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advertentie

Gemeente presenteert Nobelkwartier
Tussenstand gebiedsontwikkeling rond H.F. Witte Centrum

Op maandagavond 4 maart organiseerde de gemeente De Bilt een bewonersavond over de 
laatste stand van zaken van de gebiedsontwikkeling rondom de locatie H.F. Witte Centrum in 

De Bilt. Tijdens de drukbezochte bewonersavond namen de aanwezigen kennis van de plannen 
voor sociale woningbouw, de nieuwe sporthal en de openbare ruimte. Aansluitend ging men in 

groepen in gesprek over de plannen voor het gebied, dat het Nobelkwartier zal gaan heten.

Doel van de avond was de tussen-
stand van de ontwikkelingen weer 
te geven en reacties uit de buurt op 
te halen. Zowel de stedenbouwkun-
dige als architectonische uitwerkin-
gen waren voorlopig. Met de reac-
ties uit de buurt wil de gemeente tot 
een bijgestelde uitwerking komen, 
die opnieuw aan de buurt voor-
gelegd kan worden. Projectleider 
Sigrid Hafkenscheid opende de 
avond door kort het voortraject te 
schetsen, van de opdracht van de 
gemeenteraad voor sociale huurwo-

ningen en een sporthal tot en met de 
voorbereidingen voor het verplaat-
sen van de garageboxen. 

Schetsontwerpen
Na een toelichting op mogelijke 
uitdagingen zoals parkeerdruk, 
bouwhoogten en groenstructu-
ren kwamen schetsontwerpen van 
het gebied aan de orde, toegelicht 
door stedenbouwkundig adviseur 
Frank Hermse. Volgens het ont-
werp wordt het H.F. Witte Centrum 
gedeeltelijk verbouwd. De oude 

sporthal verdwijnt en een nieuwe 
hal wordt gerealiseerd waar voor-
heen de noodwinkel van Albert He-
ijn stond. Langs de randen van het 
ontwikkelgebied staan woonblok-
ken met appartementen ingetekend 
(3- en 4-laags) en aan de zijde van 
de Biltse Rading verschijnt een ge-
zichtsbepalend gebouw van 8 à 9 
lagen met appartementen. Centraal 
is er een buurtplein ingetekend dat 
voor diverse doeleinden kan wor-
den gebruikt, ook eventueel als ex-
tra parkeerruimte bij evenementen 
in het H.F. Witte Centrum.

Gesprekstafels
De presentatie van de schetsen en 
sfeerbeelden van de mogelijke in-
richting gaven voldoende basis om 
over door te praten aan een achttal 
gesprekstafels. Hoe zit het bijvoor-
beeld met speelgelegenheden? Voor 
welke groepen zijn de geplande ap-
partementen bedoeld? Wat is er 
mogelijk qua groen? Hoe bewegen 
fietsers en voetgangers zich volgens 
deze plannen? Aan hoeveel evene-
menten wordt er gedacht? Reacties 
in de vorm van vragen, zorgen en 
ideeën werden verzameld en ple-
nair teruggekoppeld, waarna tij-
dens een afsluitende borrel diverse 
inwoners bleven napraten.

‘Zachtere’ architectuur met groen om aan te sluiten op de bestaande 
bebouwing. (impressie woongebouwen door TWA Architecten)

Een gedurfde schets van een appartementengebouw langs de Biltse 
Rading. (impressie woontoren door Natrufied Architecture)

Lichtruim staat te koop
door Henk van de Bunt

Johan Ploegman uit Bilthoven ontdekte in het Financiële Dagblad maandag 4 maart een 
advertentie tot koop van het langjarig verhuurde Lichtruim, Planetenplein 2 te Bilthoven. 

