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100 jaar Bilthoven in beeld
Reizende fototentoonstelling feestelijk geopend

Onlangs is de tentoonstelling
100 jaar Bilthoven feestelijk
geopend in aanwezigheid
van burgemeester Sjoerd
Potters.
Velen waren naar Veldhoven
Interieurs op het Vinkenplein
gekomen om de opening mee
te maken. De Brandweer Harmonie Bilthoven zorgde voor
de muzikale omlijsting,
De Historische Kring D’Oude
School organiseert deze expositie en zijn erg blij dat Veldhoven Interieurs een maand lang

onderdak biedt aan deze unieke tentoonstelling van vooral
fotomateriaal,
ondersteund
door een aantal films.

‘Bilthoven’ door de burgemeester met Rob Herber, werd de
tentoonstelling officieel geopend.

nementencommissie bestaande uit Donald Noorhoff, Ellen
Drees, Rob Herber, Marcel Jansen en Hans de Groot.

Rob Herber
Rob Herber van de Historisch
Kring leidde de tentoonstelling
in. Ook voorzitter Paul Meuwese en Janine Veldhoven lieten
van zich horen. Burgemeester
Potters, die het openingswoord
uitsprak, gaf een mooie bloemlezing over de ontstaansgeschiedenis van Bilthoven. Door
het onthullen van het kombord

Evenementencommissie
Het was voor velen een feest
van de herkenning, soms met
weemoed, maar vaak met een
scala aan herinneringen. ‘Hier
ben ik geboren!’, klonk regelmatig. En, “Dit is mijn vader op
de groepsfoto”. Kortom het was
een feest van de herkenning.
De fototentoonstelling is tot
stand gekomen door de eve-

Reizende tentoonstelling
De fototentoonstelling zal regelmatig verhuizen. Zo is deze
in de komende tijd te zien in
de WVT, Het Lichtruim, in de
Mathildezaal van het gemeentehuis, de Schutsmantel en in
de Centrumkerk. Kijk voor de
data op de website van de Historische Kring D’Oude School
www.historischekringdebilt.nl
foto Hans Lebbe

Verhuizing speelotheek
Van Het Lichtruim naar Restaurant Bij de Tijd

Bij speelotheek De Bilt kunnen ouders, oppasouders,
opa’s en oma’s speelgoed lenen voor kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar.
Op dit moment is de speelotheek gevestigd in de bibliotheek in Het Lichtruim, maar

vanwege bezuinigingen kunnen we hier niet langer blijven.
Vanaf 7 juni a.s. zal de speelotheek te vinden zijn in restaurant Bij de Tijd, een mooie samenwerking met MENS De Bilt.
Een speelotheek werkt net zoals een bibliotheek, alleen leen
je er speelgoed in plaats van

boeken. De speelotheek is er
voor iedereen die meer variatie
wil aanbrengen in de speelmogelijkheden van zijn/haar kinderen. Het brede speelgoedassortiment voor de leeftijd 0-8
jaar stimuleert de ontwikkeling
van kinderen op lichamelijk,
sociaal-emotioneel en verstan-

delijk gebied. Tegen een kleine
vergoeding lenen klanten een
stuk speelgoed, een spel of een
puzzel. Op deze manier kunnen ook mensen met een kleine portemonnee hun kinderen
voldoende speelmogelijkheden
aanbieden. En voor de bewuste
ouder biedt de speelotheek ook
uitkomst. Speelgoed lenen is
duurzaam, biedt de mogelijkheid tot uitproberen voordat
iets eventueel wordt aangeschaft en laat het kind kennis
maken met een variëteit aan
speelgoed.
Onze nieuwe locatie bij Restaurant Bij de Tijd (Prof. Dr. H.
Kamerlingh Onnesweg 14 in
de Bilt) is een levendige locatie
met een diversiteit aan gasten
en activiteiten. Zo vindt er o.a.
iedere vrijdag van 10.00 - 11.30
uur het mamacafe plaats, waar
ook papa’s van harte welkom
zijn! De speelotheek zal op dat
moment ook geopend zijn,
dus kunnen bezoekers meteen
speelgoed lenen. Wij zijn erg
blij met onze nieuwe locatie en
de prettige samenwerking met
MENS De Bilt, dé organisatie
voor maatschappelijk ondersteuning in De Bilt. Wij bedanken de IDEA Bibliotheek heel
hartelijk voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren.

(Echt)scheiding,
deel II

Zo rond de 36.000 tot 37.000
huwelijken eindigen per jaar
in een (echt)scheiding, zo blijkt
uit onderzoek. In een vorige
column ging ik met name in op
een aantal zaken rondom de
eigen woning. In deze column
een vervolg hierop.
Naast een correcte tenaamstelling van de eigen woning (zie
mijn eerdere column) zijn er
mogelijk nog andere financiële
zaken die in dit kader geregeld
moeten worden. Bij de uitbetaling van de overwaarde van het
huis moet wellicht nog een verrekening plaatsvinden van “eigen
geld” dat door een van beiden
in de woning is gestoken. Hoe
wordt dit berekend, komt er rente
bij, of is het wellicht naar rato van
de stijging van de waarde van de
woning. Als dit vooraf niet goed is
geregeld, brengt dit vaak achteraf problemen met zich mee. Ook
aan het (ver)kopen van een huis
tijdens of na de echtscheiding
zijn juridische en fiscale gevolgen verbonden. Ook als één van
beiden in de “echtelijke” woning
blijft wonen, is goede begeleiding nodig.
Ten aanzien van het nabestaandenpensioen moet ook het een
en ander worden geregeld. Is
de aanwijzing van de ex-partner
als partnerpensioengerechtigde bij het pensioenfonds te herroepen? Anders loopt de pensioenopbouw ten behoeve van
de ex-partner mogelijk gewoon
door. Mag de ex-partner de aanspraken op het gedurende de samenwoning opgebouwde nabestaandenpensioen behouden? Bij
polissen van levensverzekering
moet mogelijk de begunstiging
worden aangepast. Een eventuele spaarpolis moet ook vaak worden gewijzigd.
Ook kan het zijn dat uw testament
in verband met de veranderde situatie moet worden gewijzigd.
De ex-partner zal niet meer moeten erven, maar wat als u overlijdt
als eerste en uw kinderen, tevens
kinderen van uw ex-partner erven en die kinderen overlijden.
Als de kinderen dan niet zelf een
testament hebben gemaakt, erft
op grond van de wet de langstlevende ouder een deel van het
kind. Realiseert u zich dat via de
erfenis van uw kind, uw ex-partner indirect weer van u erft. Als er
sprake is van minderjarige kinderen en u overlijdt als eerste dan
heeft uw ex-partner het financiële beheer over de erfenis van uw
kind. Wilt u dit allemaal wel?
Naast notaris ben ik ook mediator, met onder meer op het gebied van echtscheidingen een
specialisatie. Mocht u vragen
hebben, dan kan ik u wellicht van
dienst zijn.
Met vriendelijke groet,
Ina Houwing
Notarissen Houwing van Beek
Soestdijkseweg Zuid 267
3721 AE Bilthoven
T. (030) 229 08 11
info@houwingvanbeek.nl

