 
voor een passend sfeertje op de 
verjaardag van kapper Hans. 4Fun 
heeft zich, op verzoek van de Land-
macht, de afgelopen jaren verdiept 
in het repertoire van de Andrews 
Sisters en hier een speciale act van 
gemaakt. Na hun optreden tijdens 
de viering van Operatie Market 
Garden (70 jaar vrijheid) hebben 
ze vele uitnodigingen van Defen-
sie mogen ontvangen om te komen 
optreden met hun Andrew Sisters 
repertoire. 

Kapper Hans ontvangt een muzikale traktatie ter gelegenheid van zijn 
70ste verjaardag. [foto Henk van de Bunt]

V.l.n.r. Hans Kars, wethouder Anne Brommersma, Sascha Hacska en 
wethouder Hans Mieras.
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Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk, do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Like ons op facebook/BotaBootsCompany

grijs

groen

van 69,95
voor

25,-

van 139,95
voor

50,-

van 169.95,-
voor

25,-

van 149,95
voor

65,-

van 239,95
voor

50,-

Hemd Vest

Vest

Jurk/tuniek

Jas

groen grijs

off white/cognac

Super Sale
kortingen tot wel

Out� ts Boots Accessories

Overhangende struiken, ongelijke trottoirs, kuilen in de weg en oer-
woudplantsoenen zijn de SGP een doorn in het oog! Onveilig. Slordig. 
Bepaald geen visitekaartje. Dat ligt niet aan de uitvoerder, dat ligt aan het 
beleid van de gemeente. Het moet beter! De SGP zet zich hiervoor in!

Stem SGP voor een beter onderhouden 

De Kern centraal!
VOLG ONS OP
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GEMEENTENIEUWS
week 08 ¾ 21 februari 2018

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande 
werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op www.
debilt.nl/wegwerkzaamheden.

De Bilt: Door de hele gemeente worden de 
straatkolken gereinigd, werkzaamheden du-
ren tot 16 maart 2018.
De Bilt: Door de hele gemeente worden 
ondergrondse afvalcontainers geplaatst, 
werkzaamheden duren tot half april 2018.
De Bilt: De Holle Bilt kruising Dorpsstraat: 
renovatiewerkzaamheden in de avond- en 
nachturen tussen 20.00 uur tot 6.00 uur, 
van 23 tot 25 februari en van 2 tot 4 maart 
2018. 
De Bilt: Molenkamp: herstraten parkeer-
plaatsen nabij de supermarkt van 14 febru-
ari tot 16 maart 2018.  

De Bilt: Rijkswaterstaat gaat asfalt- en on-
derhoudswerk uitvoeren bij de tunnel A28, 
nabij de Utrechtseweg; in de weekenden 
van 9 tot 12 maart en van 16 tot 19 maart 
2018.
De Bilt: Kerklaan: riool- en asfaltwerk-
zaamheden; 19 en 20 februari 2018. 
De Bilt: Saturnuslaan, inbegrepen de krui-
singen met de Plutolaan en de Neptunus-
laan: rioolrenovatiewerkzaamheden; tot 2 
maart 2018. 
Bilthoven: Vinkenplein: kabel- en leiding-
werkzaamheden; tot eind maart 2018.

Gedurende het hele jaar worden diverse 
snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Verkoop vrije kavels 
in Bilthoven 
De gemeente De Bilt heeft vijf vrije kavels in 
de verkoop voor particuliere zelfbouw. Aan 
de Sperwerlaan en de Boslaan in Bilthoven 
heeft de gemeente locaties beschikbaar voor 
herontwikkeling. Voorheen stonden hier res-
pectievelijk scouting Akoteh en de Van Ever-
dingenschool. Op woensdag 21 februari om 
19.30 uur wordt een informatiebijeenkomst 
georganiseerd in de Mathildezaal van het ge-
meentehuis. Op www.bouwenaandebilt.nl 
vindt u informatie over de verkoop.

Kappen onveilige 
bomen
In maart laat de gemeente De Bilt 142 zieke 
bomen kappen. De bomen vormen een risico 
voor de veiligheid. Voor de meeste gekapte 
bomen komen jonge exemplaren terug. Op 
de website vindt u meer informatie, inclusief 
een kaart waarop u precies kunt zien om 
welke bomen het gaat.

App omgevingsalert
Wist u dat u via een app op uw smartphone 
en tablet de vergunningaanvragen en -be-
sluiten in uw buurt kunt zien? De app is gratis 
te downloaden in de Appstore en Playstore. U 
vindt de app door te zoeken op ‘De Bilt’ of op 
‘Omgevingsalert’. U stelt zelf het gebied in 
waarover u op de hoogte wilt blijven. Ook is 
het mogelijk om meldingen in te stellen. Meer 
informatie over de verschillende mogelijkhe-
den om de bekendmakingen te raadplegen 
vindt u op www.debilt.nl/bekendmakingen. 

Er is rattenoverlast in Bilthoven-West, bij de Kometenlaan en omgeving. Bewo-
ners, Woonstichting SSW en de gemeente De Bilt hebben allen een rol en verant-
woordelijkheid om de oorzaak aan te pakken. De gemeente pakt de coördinatie 
hiervan op.

Melding via debilt.nl/ratten
De gemeente werkt samen met een profes-
sionele rattenbestrijder. Wanneer u via www.
debilt.nl/ratten een melding doet, kan de rat-
tenbestrijder gericht aan de slag. U kunt ook 
telefonisch een melding doen via 030-2289 
411. Meld ook vooral de bron voor ratten-
overlast bij de gemeente: waar ziet u voed-
selvervuiling of waar wordt er overmatig ge-
voerd.

Maatregelen tegen ratten
Het is belangrijk om de omgeving zo onaan-
trekkelijk mogelijk voor ratten te maken. De 
gemeente De Bilt treft  daarbij onder andere 
maatregelen in de openbare ruimte, riole-
ring, groenvoorziening, vuilcontainers, her-
stelwerkzaamheden, handhaving en commu-
nicatie. 

Bestrijding van ratten
U heeft geen overlast van de bestrijding in 
de openbare ruimte. Medewerkers van het 
bedrijf werken met lokaaskisten. Deze kisten 
zelf zijn absoluut veilig en alleen voor de be-
strijding van ratten ontwikkeld, maar u mag 
ze niet aanraken.

Wat kunt u zelf doen?
Ratten worden aangetrokken door eten, 
drinken en nestelgelegenheid. Bestrijden 
heeft geen zin als er voedsel en schuilplek-
ken beschikbaar blijven. 
• Laat geen etensresten achter in en rond 

uw woning en in de openbare ruimte.
• Bewaar afval thuis in goed afsluitbare bak-

ken. Bewaar plastic zakken met huisvuil 
(vooral ’s nachts) niet buitenshuis.

• Zet zakken nooit naast, maar direct in de 
afvalcontainer op straat.

• Ratten kunnen via spouwmuur en kruip-
ruimte uw woning binnenkomen. Maak 
daarom de openingen dicht in buitenmu-
ren, luchtroosters, niet goed afgesloten 
deuren en ramen, putjes en defect regen-
waterafvoer. 

• Laat de riolering van uw koopwoning na-
kijken op breuken. Vanuit een defecte rio-
lering in kruipruimtes kunnen ratten uw 
woning binnenkomen.

• Snoei struiken vooral aan de onderkant en 
langs gevels, zodat het groen ook goed 
schoon te houden is.

• Voer vogels alleen natuurlijk voedsel en in 
zo’n kleine hoeveelheid dat ze dit per keer 
op kunnen eten. Het zonder meer op de 
grond uitstrooien van voer voor de vogels 
trekt ratten aan. ’s Nachts doen zij zich te 

goed aan de restanten, die de vogels heb-
ben laten liggen. Vogels bij voorkeur voe-
ren in vogelhuisjes of op vogelplankjes 
met opstaande rand. Voer geen vogels en 
eendjes in de middag, want dan zijn ze al 
verzadigd; ze eten dan nog maar weinig 
van het voer en ’s nachts ligt het er voor de 
ratten.

• Meld vooral de bron voor rattenoverlast: 
waar ziet u voedselvervuiling of waar 
wordt er overmatig gevoerd. 

• Als uw buren ook overlast hebben van rat-
ten, bespreek dan samen met hen deze 
maatregelen.

Zorg voor orde en netheid, ook in de schuur 
en in de tuin. Materialen die langdurig blijven 
liggen, bieden een aantrekkelijke nestelgele-
genheid voor ratten. Ook slecht beheerde 
composthopen kunnen een aantrekkelijke 
voedselbron vormen.