Woordvoerster Anna Fallon ant-
woordt hierop namens de Gemeen-
te De Bilt: ‘Wij zijn als gemeente 
op de hoogte, dat Het Lichtruim te 
koop staat. Het Lichtruim wordt in-
tensief gebruikt als een plek waar 
kunst, cultuur en educatie samen-
gaan. Voor de gemeente is het van 

belang, dat dit goed functioneren 
onder een nieuwe eigenaar wordt 
voorgezet. Daarvoor heeft het Col-
lege een visie voor de toekomst 
van Het Lichtruim opgesteld. De 
gemeente wil daarin ook graag sa-
menwerken met de nieuwe eige-
naar’.

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

De afdrukken van onze nieuwe productieprinter

zijn alles behalve vlekkerig. De full colour afdrukken

zijn haarscherp en verlaten op topsnelheid de machine. In combinatie 

met geavanceerde afwerkingsapparatuur ligt een drukopdracht nog 

sneller klaar dan je zou verwachten. 

Wil je ook eens meemaken hoe wij - net als een luipaard -

op topsnelheid presteren, neem dan contact op.

Vlekkerig? Nieuwe
machine!

Razendsnelle
productie!

In 2013 was het nieuwe Cultureel Centrum in Bilthoven klaar voor 
oplevering.

Vervolg
Met alle reacties kan het steden-
bouwkundig plan verder worden 
uitgewerkt, evenals de architecto-
nische invulling. Dan zal de laatste 
versie van het plan na de zomer in 
2019 aan de buurt worden gepre-
senteerd. 

Vervolgens is de gemeenteraad aan 
zet om de ruimtelijke randvoor-
waarden vast te stellen. Als ook 
het bestemmingsplan is vastgesteld 
zou in 2020/2021 gestart kunnen 
worden met de realisatie van het 
Nobelkwartier. 
 [HvdB]

WETERINGS
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

17/03 • 10.30u - Ds. J Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/03 • 19.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

Biddag voor Gewas en Arbeid
17/03 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

17/03 • 18.30u - Ds. J. Belder

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/03 • 10.30u - Mevr. Lauk Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3
17/03 • 10.00u -  

de heer Matthias van der Weide

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
17/03 • 10.30u - Leerhuisviering

Ger. Kerk  
(wijkgemeente d’Amandelboom)
13/03 • 18.30u - ds. J. Geelhoed,  
Biddag voor Gewas en Arbeid

17/03 • 10.15u - ds. A. Veerman
17/03 • 16.30u - drs. G. Hagens 

(beeldverbinding)

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
13/03 • 19.30u - Ds. H.E. Dankers, 

Biddag voor Gewas en Arbeid
17/03 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

17/03 • 19.00u - Ds. J.H. Reijm

Oosterlichtkerk 
17/03 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
17/03 • 10.30u - Communieviering,  

I. Elsevier en W. Kremer

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
17/03 • 10.00u -  

spreker Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
17/03 • 15.30u - Kandidaat J.A. de Kruif

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

13/03 • 19.30u - Ds. J.C. den Toom, 
Biddag voor Gewas en Arbeid

17/03 • 10.00u - Ds. G.J. Noordermeer
17/03 • 18.30u - Ds. M. W. Muilwijk

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2019 geen diensten

in Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/03 • 11.00u - Dhr. J. Grootendorst 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/03 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Biddag voor Gewas en Arbeid

17/03 • 10.00u - Ds. J. Veldhuizen
17/03 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

13/03 • 19.30u - ds. A.J. Britstra,
Biddag voor Gewas en Arbeid

17/03 • 10.00u + 18.30u -
ds. A.J. Britstra, in ochtenddienst 
voorbereiding Heilig Avondmaal 

PKN - Ontmoetingskerk
17/03 • 09.30u - Dhr. J. Grootendorst

St. Maartenskerk
17/03 • 11.00 uur - Woord- en 
Communieviering Lectoren

 
Westbroek

Ned. Ger. Kerk
13/03 • 19.30u - Ds. P.G. Vellekoop,

Biddag voor Gewas en Arbeid
17/03 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee, 