Bestrijding van ratten

Werk aan Soestdijkseweg Zuid vertraagd door vorst
Deze maand begint de gemeente met 
het aanpassen van de kruising van de 
Soestdijkseweg Zuid met De Holle Bilt/
Dorpsstraat. 

Als gevolg van de koude weersomstandighe-
den begin februari schuiven de werkzaamhe-
den aan de kruising een week op. Dit geldt 
ook voor de aangekondigde weekendafslui-
tingen waarin dag en nacht doorgewerkt 

wordt. De kruising is afgesloten van vrijdag 
23 februari 20.00 uur tot en met zondagoch-
tend 25 februari 6.00 uur en van vrijdag 2 
maart 20.00 uur tot en met zondagochtend 4 
maart 6.00 uur. Tijdens de afsluitingen is in 
beide richtingen een omleiding voor autover-
keer ingesteld. Op www.debilt.nl/projecten 
vindt u meer informatie.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

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

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

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

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 
22 februari 2018 vanaf 20.00 uur in de Ma-
thildezaal van het gemeentehuis in Biltho-
ven. 
Naast de ingekomen stukken en het vragen-
uur staat op de agenda:
• Vaststellen plan voor onderwijshuisvesting 

(IHP) 2017-2020
• Beschikbaar stellen krediet en budget voor 

ICT-programma Sociaal Team
• Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Af-

valverwijdering Utrecht (AVU)
• Verantwoording fractiebudgetten 2017
• Motie vreemd aan de agenda Checklist on-

afhankelijke cliëntondersteuning (PvdA)
• Motie vreemd aan de agenda Afvalinzame-

lingsbeleid 2019, en daarna (Fractie Schla-
milch)

• Motie vreemd aan de agenda Openbaar 
universeel toilet in Centrum Bilthoven 
(PvdA)

• Motie vreemd aan de agenda Aanpak 
overlast ratten (SGP e.a.)

• Motie vreemd aan de agenda Onderzoek 
rattenplaag Kometenlaan e.o. en concrete 
maatregelen (Fractie Schlamilch)

• Vaststellen ontwerpverklaring geen beden-
kingen omgevingsvergunning Groenekan-
seweg 113/121

• Vaststellen notitie grondbeleid en vast-
goedbeleid

• Motie vreemd aan de agenda Afvalinza-
melbeleid (PvdA)

• Motie vreemd aan de agenda Neem par-
keerprobleem centrum Bilthoven serieus 
(Fractie Schlamilch, SGP)

• Motie van afkeuring vreemd aan de agen-
da Biltse Cultuurfederatie (Fractie Schla-
milch)

• Verzamelvoorstel begrotingswijziging 2018

De agenda en bijbehorende stukken van de 
raads- en commissievergaderingen vindt u 
op raadsinformatie.debilt.nl. Heeft u een 
vraag over de vergaderingen of een van de 
stukken? Neem dan contact op met de griffie 
via raadsgriffie@debilt.nl of (030) 228 91 64. 
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Bewezen de
goedkoopste!

Kijk voor actuele openingstijden 
en zondagopeningen op 
hoogvliet.com/openingstijden

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden

WEEKENDDEAL

 

TOT

KORTIN
G46%

Geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 februari 2018

Geldig van vrijdag 23 t/m zondag 25 februari 2018

Coca-Cola, Fanta 
of Finley

6 fl essen van 1 liter
Van 8.10 - 9.36

Wicky 
4 pakken met 

10 pakjes van 0.2 liter

Shoarma- of 
gyrosreepjes
 Van 3.65

5.-
6 FLESSEN

4.99
4 PAKKEN

2.-
500 GRAM

Per kilo
4.00

 Van 7.40

Rock-explosie in 
H.F. Wittecentrum

‘Een geweldige tijd, de zomer van 1971,’ zei rocklegende Lemmy 
Kilmister (Motörhead) ooit. ‘Ik kan me er weliswaar niets meer 
van herinneren, maar ik zal hem nooit vergeten.’ 

Voor de vele danslustigen afgelopen zaterdagavond in het H. F. Wit-
tecentrum was die herinnering geen probleem: het was het jaar waarin 
Elvis met diens magistrale vertolking van ‘My Way’ zijn stempel op de 
popgeschiedenis zette. 

Van de grote meester waren natuurlijk ook zijn ‘Blue Suede Shoes’ 
te horen en de van heinde en verre gekomen dansparen zwierden en 
zwaaiden, dat het een aard had, alles op de klanken van een zeskoppige 
rock and roll-band, toepasselijk The Explosion Rockets geheten. Een 
gastoptreden van (blues-)harmonicaspeler Ruud Wegman uit Maarssen 
completeerde deze gezellige dansavond. Om nooit te vergeten.

(Peter Schlamilch) 

Voetjes van de vloer in het HF Witte Centrum in De Bilt.

Maestro Westbroek
Valt dirigeren te leren?

Voor het eerst van hun leven staan zij voor een orkest. Dat lijkt ge-
makkelijker dan dat het is. Wat komt er allemaal kijken bij het leiden 
van een orkest? Op zaterdag 3 maart in het Westbroekse Dorpshuis om 
20.00 uur presenteren bij Maestro Westbroek zes Westbroekers zich, die 
al wekenlang aan het oefenen zijn op het dirigentschap. Muziekvereni-
ging Vriendenkring heeft het de kandidaten niet gemakkelijk gemaakt. 

Ze hebben mooie, maar ook lastige, muziekstukken voor hun kiezen 
gekregen. Gaat hen het lukken de orkestleden goed aan te sturen en 
onder de duim te houden? Wordt het chaos of klasse? Ze worden be-
oordeeld door een vakjury en door het publiek. Ga genieten van een 
mooie en gezellige muzikale avond en stem mee op uw favoriete kandi-
daat. De toegang is gratis, in de pauze worden er stroopwafels verkocht. 
(Arie de Bree)

Er wordt al veel geoefend in Westbroek.
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advertentie

Geopend van 07:30 uur tot 20:00 uur.  verhaegtandartsen.nl
Tolakkerweg 157a | Maartensdijk | 0346-213 450 

‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

Science Fair op Het Nieuwe Lyceum 
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 16 februari organiseerde Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven de jaarlijkse Science 
Fair in het kader van U-talent. Het thema voor dit jaar was ‘The Great Escape’. Via diverse 

workshops streden teams van VWO 5/6 van HNL tegen teams van het Christelijk Lyceum Zeist 
(CLZ) en het Corderius College uit Amersfoort. 

'Als thema voor dit jaar hadden wij 
‘The Great Escape’, vertelt Nienke, 
leerling van het HNL. 'Daarom zijn 
wij de afgelopen maanden, met 
veel plezier, bezig geweest met het 
ontwerpen van een Bèta Escape 
Room. Door het oplossen van al-
lerlei problemen en het kraken van 
codes, in een zo snel mogelijke tijd, 
moeten teams van CLZ, het Cor-
derius College en teams van onze 
school het tegen elkaar opnemen. 
Het team met de snelste tijd wint 
een ticket voor zes mensen voor de 
VR Escape Room in Utrecht', vult 
mede-organisator Frederique aan. 

Leaphy
Naast de Escape Room konden de 
teams nog meedoen aan diverse 
workshops. Zo was er de mogelijk-
heid om te ‘tinkeren’ (een proces 
waarin je iets creëert, een product 
ontwikkelt), je te verdiepen in reek-
sen en sommen of een ‘leaphy'‘ 
te programmeren. 'Een ‘leaphy’ 
is een robotje', vertelt Olivier van 
Beekum, docent aan het Corderius 
College in Amersfoort. 'Robotica 
is tegenwoordig hip en leerzaam. 
Daarom gaven wij onze leerlingen 
van de bovenbouw vorig jaar de 
opdracht een robot te maken, voor 
een paar tientjes, in de hoop hen 
te interesseren voor bètavakken'. 

Tijdens de workshop deed niet elk 
robotje het naar wens en werd door 
het team naarstig gezocht naar een 
oplossing. Van Beekum: 'Dankzij 
dit project lukt het ons om meer 
leerlingen te interesseren voor bè-
tavakken, robotica, informatica en 
techniek. 
Onze leerlingen geven nu ook les 
aan kinderen op de basisschool, 
zodat ook zij al op jonge leeftijd in 
contact komen met wetenschap en 
techniek. Uiteindelijk is onze hoop 
gevestigd dat meer studenten voor 
techniek kiezen'. 