Jeugddienst
17/03 • 18.30u - Ds. L. Kraak

PKN - Herv. Kerk
13/03 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan,

Biddag voor Gewas en Arbeid
17/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
17/03 • 18.30u - Ds. E. van der Poel
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

v o o r M aartens d ij k  en O ms trek en
A ls  h et g aat o m een p erf ect v erz o rg d e  b eg raf enis  
o f  crematie v o o r alle g ez ind ten

U itvaartleidster:  Mevr. Birgitte van Manen -  van Haren

Ges p ecialis eerd  in: T hu is opbaren *  Bloemwerk *  Grafmonu menten 
 Vooru itregeling/ Wilsbeschikking U itvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, ku nnen wij de u itvaart geheel 
naar u w wensen verzorgen. 
V o o r d irecte h u lp  z ij n w ij  d ag  en nach t b ereik b aar

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

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

Uw blijken van medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden 
van onze lieve, zorgzame moeder en oma 

Wijntje Geertruida Nagel-den Hertog
Wijnie

 
waren overweldigend. Het is daardoor niet mogelijk iedereen 
persoonlijk te bedanken. Al uw kaarten, bezoekjes, appjes, gebeden 
en uw aanwezigheid tijdens de condoleance en begrafenis boden 
ons steun in een moeilijke tijd. Daarnaast liet het ons zien, dat onze 
moeder en oma niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel 
betekend heeft.

Kinderen en kleinkinderen
Westbroek, maart 2019

Na een leven vol toewijding en zorg voor haar gezin, is van ons 
heengegaan onze moeder, schoonmoeder, oma en ouwe-oma

Lubbertje Dijkstra-Winkelman
Luup

Weduwe van Wim Dijkstra

Achttienhoven, 3 juli 1928           Maartensdijk, 10 maart 2019

Wim en Agnita

Nel en Frans
Bert (in liefdevolle herinnering)

Gert en Marijke

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Maertensplein 51, 3738 GM Maartensdijk

Er is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 16 maart van 
10.00 uur tot 10.45 uur in de Ontmoetingskerk, Koningin 
 Julianalaan 26 te Maartensdijk. De afscheidsdienst aldaar 
begint om 11.00 uur.

Na afloop zal de begrafenis plaatsvinden op de Protestantse 
begraafplaats Tienhoven, Laan van Niftarlake 62 te Tienhoven.

Agenda-berichten 
De agenda-berichten van deze 
week vindt u verspreid door de 
krant.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Wij zijn verdrietig door het overlijden van onze gewaardeerde collega

Robert van Beerschoten
Robert was een fijne collega én vriend, sociaal en collegiaal. Als des-
kundig adviseur heeft hij mede aan de wieg gestaan van de vele mooie 
baksteenprojecten in Nederland. Wij zijn hem dankbaar wat hij voor 
Kooy Baksteencentrum heeft betekend en zullen hem missen.

Wij wensen Marianne, de kinderen en verdere familie veel sterkte toe.
 

Namens alle collega’s van Kooy Baksteencentrum BV.

Groot is het gemis
Graag hadden we nieuwe herinneringen met je gemaakt

Mooi zijn de herinneringen die blijven

Met veel verdriet hebben wij uit ons leven moeten laten gaan

Robert van Beerschoten
22 november 1963  7 maart 2019

Marianne van Blooijs

 Bart Marijne
 Femke  Timo
  Casper

Tommy 

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 16 maart  
om 13.45 uur in de aula van crematorium Den en Rust,  
Frans Halslaan 27, 3723 EA  Bilthoven.

Na afloop van de plechtigheid is er een samenzijn in de 
koffiekamer van het crematorium.

Kom gekleed zoals je bent, Robert hield van kleuren.

Robert had graag dit voorjaar onze tuin in bloei zien komen, 
daarom vragen we je een onverpakte lentebloem mee te 
brengen.

Correspondentieadres:
Yarden & de Brave Uitvaartzorg, 

Havenstraat 7-B, 3861 VS  Nijkerk

Diep getroffen zijn wij door de vele hartverwarmende blijken van 
meeleven na het overlijden, en de overweldigende belangstelling tijdens 
de begrafenis van mijn lieve vrouw, onze geliefde moeder en oma

Dicky van Oostrum-Nagel
Hiervoor onze oprechte dank.

Dankbaar zijn wij ook voor de vele bezoekjes en troostvolle kaarten 
die wij mochten ontvangen tijdens haar ziekte. Uw meeleven heeft 
ons bijzonder goed gedaan. Laten we verder troost zoeken bij Hem 
die ons troosten kan en wil.

Familie W. van Oostrum 
Westbroek, maart 2019
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Milieu centraal tijdens 
openbare Raadsinformatieavond

door Walter Eijndhoven

Donderdag 7 maart hielden de Biltse raadsfracties Brouwer, ChristenUnie, PvdA en SP 
een openbare Raadsinformatieavond in het HF Witte Centrum in De Bilt. Raads- en 

commissieleden van gemeente De Bilt, scholieren, leden van BENG! en 
andere duurzaamheidsorganisaties gingen met elkaar de discussie 

aan op het gebied van duurzaamheid, klimaat en ethiek. 

aatschappi losoof obin ro -
er beet het spits af et een betoog 

over d r aa heid  aar staan 
i  op dit o ent in het aat-

schappeli  debat over d r aa -
heid  vraagt hi  ich af  est lastig 
o  de e vraag te beant oorden  

edereen heeft een ening over 
d r aa heid of over li aatver-
andering  legt ro er it  o-
litie e parti en hebben h n eigen 

aarheid  het bedri fsleven heeft 
econo ische belangen en vertellen 
d s oo  h n eigen verhaal en oo  
de edia spelen hierbi  een rol  

aar ie heeft n  de i sheid in 
pacht  Nie and die het eet

Gevolgen
e gevolgen i n volgens ro er 

groot  ssen diverse parti en or-
ganisaties vindt een belangenstri d 
plaats aardoor eningen totaal 
losgeslagen i n van enige reali-
teits in  

ro er  aat i  een voorbeeld 
noe en  an i  li aatverande-
ring staat laag Nederland stra s on-
der ater  oeten i  nog hogere 
di en aanleggen o  het land te 
bescher en tegen de opr ende 
ee  oeten de di en nog breder  
f oeten i  Noord  en id ol-

land aar ge oon laten onderlopen 
en aan de ee ter ggeven  van ege 
te hoge osten  oals so igen be-

eren  edereen vor t hierover i n 
eigen ening  eet e  i  leven n  
in het nihilis e  een ti d aarin ie-

dereen een eigen ening heeft  die 
ver ordt tot een bete enislo e er-
eli heid  

Verandering
 tot d r aa heid te o en is 

een verandering van den en nodig  
s geen ballonnet es oplaten  aar 

ob ectief  geldige ennis  ro er  
oor ethische veran ering oeten 

i  sa en tot iets o en  tot soci-
ale d r aa heid  edereen die na 
ons o t  heeft recht op leven  dat 
is een ensenrecht  i  hebben de 
nat r niet in eigendo  slechts in 
beheer  s sa en hebben i  de 
verant oordeli heid voor de aarde 
en een org a e  d r a e sa en-
leving  

it het verhaal van obin ro er 
bli t dat er er  aan de in el is 
voor de sa enleving  at bete ent 
een andere econo ie  andere poli-
tie  en andere edia  of el een 
ander ens  en ereldbeeld  et 
als spanningsveld  i n i  bereid 
een gedeelte van on e ri do  op 
te geven voor een d r a e sa en-
leving  