U-talent
Ieder jaar wordt een Science Fair 
georganiseerd op scholen voor 
Havo en VWO om interesse te 
kweken voor Bètavakken in het on-
derwijs. U-talent draagt bij aan de 
kwaliteitsverhoging van het bèta- 
en techniekonderwijs in Havo en 
VWO en probeert een goede aan-
sluiting te realiseren met het hoger 
onderwijs (HBO en Universiteit). 
Leerlingen in de bovenbouw van 
Havo en VWO kunnen master-
classes volgen aan de Hogeschool 
Utrecht en bij de Universiteit 

Muzikale Vorming 
voor kinderen

Noten leren lezen, ritmespelletjes en een klokkenspel om thuis mee 
te experimenteren. Vanaf donderdag 8 maart kunnen kinderen van 
basisschoolgroep 3 en 4 in het Dorpshuis in West-broek op speelse 
wijze kennismaken met muziek en muziekinstrumenten.

De cursus Algemene Muzikale Vorming wordt gegeven door muziekle-
rares en trompettiste Tessa van Genderen. De cursus is elke donderdag 
van 14.15 tot 15.00 uur en duurt acht weken; vlak voor de meivakantie 
is de afronding. Algemene Muzikale Vorming is vooral leuk voor kin-
deren, die nog nooit iets met muziek hebben gedaan, maar het eigenlijk 
wel eens wil-len proberen; om te kijken of een instrument bespelen 
iets voor ze is. Tijdens de les luister je naar muziek, leer je werken 
met muzikale begrippen als hoog en laag, hard en zacht, lang-zaam en 
snel, en ontdek je het begin van noten lezen. En elke week staat een 
ander muziek-instrument uit de fanfare centraal. De ene keer drums, de 
andere keer een saxofoon, enzo-voort. De cursus is een initiatief van 
Muziekvereniging Vriendenkring. Voor meer informatie over kosten of 
aanmelden; leerlingencoördinator Els de Bree (a.de.bree6@kpnplanet.
nl, tel. 0346-282292 of 06 39390528). 

Basisschool De Regenboog 
maakt muziek

door Kees Diepeveen

Vrijdag 16 februari was het een muzikaal feest op basisschool De Regenboog. Aanleiding was 
het verkrijgen van de ‘Muziek Impuls’, een subsidie vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie, 

waarna de school is gestart met allerlei muzikale activiteiten in samenwerking met docenten 
van de muziekschool. Het eerste feestelijk concert werd bijgewoond door vele 

enthousiaste ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes

Het concert vond plaats in de gym-
zaal van Het Lichtruim waar ba-
sisschool De Regenboog tijdelijk 
is gehuisvest in verband met een 
nieuw te bouwen school. De leer-
lingen uit de groepen 5 tot en met 
8 speelden op keyboard, gitaar, 
slagwerk en trombone. De groepen 
1 tot en met 4 hebben veel gezon-
gen en meerdere liedjes ten gehore 
gebracht. De leerlingen van de 
groepen 5 tot en met 8 hebben een 
maand lang elke week 45 minuten 
geoefend op het door hen zelfgeko-
zen instrument onder begeleiding 
van een muziekdocent. 

Ontwikkeling
Muziek is heel belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen. Samen 
muziek maken geeft veel plezier 
maar stimuleert ook de creativi-
teit van kinderen. De Regenboog 
onderschrijft dat en zag deze sub-
sidie als een kans om de kwaliteit 
van het muziekonderwijs te verbe-
teren. De subsidie is gegeven voor 
drie schooljaren. Na de voorjaars-
vakantie gaat de school verder met 
twee trajecten. Het eerste traject is 
het oprichten van twee schoolko-
ren. Een koor voor leerlingen uit 
de groepen 3,4 en 5 en een koor 

voor leerlingen uit de groepen 6,7 
en 8. De koren gaan onder leiding 
van een muziekdocente aan de slag 
met zingen en ervaren hoe leuk het 
is om dit samen te doen en daarbij 
muziek te maken. Het tweede tra-
ject is het oprichten van een school-
orkest onder leiding van een docent 
van Het Kunstenhuis. 
 
Pijler
Een belangrijke pijler voor het ver-
krijgen van subsidie is deskundig-

heidsbevordering van de leerkrach-
ten. De komende drie schooljaren 
zullen de leerkrachten in samen-
werking met de docenten van de 
muziekschool werken aan het ver-
beteren van de kwaliteit van de ei-
gen muzieklessen. 
Hoofddoel is om het muziekon-
derwijs op De Regenboog te ver-
beteren en naar een hoger plan te 
trekken. De komende jaren zullen 
er nog veel muzikale activiteiten 
volgen.

De leerlingen wachten ontspannen af wanneer zij mogen optreden.

Het oplossen van de codes viel nog niet mee.

Utrecht. Leerlingen komen in con-
tact met leerlingen met dezelfde 
interesses en maken mee hoe het 
eraan toegaat op hogeschool of uni-
versiteit. VWO-leerlingen kunnen 
via masterclasses kennismaken met 
onder andere ‘Magnetische Vloei-
stoffen’, ‘Being a Drug Designer 
for Two Days’, ‘De Confrontatie 

met Einstein’ of ‘3D printen van le-
vende weefsels’. Gemotiveerde en 
getalenteerde leerlingen volgen op 
deze wijze innovatieve onderwijs-
modules. Aan het eind van de Sci-
ence Fair op HNL ging het dames-
team van CLZ aan de haal met de 
prijs, met zes mensen naar de VR 
Escape Room in Utrecht.

Violenactie Patioschool 
De Kleine Prins

Jaarlijks verkoopt de Patioschool De Kleine Prins in De Bilt violen 
voor het goede doel. In een tijdsbestek van twee weken proberen 
de kinderen van de school zoveel mogelijk violen te verkopen aan 
familie, vrienden en bekenden. 

Dit jaar is de Axel Foundation als goed doel aan de violenactie gekop-
peld. Axel is een jongen uit De Bilt met een stofwisselingsziekte. Zijn 
ouders hebben de stichting opgericht om stofwisselingsziekten meer 
bekendheid te geven en geld op te halen voor onderzoek. De Axel Foun-
dation heeft een digitaal stripverhaal ontwikkeld waarmee de leerlingen 
aan de slag zijn gegaan om te begrijpen wat stofwisselingsziekten zijn 
en hoe belangrijk het is om onderzoek te doen. De presentatie inspireert 
en motiveert de kinderen enorm. De verkoopperiode loopt tot 10 maart 
en op zaterdag 17 maart worden de violen bezorgd door de kinderen. 
Als er geen leerlingen bij u aan de deur komen, kunt u violen bestellen 
via de mail: info@patioschool.nl 

Binnenkort staat het schoolplein weer vol met viooltjes om te bezorgen.
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Verhalen over de Watersnoodramp 
van 1953 (deel 2)

door Walter Eijndhoven

Twee weken geleden herdacht Nederland de watersnoodramp, die zich 65 jaar geleden 
voltrok, in de nacht van 31 januari op 1 februari. Een ramp met ruim 1.800 doden tot gevolg, 

verdronken vee en een enorme schade aan huizen. Velen konden nadien niet spreken over 
hetgeen hen overkwam, maar langzamerhand komen de verhalen los, ook bij inwoners van 

gemeente De Bilt. Deze week het laatste deel.

Karel Beesemer schreef een ver-
haal voor een nog uitkomend boek 
over zijn herinneringen aan de 
watersnoodramp. Als jong mili-
tair moest hij naar Zeeland om te 
helpen. 'Als jong militair moest 
ik meehelpen de gaten in de dijk 
te dichten die het plaatsje Othene 
op Zeeuws-Vlaanderen tegen het 
water moesten beschermen', ver-
telt Beesemer. 'Het was februari 
1953 toen wij naar Zeeland moes-
ten om te helpen. Waar die hulp 
uit zou bestaan, wisten wij niet 
en evenmin wisten wij naar welk 
gedeelte van Zeeland wij zouden 
gaan. Toen wij vertrokken, was het 
beestachtig weer en voortdurend 
gierde de wind en de regen viel 
met bakken uit de hemel. Het was 
weinig gerieflijk met zo velen in 
een te kleine 3-tons vrachtwagen. 
Niks banken, niks verwarming. 
Als je been klem zat onder een 
plunjezak of onder een lichaams-
deel van één van je kameraden, 
was dat een ware ramp door de op-
trekkende kramp. Vergeleken met 
de begeleidende militaire motoren 
hadden wij echter niets te klagen. 
Zij zaten vele uren in de regen, 
op een motor', vervolgt Beesemer 
zijn verhaal. Het oude buurtschap 
Othene (nu: Noten) bestond uit 
slechts 85 huizen. Beesemer en 
zijn kameraden moesten de gaten 
in de zeedijk dichten met zandzak-
ken. Beesemer: 'Natuurlijk hadden 
wij graag levens gered, maar toen 
wij aankwamen waren de slachtof-
fers reeds lang verdronken. Wat 
een afgrijselijk gezicht was, waren 
vooral de kadavers van verdronken 
koeien en paarden'. 

Jenever
Uit veel verhalen blijkt dat militai-
ren hielpen met het dichten van de 
gaten in dijken. Ook Piet de Groot 
uit Bilthoven werd opgeroepen te 
komen helpen in Zeeland, waar-
schijnlijk op Goeree Overflakkee. 
Als militair was hij met verlof 
thuis in Leeuwarden. Via een op-
roep op de radio hoorde hij dat alle 
militairen zich moesten melden bij 
hun onderdeel, dus vertrok hij naar 

de Kromhoutkazerne in Utrecht. 
In Zeeland aangekomen, werd hij 
gedropt op een kale dijk, waarin 
een groot gat was ontstaan. Enige 
dagen lang moest hij, met zijn ka-
meraden, het gat dichten met zand-
zakken, tot bij een volgende vloed 
alles weer wegspoelde. En moes-
ten zij weer opnieuw beginnen. Zij 
sliepen in een oud schoolgebouw 
en werden op de been gehouden 
met jenever. Uiteindelijk werd De 
Groot ziek afgevoerd naar een mi-
litair hospitaal, samen met veel an-
deren. het was dan ook afzien door 
het gure weer.

Prinses Wilhelmina
Armien Visser uit Bilthoven 
woonde als kind op de Charloi-
sche Lagedijk in Rotterdam-Zuid. 
Zij vertelt: 'Deze dijk scheidt Rot-
terdam van Barendrecht. De vol-
gende polder is niet onder water 
gegaan, maar de Hoekse waard 
wel. Wij hadden al eerder mee-
gemaakt dat polders onder water 
stonden, tijdens de Tweede We-
reldoorlog. De Engelsen bombar-
deerden in die tijd de dijken. In 
Zeeland woonde veel familie, ook 
op Flakkee. Daar woonde oom 
Gerrit. Later hoorden wij dat hij 
ons nichtje Didi van de verdrin-
kingsdood had gered. In de tijd 

van de watersnoodramp volgde ik 
mijn opleiding aan de Academie 
van Beeldende Kunsten in Rotter-
dam. Wij werden opgeroepen om 
te komen helpen met het sorteren 
van kleding voor de slachtoffers. 
Dat gebeurde in grote havenlood-
sen bij de Waalhaven. IJskoud was 
het in die hal. Alle kleding werd 
op paardenkarren aan- en afge-
voerd. Soms kregen wij een hele 
berg schoenen, om te sorteren. 
Alles lag natuurlijk door elkaar, 
dus dat werd uitzoeken. Kleur bij 
kleur, met veters, zonder veters, 
open schoenen, dichte schoenen. 
Dat was een heel karwei. Op een 
gegeven moment werd gemop-
perd dat iemand steeds in de weg 
liep. Bleek het prinses Wilhelmi-
na te zijn. Met kordate pasjes liep 
zij overal langs. Dat ging natuur-
lijk als een lopend vuurtje rond. 
Als zij dan langsliep, was het 
doodstil, uit diepe achting voor de 
prinses. Diezelfde week startten 
wij op de Academie een actie om 
geld op te halen. Voor geld kon 
men een stukje klei kopen om de 
gaten in de dijken te dichten'. 

Tranen
Dick van Kuijk uit Maartensdijk 
werd tijdens de ramp opgeroepen 
om zich met spoed te melden in 
de Elisabeth-Kazerne in Vught/ 
Den Bosch. Van Kuijk: 'Wij, als 
afgezwaaide stoottroepen, moes-
ten ons melden vanwege de ramp 
in Zeeland. Met militaire voertui-
gen werden wij vervoerd naar het 
rampgebied. Eenmaal daar aange-
komen, moesten wij ons verzame-
len en werd ons uitgelegd wat wij 
moesten doen. Op de dijk lopend, 
zagen wij overal ondergelopen 
huizen, met mensen op daken en 
verdronken dieren'. Via vlotten 
hoopte Van Kuijk slachtoffers uit 
hun huizen en van de daken te 
halen. Door de harde wind en de 
sterke stroming lukte dat helaas 
niet. 'Vreselijk was dat. Op een ze-
ker moment werd een moeder met 
kind meegesleurd door het water. 
Dat zijn beelden die je nooit meer 
vergeet. Naderhand spraken wij 

samen over onze ervaringen. Ook 
wij, stoere mannen, kregen tranen 
in onze ogen, vooral bij de beelden 
van een wegdrijvende vrouw, met 
haar kind in de armen. Weet je, ik 
ben slechts drie dagen in Zeeland 
geweest, maar ik voel mij nog 
steeds schuldig dat ik toen niet 
meer heb kunnen doen'. Henk van 
Wingerden uit Bilthoven woonde 
in de tijd van de watersnoodramp 
in Kralingen, Rotterdam. 'Op 30 
januari ging reeds het alarm af in 
Nederland. De storm zou weleens 
heel erg kunnen worden. Dat werd 
het dus ook', vertelt Van Winger-
den. 'Gelukkig hielden wij het 
droog, maar ik ging wel iedere 
dag kijken hoe hoog het water 
stond. Alle ellende van toen heb 
ik ver weggestopt, in mijzelf'. 

Respect
Ook vele maanden na de waters-
noodramp moest nog veel gebeu-
ren om het water, in de toekomst, 

buiten de grenzen te houden. In 
november 1953 werd het laatste 
grote gat bij Ouwerkerk gedicht 
met behulp van 4 caissons, grote 
containers met een lengte van 60 
meter, 20 meter breed, 18 meter 
hoog en een gewicht van 45 ton. 
'Mijn hulpverlening was niet zo 
direct, dat wil zeggen tijdens en 
onmiddellijk na het noodweer. Ik 
was destijds in militaire dienst, 
ter vervulling van mijn dienst-
plicht, als radio-telegrafist bij de 
verbindingstroepen', vertelt Dirk 
Kraan uit Maartensdijk. Na de 
rampdag werd ik gedetacheerd in 
een school in Zierikzee, met een 
aantal mannen uit ons peleton. 
Hier verzorgden wij de radio-
verbindingen tussen de diverse 

werkgroepen. Tijdens ons werk in 
november dienden vier caissons 
af te zinken, om zo het laatste 
grote gat te dichten'. Het moment, 
precies tussen het uitstromen en 
instromen van het water, was het 
meest kritieke punt. Met behulp 
van sleep-en duwboten werd de 
laatste caisson, op het juiste mo-
ment ingevaren en afgezonken 
tussen de andere drie containers. 
'Secondenwerk was dat', legt 
Kraan uit. Hij vervolgt: 'Toen die 
grote container net was afgezon-
ken, stroomde het water alweer 
binnen. In een mum van tijd stond 
het water alweer een meter hoger, 
dan een paar seconden eerder. Dat 
heeft veel indruk gemaakt. Nog 
steeds heb ik groot respect voor 
de waterbouwkundigen en andere 
vaklui, die dit werk tot uitvoering 
hebben gebracht. Maar nog meer 
blijft mij de kracht en de grillig-
heid bij van de natuur en dan ui-
teraard met name het water'. 

Museum
In 2016 kreeg het Watersnoodmu-
seum de titel Nationaal Kennis- en 
Herinneringscentrum Watersnood 
1953 van toenmalig minister van 
Infrastructuur en Milieu, Schultz 
van Haegen. Met deze erkenning 
hoopt het Watersnoodmuseum de 
komende jaren een aantal belang-
rijke taken verder in te vullen, 
zoals behoud van de jaarlijkse her-
denking en het delen en vastleggen 
van kennis en ervaringen met de 
ramp. Ook wil het museum funge-
ren als informatieplatform,zowel 
nationaal als internationaal. Met 
behulp van dit platform wil zij ook 
iedereen informeren over actuele 
overstromingen in de rest van de 
wereld. 

Henk van Wingerden stopte alles diep weg in zijn geheugen.

Dirk Kraan zorgde voor de radioverbinding.

Dick van Kuijk is er trots op dat hij bij de stoottroepen diende.

Armien Visser zocht bergen met kleding uit tijdens de Watersnoodramp. 



Ticket Nederlandse Kampioenschappen
Zaterdag 17 februari deed de 20-ja-
rige Dianthe Meij uit Bilthoven 
wederom een poging om met haar 
14-jarige merrie Zerranny de con-
currentie te snel af te zijn. Inzet 
was dit keer het verdienen van een 
ticket naar de Nederlandse Kampi-
oenschappen die in maart in Ermelo 
gereden worden. 