Ramp
e vele toehoorders gingen et 

el aar in disc ssie  over de vraag 
at is de bete enis van at e hebt 

gehoord  ier it bli t dat een 
be st ording nodig is van it de 

aatschappi  dat onder i s hierbi  
een rol speelt en dat i  de i en-
se proble en et el aar oeten 
oplossen  o  op de t eede vraag 

at is er n  nodig  a en vele 
oplossingen  nnen i  d r aa -
heid anders beter de ni ren  o 
a  ie oet dat doen  lle feiten 
oeten i n gebaseerd op ennis  
aar aar o t de e ennis van-

daan  i  oeten aan een d r a-
e ereld er en  van it ons hart 

en niet van bovenaf opgedrongen 
ri gen  f oet eerst een ra p 

gebe ren  aarbi  een deel van de 
ereldbevol ing sterft  ellicht 

dat de ogen dan pas open gaan en 
daad er eli  iets ordt gedaan 
aan de proble atie  aarvoor i  
in de nabi e toe o st staan  

Iedere tafel probeert tot oplossingen te komen voor een duurzamere wereld.

Nieuwe elektrische bussen 
U-OV voor stad en provincie 

door Henk van de Bunt

Het openbaar vervoer in de stad en provincie Utrecht wordt 
aanmerkelijk stiller en schoner. Nieuwe elektrische bussen 
gaan rijden op drie stadslijnen en in de streekdienst van 
U-OV. Gedeputeerde Dennis Straat en Gerrit Spijksma, 
algemeen directeur Qbuzz, presenteerden op 6 maart de 

nieuwe elektrische bussen voor het openbaar vervoer.

anaf het eerste artaal van  et  voor het eerst oo  nie e 
ele trische b ssen in op stree li nen in de regio trecht  aarvoor or-
den  ele trische b ssen van  eter aangeschaft  e vervoerder 
heeft de e b ssen itge o en o dat de e bi onder geschi t i n o  
op de stalling in Nie egein en eist opgeladen te orden  e b s-
sen llen verspreid over eerdere li nen orden inge et in de r i e 
ochtend  en avondspits  

De Bilt
on van opperen van het provinciaal openbaar vervoer eldt dat de e 

b ssen e er oo  in e ilt gaan ri den  e oet het eerder o ien dat 
e de b ssen in de ochtend  en avondspits in etten o  te orgen voor 

de e tra ritten die dan nodig i n  e b ssen r en it van it de stal-
ling van eist  aar de voert igen s nachts aan de ste er gaan  ri den 
dan de ochtendspits  o en voor de iddagpa e ter g voor bi laden 
en ri den dan eer voor de avondspits  anaf het eerste artaal  
gaan de eerste b ssen ri den  in de o er is alles in bedri f na getest te 
i n

Zero emissie 
e provincie trecht stelde een s bsidie van  il oen e ro beschi -

baar voor de aanschaf en stelt daar ee een belangri e vervolgstap op 
eg naar de a bitie o  in  het openbaar vervoer volledig schoon 

te hebben te etten  aarnaast pro teren de rei igers van eer capaci-
teit et dageli s  e tra itplaatsen in het openbaar vervoer erbi  

Vanaf 2020 rijdt De Heuliez elektrische bus ook in De Bilt. 
(foto Rick Huisinga)

Lezing over de Tao 
Op donderdag 21 maart 2019 om 20.00 uur verzorgt  

Conny Coppen in de Bilthovense Boekhandel een lezing over 
het thema ‘De Tao voor gezondheid’. Vanuit de eeuwenoude 

wijsheid van de Chinese geneeskunde en het Taoïsme 
gaat Conny Coppen in op de diepere achtergronden van 

gezondheid en ziekte.

oppen al ti dens de le ing vooral ingaan op de ans van een crisis  
of el hoe een crisis een ans is o  een be ster  rachtiger en ri er 

ens te orden  o  al e vertellen hoe lichaa  en geest op el aar 
in er en en hoe e elf on e ge ondheid positief nnen be nvloeden  

e le ing hierover al een interactief ara ter hebben  raag vooraf 
aan elden via info bilthovenseboe handel nl of tel   

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

De Heere is nabij de gebrokenen van harte,
en Hij behoudt de verslagenen van geest.