Net als eerder dit jaar op Jumping 
Amsterdam reed Dianthe een snelle 
barrage waarmee ze op de tweede 
plaats eindigde. Maar als reserver-
kampioen in de klasse M is ze in 
ieder geval verzekerd van een start-
plek op de het NK en daar zal dit 
hechte team zeker een gooi doen 
om eremetaal te behalen. 
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Salvodames 
versterken koppositie

Met een op vele plaatsen gewijzigd team hebben de Salvodames in 
Almere een 0-4 overwinning geboekt tegen hekkensluiter Allvo. Het 
bijzondere van deze wedstrijd was dat de spelverdeling werd uitge-
voerd door jeugdspeelster Iske van Ginkel. Mede door haar goede 
spel werd een reguliere overwinning geboekt.

Salvo ging enigszins gehavend naar Topsportcentrum in Almere om het 
op te nemen tegen Allvo. Spelverdeelster Carien de Ridder was niet fit 
en heeft de coaching gedaan. Rianne Diepeveen was op wintersport. 
Door goede invalbeurten in het tweede damesteam was er voldoende 
vertrouwen om Iske van Ginkel als spelverdeelster te laten starten. Zij 
heeft dat vertrouwen niet beschaamd. Na een korte gewenningsperiode 
wist zij haar aanvalsters goed aan te spelen. Zij kan terugzien op een 
prima wedstrijd. Dit gold ook voor Nienke Dalmeijer die gedurende 
de gehele wedstrijd van grote meerwaarde bleek voor het team in ver-
dedigend en aanvallend opzicht. Ook Jennifer Boekhout leverde twee 
goede sets af op de moeilijke middenpositie als vervangster van Nienke 
van de Burg. Slechts drie speel-
sters speelden op hun eigen posi-
tie. Ondanks deze aanpassingen 
speelden de dames een degelijke 
wedstrijd. Geen echte uitschie-
ters naar boven en naar beneden. 
De tegenstander had te weinig 
niveau om er echt een strijd van 
te maken. Vooral de derde en 
vierde set was Salvo oppermach-
tig. Voor de jonge speelsters een 
prima gelegenheid om te wennen 
aan het spel in de tweede klasse. 
De setstanden waren resp.: 19-
25, 20-25, 15-25 en 12-25. Door 
deze overwinning staan de da-
mes stevig aan kop. De volgen-
de wedstrijd is op 10 maart om 
11.00 uur in sporthal Nieuwland 
tegen Forza Hoogland.   

TZ officieel gedegradeerd
TZ moest het afgelopen zaterdag opnemen tegen koploper Groen Geel. Om degradatie te ontlopen moest er 
de laatste twee wedstrijden gewonnen worden. Daarnaast moesten dan ook de resultaten van Nic en Unitas 
gunstig uitpakken voor TZ. Dat betekende dus dat TZ de punten moest pakken bij de talentvolle koploper.

In de eerste helft kon TZ de kop-
loper tot vijf minuten voor tijd 
volgen. Het spel was een stuk be-
ter dan de meeste wedstrijden dit 
seizoen. Koppel dit aan een prima 
afrondingspercentage en de gelijke 
stand van 10 - 10 vlak voor rust was 
zeker niet onverdiend. In de vijf mi-
nuten die volgden werd het verschil 
in kwaliteit echter ook duidelijk. 
TZ kende een fase waarin de aan-

vallen ondermaats waren en Groen 
Geel ging rustig door met scoren. 
Dat resulteerde in een ruststand van 
16-11.

Aanpoten
In de tweede helft liep Groen Geel 
in de beginfase weg bij TZ. Het was 
aanpoten voor de ploeg van trainer 
Iwan Hazendonk. De thuisploeg 
kon de juiste mensen in stelling 

brengen en deze lieten de kansen 
niet onbenut. TZ was niet van plan 
deze wedstrijd als een nachtkaars 
uit te laten gaan en bleef er voor 
gaan. Met nog ruim drie minuten 
op de klok stond het weer 27 - 24. 
Meer bleek er niet in te zitten en bij 
31 - 26 floot de scheidsrechter af. 
TZ is nu officieel gedegradeerd en 
speelt volgend jaar ze weer in de 
overgangsklasse. 

Zilver op NK Jiujitsu

Zaterdag 17 februari vond in Almere het Nederlands Kampioenschap 
Jiujitsu plaats. Erin Stekelenburg van Judokan Maartensdijk deed hier-
aan mee in de categorie Dames -21 jaar, -62 kg. Onder begeleiding van 
coach Jasper en aanmoediging  van familie en clubleden behaalde zij 
dit jaar de 2e plaats op het NK.                        (Jojanneke Rijksen)

Jeugdkampioen
TZ D3 is een mix van verschillende 
spelers. Op het veld alles verloren, 
in de zaal was alles een beetje gelijk 
aan elkaar maar stak de D3 er toch 
dikwijls boven uit. OVVO en Wou-
denberg waren de mede titelkandi-
daten en die maakten het dit team 
knap lastig. Door een verliespartij 
van OVVO was de D3 was al kam-
pioen voor de wedstrijd maar er 
werd toch hard gewerkt en ondanks 
de lange kinderen van de tegenpar-
tij werd de winst (8 - 3) ruim voor 
het einde van de speeltijd binnen 
gehaald.

(Hester Ploeg-van Laatum)

Leerlingenconcert Kunst & Genoegen
Na lang oefenen gaven gaven de leerlingen van basisscholen De Kievit en de Martin Luther 

Kingschool uit Maartensdijk een spetterend optreden samen met het orkest van Kunst & Genoegen. 

Afgelopen november hebben beide 
scholen een sponsorloop georgani-
seerd. Van het ingezamelde geld en 
dankzij een subsidie van de gemeen-
te zijn diverse muziekinstrumenten 
aangeschaft. De leerlingen konden 
onder schooltijd kennismaken met 
dwarsfluiten, trompetten, klarinet-
ten, cachons en nog wat kleine in-
strumenten. Vervolgens hebben de 
kinderen wekelijks een muziekles 
gevolgd onder leiding van John 
Leenders, dirigent van Kunst & Ge-
noegen. 

AMV
Vrijdagavond hebben ouders en an-
dere genodigden kunnen genieten 
van een mooi optreden, dat werd bij-
gewoond door de wethouders Ma-
deleine Bakker-Smit (Onderwijs) 

en Hans Mieras (Kunst en Cultuur). 
De kinderen, die een instrument wil-
len blijven spelen kunnen zich aan-
melden voor muzieklessen die na 
schooltijd worden aangeboden. Ook 
starten binnenkort lessen Algemene 
Muzikale Vorming. De lessen wor-
den na schooltijd aangeboden in het 
scholencomplex aan de Nachtegaal-
laan. Meer informatie hierover is te 
vinden op de website van Kunst & 
Genoegen: www.kunst-en-genoe-
gen.nl.

Blij
Een tevreden voorzitter Nel Raven 
van Kunst en Genoegen opende 
de bijeenkomst: ‘Ik dank iedereen 
die aan dit project meedeed en het 
welslagen ervan mogelijk maakte. 
Maar vooral de leerlingen van beide 

scholen moet ik een compliment 
geven; zij hebben in korte tijd een 
heleboel aangeleerd. Ik heb zelf ook 
regelmatig de lessen gevolgd en heb 
genoten van wat jullie samen met 
John Leenders hebben gepresteerd. 
Hulde!’ Directeur Arjan Dam van 
de Martin Luther Kingschool: ‘Wij 
zijn blij met deze ontwikkelingen 
in ons schoolgebouw. Wetenschap-
pelijke onderzoeken tonen aan dat 
muziek een positieve invloed heeft 
op de ontwikkeling van de kinderen. 
Dit concert vormt de afsluiting van 
de eerste serie muzieklessen in bei-
de scholen. Na de voorjaarsvakan-
tie starten nieuwe groepen met de 
voorbereidingen voor een volgend 
concert. Beide scholen zijn een drie-
jarige samenwerking aangegaan met 
Kunst en Genoegen’. [HvdB]

De dwarsfluitgroep maakte het helemaal waar.

Henric de Jong
Schouwenburg

&
Gert-Jan Weierink

FELICITEREN

Edwin Plug
van harte met zijn 

verkiezing tot

Maartensdijker
van het jaar!

advertentie

TZ3 is een terechte kampioen met maar 1 verlies partij.

Dianthe Meij en Zerranny zijn altijd goed 
voor een spectaculair snelle barrage.



Nootjes
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opheffingsuitverkoop bij Prik met een rietje. 
Alles nu met 50% korting, op=op

Wilt u uw kinderen meer groente en fruit laten eten? 
Diëtiste Esmée geeft u graag advies. Tel. 088-3438481 of 
e-mail dietist@voedietist.nl

Jezus zegt: Want wat zou het een mens baten, als hij 
de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk. 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op
www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346 745355

Chr bedrijf in Maartensdijk zoekt PA voor 2 a 3 dagen.
Schoolverlaters welkom. Soll per wa op 0618554620!"

Schoonheidssalon Hello Beauty www.hello-beauty.nl
Een complete gezichtsbehandeling voor € 55,-.Spoorlaan 66, 
Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoge bloeddruk, hoog cholesterol, verhoogde bloedsuiker
of vet rond de taille? Heeft u 1 van deze klachten óf een 
combinatie hiervan en wilt u uw klachten liever zien ver-
dwijnen door middel van goede voeding en een gezonde 
levensstijl  dan met medicatie? Natuurvoedingsdeskundige 
Ellen Wijnands helpt u graag. Bel voor meer informatie: 085-
0647200 of stuur een mail naar info@zenzicare.nl

Te koop aangeboden
Märklin metaal TREIN 
ONDERDELEN locks 4 st 
wagentjes shell 12 stuks etc. 
Rails sein 2 transfor €250,-. 
Tel. 06-19207305

Goed onderhouden en prima 
werkende Erres centrifuge. 
Capaciteit: 2 1/2 kg wasgoed. 
Afmeting: h. 58.5 doorsnee 
36.5 cm. €15,-. Tel. 0346-
211269

Set dakdragers met sleu-
tels (Thule) €35,-. Tel. 035-
6241475

1 Paar merk zwarte suede 
instappers nieuw Maat 39. 
€35,-. Tel. 035-6241475

Poppenwagentje riet €5,-. Tel. 
035-6241475

Driewieler (tot 3 jaar) €5,-. 
Tel. 035-6241475

Maxi-Cosi Priori autostoeltje 
0-3 jaar z.g.a.n. €50,-. Tel. 
030-2733876

2-delige kinderstoel/ tafel-
stoeltje €15,-. Tel. 030-
2733876

13 boeken van Bertus Aafjes. 
o.a.de toverfluiten en de 
Italiaanse Postkoets. €5,-. Tel. 
06-14040516

8 klassieke platen met o.a. 
Vivaldi, Bach en Scarlatti €4,-. 
Tel. 06-14040516

3 witte pijpen 1 lang (42 cm) 
en 2 kort (9,5 cm) €2,-. Tel. 
06-14040516

Langlauflatten Salomon trak 
met Leki stokken, incl. schoe-
nen mt 38 i.z.g.st. €50,-. Tel. 
0346-212436

Schaatsen Noren Nooit 
Gedagt maat 40 i.g.st. €25,-. 
Tel. 0346-212436

Weber Go-Anywhere barbecue 
(houtskool), 2 keer gebruikt. 
€30,-. Tel. 030-2203372

4 Luxaflex horizontale jaloe-
zieën 25 mm. Aluminium, 
zachtgeel. Hoog 141 cm, breed 
resp. 98,5-43-181,5-36,4 cm. 
€40,-. Tel. 030-2203372

Luxaflex verticale jaloezieën 
89 mm, incl. rail. Aluminium, 
zachtgeel, hxb 221x299 cm. 
Middensluiting. €40,-. Tel. 
030-2203372

Stoomextractor om zelf vruch-
tensap te maken, merk Berndes 
€27,-. Tel. 06-11225867

Hi-Fi Platenspeler Dual 
1015F, 33-45-78 toeren €45,-. 
Tel. 06-11225867

Arm-/been oefenappa-
raat, gebruikt, €15,-. Tel. 06 
53441095

Stalen, lage, noren, gebruikt, 
mt. 38/39, €25,-. Tel. 
0653441095

Grote, zwarte, oude, dekenkist 
prijs €50,-. Tel. 06-53441095

Boek om speelgoed van hout 
te maken. Het is uitgebracht 
door cantecleer. €7,50 Tel. 
0346-243758

Weinig gedragen kinderspijker 
jasje mt 104. Ziet er nog netjes 
uit €6,-. Tel. 0346-243758

Boek om meubels te vernieu-
wen. O.a. stoelen en kastjes. 
Vol kleurrijke foto’s €7,50 Tel. 
0346-243758

Piano gratis af te halen. Tel. 
06-54363683

Deware voorspellingen van 
nostradamus. €10,-. Tel. 0346-
212890

Nieuwe damesmantel mt 
38/40 zw-wit. Pied-de-poule 
rugl 112 cm €47,50 Tel. 0346-
211011

Nieuwe regenmantel dames 
mt 38/40 kleur beige lengte 
rug 105 cm €25,-. Tel. 0346-
211011

Bruin nappaleren jasje rugl 
85 cm maat 38/40 €45,-. Tel. 
0346-211011

Auto’s/motoren
4 winterbanden 155/65 r 14 
continental ts 800 €49,-. 6-8 
mm profiel. Tel. 06-54362616

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

CHAUFFEUR met groot 
Rijbewijs met code 95.
Info 06 23 64 88 94 of info@ 
vankeulen.trucks.nl

Firma van der Neut Uw 
Groene Vakwinkel is voor 
de zaterdag op zoek naar 
een VERKOOPMEDE-
WERKER. Minimaal 16 jaar, 
enthousiast, nauwkeurig, 
klantvriendelijk en collegiaal 
voor werkzaamheden aan de 
kassa, schoonmaak en aanvul-
len van de winkel. Werk je 
graag in een klein team stuur 
dan je sollicitatie met CV naar 
info@firmavanderneut.nl

Gezocht in huisartsenprak-
tijk Westbroek/Groenekan 
DOKTERASSISTENTE voor 
een dag per week op vrijdag, 
in eerste instantie proefperiode 
van een maand , reacties aan 
GHC Mientjes, Kerkdijk 36A, 
3615 BE Westbroek,
praktijkmientjes@xs4all.nl

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- 
en sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis. Tel. 0634892915

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

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

Geen bebouwing op het 
Maertensplein. Stem Gert-
Jan. Lijst 2 - nr. 17

Stem uw Maartensdijkse 
kandidaat in de raad. 
Stem Gert-Jan Weierink. 
Lijst 2 - nr. 17

Maak van het Noorderpark 
geen pretpark. Stem 
Henric. Lijst 2 - nr. 7

Stem uw Groenekanse 
kandidaat in de raad. 
Stem Henric de Jong 
Schouwenburg Lijst 2 - 
nr. 7

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Duurzaamheid! Ook voor mensen 
die er minder warmpjes bij zitten. 

GROENLINKS

Vacatures:

• Medewerker bediening in De Bilt
• Teamleider logistiek in Mĳ drecht
• Helpende, helpende+

en verzorgende IG in Bilthoven
• Schoonmaakmedewerkers

ochtend/avond in De Bilt

Schrĳ f je nu in!
www.jouwwerk.nu

06-15378676  •  jouwwerk@gmail.com

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

WONINGONTRUIMING 
& complete inboedelafwik-
keling? 035-6224216 www.
zwartblok.nl

Te huur GARAGEBOX 17m2 
in Maartensdijk. 06-52645680

Werkruimte / loods te HUUR 
gevraagd voor beeldend kun-
stenaar. 100m2, water en elek-
tra, grenzend aan agrarisch 
gebied of natuur, €300-€600. 
06-51287857

Bijscholing autorijden: gewoon meedoen!
Veilig Verkeer Nederland afd. De Bilt organiseert 
op maandag 26 maart 2018 een bijscholingscursus 
autorijden. Automobilisten 50+ uit de gemeente 
kunnen dan kennis en kunde op het gebied van 
verkeersregels en autorijden opfrissen. Plaats: 
SVM-gebouw, Dierenriem 4, Maartensdijk. Tijd: 
09.00-12.15 of 13.00–16.15 uur. Info of opgeven 
t/m 17 maart 2018 bij Enny Doornenbal op 0346 
211997 of vvn.debilt@kpnmail.nl
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Nova wint van Revival 
Voor beide teams (Nova en Revival) stond er veel het spel. Bij verlies zou Revival zeker zijn van 

degradatie en Nova zou bij winst een gooi mogen doen naar het kampioenschap op 10 maart.
Kortom, een mooie laatste thuiswedstrijd. 

Ondanks dat Revival met vier punten 
onderaan staat, kan het teams knap 
lastig maken met hun manier van 
spelen. Deze wedstrijd was daar geen 
uitzondering op. Nova kon moeilijk 
loskomen van de tegenstander uit 
Terschuur, die op een slimme manier 
de snelheid uit de aanval van Nova 
haalde. Steeds maar weer kon Revi-
val aanhaken en zo het verschil elke 
keer op twee doelpunten houden. In 
de laatste minuten kon Nova toch uit-
lopen tot een eindstand van 22-17.

Lang
Vanaf de eerste minuut kon het aan-
valsvak van Nova lange aanvallen 
draaien. Er werden veel kansen ge-
nomen, die uiteindelijk resulteerde in 
de openingsscore voor Nova. Daarna 

was het Inge van Eck die met twee 
afstandsschoten de stand op 3-1 wist 
te brengen. Het leek erop dat het een 
wedstrijd met veel doelpunten zou 
worden. Niets was minder waar. 
Het werd een moeizame wedstrijd 
waarin de doelpunten schaars waren 
en Revival hier en daar toch mee kon 
scoren. Net voor rust kon Revival 
nog twee doelpunten op rij maken, 
daardoor het gat kleiner werd. Beide 
teams gingen rusten met een 11-9 
stand. 

Balverlies
De tweede helft was niet veel beter 
dan de eerste. Er werd veel balverlies 
geleden en korte aanvallen gedraaid. 
In de loop van de tweede helft kon 
Nova wel een grotere voorsprong 

pakken, maar net voor tijd wist Re-
vival nog terug te komen. Door een 
sterke invalsbeurt van Steven Bakker 
wist Nova een gat van vier te slaan 
met nog een paar minuten spelen. De 
wedstrijd werd uitgespeeld en uitein-
delijk afgefloten met 22-17.

Dronten
Door de winst van Revival mag Nova 
zich opmaken voor de kampioens-
wedstrijd op 10 maart. De wedstrijd 
zal worden gespeeld in Dronten. Na 
de promotie naar de eerste klasse, 
mag Nova direct al een gooi doen 
naar het kampioenschap. Bij winst 
promoveert Nova naar de Overgangs-
klasse. Iets unieks in de geschiedenis 
van Nova. 

(Job Paauw)

SVM: 
‘Belangrijke winst’

SVM en Voorwaarts strijden beiden om uit de degradatiezone te ko-
men. Bij winst zouden de Maartensdijkse voetballers weer aanhaken 
bij de andere teams; bij verlies komt de rode lantaarn wel erg dichtbij. 
SVM nam drie belangrijke winstpunten mee naar huis. 

Een tot op de botten gemotiveerd team zette goed druk tegen Voor-
waarts. Trainer Kevin de Liefde kon weer beschikken over Bas Temme 
en ziet zijn ziekenboeg langzaam maar zeker leeglopen. Marcel Melis-
sen en Diederik Hafkemeyer werken hard aan hun herstel. Al na 6 mi-
nuten spelen zette de weer hardwerkende Mike de Kok laag voor. Roy 
Wijman tikte de bal in het doel:0-1.

Voorwaarts kwam tot een aantal gevaarlijke aanvallen maar door goed 
ingrijpen van de SVM-verdediging viel de gelijkmaker niet. Mike 
Boshuis schoot tussendoor nog op de lat. Daarna zette Voorwaarts nog 
meer druk en kreeg ook kansjes. Maar Frank van Klaren hield zijn doel 
knap schoon. Toch kwam Voorwaarts na een half uur spelen op 1-1. 
Vlak voor rust was het de vaak weer ongrijpbare Mike de Kok, die 
SVM op de 1-2 voorsprong zette. 
Een ongewijzigd SVM probeerde al snel na de rust het zo belangrijke 
derde doelpunt te scoren. In de 60e minuut was het weer Mike de Kok 
die na goed aangeven van Roy Wijman de belangrijke derde treffer 
scoorde:1-3. Voorwaarts bleef knokken voor een beter resultaat en 
kwam na 77 minuten spelen toch nog op 2-3. Nog geen minuut la-
ter scoorde invaller Kevin van Dronkelaar de 2-4 met een knap schot. 
SVM behield de controle over de wedstrijd en nam belangrijke punten 
mee naar huis.

De concurrenten in de 3e klasse D verspeelden ook punten waardoor 
SVM met 1 wedstrijd minder gespeeld weer aansluiting heeft gevonden 
bij de andere laaggeplaatste teams. De komende zaterdag komt het op 
de 2e plaats staande Focus 07 op bezoek.

Irene MA1 verrast Topclubs
Loodzwaar was de loting van Irene MA1 in de halve finale van het Nederlandse jeugdkampioenschap 

afgelopen zaterdag in Den Dungen. Overleven in de poule met regerend Nederlands Kampioen 
Peelpush en topclubs Tilburg en Capelle leek vooraf een onmogelijke opgave. Maar daar dachten de 

Bilthovense meiden toch anders over. 

In de openingswedstrijd wist Irene 
titelverdediger Peelpush op 1-1 te 
houden, daarna walste Irene over 
Tilburg heen waarna tegen Ledub 
plaatsing voor de halve finale vei-
lig gesteld kon worden. De eerste 
set tegen Ledub werd gemakke-
lijk gewonnen, maar de tweede set 
speelde het Bilthovense team zo 
slecht dat zelfs coach Erna Everaert 
helemaal van slag was. 
Gelukkig herstelde Irene zich in de 
laatste poulewedstrijd tegen Capel-
le, via 25-14 en 25 -22 plaatste Ire-
ne zich voor de halve finale tegen 
volleybalgrootmacht Sliedrecht 
Sport. Gelukkig voor Irene schaar-
de het publiek in Den Dungen zich 
massaal achter de Bilthovense un-
derdog.

Kantelen
Dat inspireerde de hemels-blauwen 
want voordat het Sliedrechtse ster-
renensemble het in de gaten had, 
stond de 25-16 voor Irene op het 
scorebord. De tweede set kantelde 
wedstrijd en verloor Irene kansloos 
met 25-16. Daarna ontspon zich 
een beslissende set met een Hitch-
cockiaanse ontknoping. Irene ging 
overdonderend van start en bij 9-1 
voor kon Irene de winst al ruiken, 
maar onverwacht kantelde de wed-
strijd en op 13-12 achter leek Irene 
haar kansen verspeeld te hebben. 
Zoals wel vaker lieten de Irene-
meiden zien dat ze op hun best zijn 
als het echt spannend is, met een 
harde Bilthovense klap werd de 
stand gelijk getrokken waarna een 

mooie rally het eerste matchpoint 
voor Irene opleverde. Door een 
blok van Sliedrecht werd het 14-
14 gelijk, een harde aanval en een 
direct servicepunt van Marit Paster-
kamp besliste de wedstrijd in Bilt-
hovens voordeel. Ongeloof aan de 
zijde van topclub Sliedrecht, maar 
daar hadden de Bilthovense meiden 
geen boodschap aan toen zij dol 
van vreugde over elkaar heen bui-
telden. SV Irene voorzitster Ineke 
Stienstra jubelde van vreugde: ‘Dit 
is zo mooi, dit is ongelooflijk, dat 
wij met Irene dit soort topclubs uit-
schakelen had ik nooit durven dro-
men. Wat hebben die meiden ge-
weldig gespeeld. Ik verheug me nu 
al op 31 maart als we mogen gaan 
strijden om de Nederlandse titel’.

FC De Bilt 
speelt weer gelijk

Vorige week lag de focus op het enorme aantal keren dat FC De Bilt 
gelijk speelt en dat daar door veel punten (onnodig) zijn weggegeven. 
Afgelopen zaterdag kwam SV Loosdrecht op bezoek en de eerlijkheid 
gebiedt te melden dat een gelijkspel (dit keer) een terechte uitslag was. 

De Biltse mannen begonnen zeer matig aan dit duel; het was rommelig 
en ook wat onzeker. Loosdrecht zag dan ook de kans om al vrij snel 
de 0-1 te scoren en daar bleef het in het eerste kwartiertje gelukkig bij. 
Gaande de eerste helft herpakte FC De Bilt zich en wist het een optisch 
evenwicht te realiseren. 

De tweede helft was zeker beter en beide ploegen leverden veel strijd-
lust. De gelijkmaker hing al een tijdje in de lucht en een kwartier na rust 
schoot Vincent van Bueren de teruggelegde bal netjes in de hoek en de 
1-1 was een feit. Daarna kon de wedstrijd echt alle kanten op; je zou 
kunnen zeggen dat beide ploegen een overwinning verdienden. Kansjes 
voor De Bilt, maar ook voor Loosdrecht. De spitsen waren niet scherp 
genoeg of de keepers deden hun werk voortreffelijk. Tien minuten voor 
tijd beging een Biltse verdediger een onnodige overtreding op een ge-
vaarlijke positie. Vervolgens scoorde Loosdrecht uit de vrije bal. Vlak 
voor tijd deed FC De Bilt zelf een keer waarop diverse tegenstanders 
FC De Bilt hebben getrakteerd: de gelijkmaker scoren in de eindfase 
van de wedstrijd; het was Marc Schuurman, die in de 89e minuut via 
een kopbal de 2-2 liet noteren. 

DOS blijft in de Overgangsklasse 
DOS debuteert dit seizoen in de Overgangsklasse. Eén wedstrijd voor het einde van de 

competitie wist DOS zich veilig te spelen. 

De wedstrijd tegen KVS uit Scheve-
ningen kende een doelpuntloos begin. 
Het duurde maar liefst negen minu-
ten voordat het eerste doelpunt viel. 
KVS opende de score, waarna DOS 
direct antwoordde. Hierna bleek dat 
DOS scherper was dan tegenstander 
KVS, voor welke ploeg er niets meer 
op het spel stond. Bij 4-4 pakte DOS 
een voorsprong en liep via 8-4 uit 
naar een 10-5 ruststand. In de tweede 
helft startten de Westbroekers prima 
en binnen vijf minuten was de voor-
sprong uitgebreid naar 14-6. De con-
centratie nam even iets af bij DOS 
en KVS profiteerde direct. Zes doel-
punten op rij bracht KVS even in een 
flow. Coach Andreas van Grootheest 
had een time out nodig om zijn ploeg 
weer bij de les te brengen. Dat lukte 
in eerste instantie want DOS liep 
weer iets uit naar 17-13. Toch kwam 
KVS in een tweede inhaalrace gelijk 
bij 17-17, waardoor de laatste acht 
minuten een heel spannend slot van 
de wedstrijd betekenden. DOS scoor-

de steeds als eerste waarna KVS rea-
geerde. Toen twee minuten voor tijd 
KVS als eerste scoorde bij 20-21 leek 
DOS nog naast de punten te grijpen; 
maar Linda Nap zorgde direct voor 
de gelijkmaker. De laatste anderhalve 
minuut wisten beide teams niet de 

controle en rust te bewaren en werd 
er niet meer gescoord. De komende 
twee weken is er geen competitie. Op 
zaterdag 10 maart is er een uitwed-
strijd in Zoetermeer tegen kampioen 
De Meervogels. De aanvang daar is 
om 19.20 uur.

Een dolblij Irene MA1. (foto Joey Kooij). 

De E1 na het oplopen met de spelers.



WVT helpt Voedselbank 

De Voedselbank helpt de armsten,
door ze (tijdelijk) te voorzien van 
voedselpakketten. De afgelopen 
weken heeft WVT (Talinglaan 
10, Bilthoven) met haar leden en 
bezoekers gespaard voor bood-
schappenpakketten van de PLUS; 
op vrijdag 16 februari hebben zij 
tot grote vreugde van de Voedsel-
bank maar liefst 35 pakketten mo-
gen overhandigen, met een totale 
waarde van 1750 euro. 

De Voedselbank is erg dankbaar: 
‘Wij zijn ontzettend blij met dit 
soort acties, elke helpende hand 
kunnen we gebruiken. Deze pak-
ketten kunnen voor mensen in fi-
nanciële problemen van onschat-
bare waarde zijn. Bedankt voor 
deze mooie actie WVT.’

(Carlien Laarman)

V.l.n.r. Ada van Dis (WVT), Jolanda van Hulst (Voedselbank)
en Roel de Vos (PLUS). [foto Henk van de Bunt]
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Viaduct 
Hollandsche Rading verbreed

door Henk van de Bunt

Dinsdagnacht 13 februari zijn zes prefab betonnen liggers aan de oostzijde van het viaduct 
Egelshoek in Hollandsche Rading op zijn plek gehesen. Het viaduct over de Vuurse Dreef moet 

worden verbreed om de verbreding van de A27 te kunnen realiseren. 

De directe omgeving was uitge-
nodigd om de hijswerkzaamheden 
van dichtbij te komen bekijken. 
Hiervoor was een kijkplek inge-
richt op de hoek van de Vuurse 
Dreef met de Spoorlaan. Vanaf de 
kijkplek kon je goed zien hoe met 
een grote kraan vanaf de Spoorlaan 
de grote betonnen dekelementen in 
een keer heel precies op de steunen 
van het viaduct werden gehesen. 

Voordelen 
Het werken met prefab heeft een 
aantal voordelen ten opzichte van 
het dek op de locatie zelf in be-

ton te storten. Tim Viets, realisa-
tieleider Constructies van 3Angle 
vertelde er meer over: ‘Tijdens de 
bouw van de steunpunten worden 
de prefab liggers in een fabriek ge-
maakt. Hierdoor bespaart men veel 
tijd op de bouwplaats. In ongeveer 
1 uur kunnen hijskranen een pre-
fab ligger op zijn plaats hijsen. De 
prefab liggers komen kant en klaar 
aan op de locatie. 

Als de dekken op het werk gestort 
moeten worden, moeten alle ma-
terialen los geleverd worden (o.a. 
houten platen voor bekisting, alle 

wapening, al het beton, etc.). Ook 
moet de aannemer dan een grote 
ondersteuning bouwen. Dit zou 
voor veel meer transport en hinder 
zorgen. De prefab liggers worden 
in een gecontroleerde omgeving 
gebouwd. Dit zorgt voor een hoge 
kwaliteit, omdat de bouw niet 
wordt beïnvloed door bijvoorbeeld 
weersomstandigheden en de pre-
fab liggers hijst men ’s nachts op 
hun plek. Er is dan minder verkeer 
en daarom minder hinderlijk voor 
de weggebruiker. Werken met pre-
fab liggers zorgt voor een veiligere 
bouwomgeving. Er wordt minder 

op hoogte gewerkt, de werkzaam-
heden duren minder lang en de 
prefab liggers worden in een veili-
gere omgeving gebouwd’.

Even sterk
‘Een groot aantal van de prefab 
liggers die 3Angle gebruikt, zijn 
geen standaard betonnen elemen-
ten. De verbrede viaducten moeten 
namelijk hun originele uitstraling 
behouden, aldus Viets. ‘De via-
ducten zijn op dit moment ‘dun’ 
in vergelijking met andere viaduc-
ten. Hiermee bedoelen we dat de 
onderkant van het viaduct tot aan 
bovenkant van het viaduct smal is. 
De prefab liggers die we gebrui-
ken, zijn daarom ook dunne con-
structies.’ Om dezelfde krachten 
te kunnen dragen als een dikker 
element zit er veel wapening in de 

prefab liggers. De meeste prefab 
liggers zijn 20 à 25 m lang en zo’n 
1,5 m breed. De langste 30 meter 
is en dat is met zijn 80 ton aan ge-
wicht ook de zwaarste.

Laatste liggers 
Van 14 op 15 februari en van 15 
op 16 februari werden de laatste 
prefab betonnen liggers van het 
project aan de westzijde van het 
viaduct Egelshoek in Holland-
sche Rading geplaatst. Deze pre-
fab liggers werden vanaf de A27 
geplaatst met 2 grote kranen die 
om 19.00 uur werden opgebouwd. 
Vanaf middernacht werden de 
liggers op hun plek gehesen. Tij-
dens het hijsen werden er enkele 
verkeerstops op de Vuurse Dreef 
ingesteld met een duur van maxi-
maal 20 minuten. 

Topdrukte bij Repair Café Bilthoven
Bijna honderd mensen bezochten afgelopen zaterdag het Repair Café bij WVT in Bilthoven. 

Zij werden ontvangen door ruim 20 vrijwilligers die klaarstonden om samen aan het repareren 
te gaan. Deelnemers brachten kapotte lampen, printers, dvd-spelers, fietsen, tuingereedschap, 

kleding, maar ook een TV, een thermoskan, een platenspeler en een wekkerradio die bleef 
piepen werden gerepareerd. 

Leukste reparatie van de dag was 
een dvd-speler waarvan het laadje 
niet meer open ging. Er bleek een 
te sterkte magneet in het apparaat te 
zitten die het laadje dichthield. Een 

stukje tape erop om de magnetische 
werking te verminderen en hij ging 
weer soepel open en dicht. Het vol-
gende wordt gehouden op zaterdag 
7 april. 

Meer informatie op:
https://repaircafebilthoven.
wordpress.com/

(Sofie Bakker)

De buren in Hollandsche Rading kijken geïnteresseerd toe. (foto RWS)

De klus (aan de westzijde van het viaduct) is geklaard.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Tot snel!
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Do.

22-02
Vr.

23-02
Za.

24-02
Zo.

25-02

In verband met onze 

vakantiesluiting geen

“Wat schaft de pot?” menu

Woe.
07-03
Do.

08-03
Vr.

09-03
Za.

10-03
Zo.

11-03

Souvlaki-steak v.d. grill 
met Tzatzikisaus

of
Gebakken zalmfilet met 

mosterd-dillesaus
of

Ragoût van paddestoelen 
met wilde rijst

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

advertentie

Kinderen vermaken zich uitstekend in het Repair Café en aan de knutseltafel van Truus. (foto Frans Poot)
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