Psalm 34: 19

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor mij is geweest, geef 
ik u kennis dat door de Heere plotseling van mij is weggenomen, mijn 
innig geliefde en zorgzame vrouw

Lutje Elisabeth Kok –
van der Kous

Geboren: 12 september 1928 te Winterswijk
Overleden: 9 maart 2019 te Maartensdijk

   Maartensdijk: M. Kok

Prinses Margrietlaan 8
3738 VL  Maartensdijk

Mijn vrouw is thuis opgebaard.

De rouwdienst, zal gehouden worden op D.V. donderdag 14 maart om 
13.30 uur in het Hervormd Centrum, Dorpsweg 42a te Maartensdijk.

Aansluitend aan de rouwdienst zal de teraardebestelling plaatsvinden 
op de Hersteld Hervormde begraafplaats aan de Dierenriem te 
Maartensdijk.

Na afloop van de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in 
het Hervormd Centrum. 

Geen bloemen
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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 14 maart
t/m woensdag 20 maart

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Kip-walnootsalade
Sellerie salade

Gebraden runderrollade
Gegrilde kipfilet
Gebraden gehakt 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Rundervinken, slavinken
of hamburgers

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.75

MARCONA AMANDELEN
met grof zeetzout

BOEREN KRUIDENKAAS 500
GRAM 6.98

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

 100
GRAM 3.25

VERSE KIPDIJFILET
1

KILO 8.98

Kipschnitzels of 
cordonbleu

Runder cordonbleu

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.50

Magere runderlapjes

Verse kiprollade

500
GRAM 6.98

Schnitzels 
naturel of gepaneerd

500
GRAM 5.99

5 HALEN =
4 BETALEN

Met heerlijke verse kruiden!

6 HALEN= 5 BETALEN

Lekker makkelijk voor het weekend!

2
STUKS 7.-

TORTILLA’S 
Met gehakt of kip

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
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag Vers van de traiteur
• Kapucijnersschotel  € 1,25

100 gram

•  Pasta  
met zalm, asperges  
en een witte wijnsaus

€ 1,75
100 gram

•  Ravioli  
spinazie –ricotta  
In een groene kruidensaus

€ 1,99
100 gram

•  Spaghetti Bolognese of 
Spaghetti Carbonara

€ 5,99
per portie

 Vers gesneden  fijn of grof
• Hollandse Andijvie 

€ 1,49
400 gram

• Perssinaasappels  
€ 1,99

2 kilo

Tarocco
Sinaasappels
Sap..sap..sap

kilo € 1,99
Lekkerder is er niet!!

Extra malse

Krop sla
nu € 0,79
40 soorten onbespoten

TOMAATJES
500 gram nu € 1,99

Desem
Speltbrood
100% spelt € 2,49
De Echte ...
Franse Baquette    
nu € 1,99

Chipolatataart
Nu € 14,95
Onze bekende 
Boterkoek   
Nu € 2,99

Nationale week zonder vlees!!
Proef nu 

onze eigengemaakte

FLX Burgers, 
nu 5 smaken in ons assortiment:

-Bieten  - Paddenstoelen
- Broccoli   - Spinazie   

 - Linzen 



Leer hoe je meer geld 
overhoudt

Huurders van SSW komen meer te weten over de antwoorden op 
de vraag hoe je meer geld overhoudt in je portemonnee tijdens de 
themabijeenkomst op 19 maart. Samen met tien organisaties wor-
den belangstellende geadviseerd en geholpen bij vragen over in-
komsten en uitgaven.

Op dinsdag 19 maart zijn de huur-
ders om 19.30 uur welkom in de 
theaterzaal van Het Lichtruim. 
De themabijeenkomst begint met 
een centraal programma, gevolgd 
door een informatiemarkt. 

Daar kunnen bezoekers kennis-
maken met de organisaties die 
met raad en daad klaar staan bij 
financiële vragen of inzicht in je 
administratie. De avond eindigt 
om 21.45 uur. 

Bent u huurder van SSW en wilt 
u komen meld u dan aan (het 
liefst voor 15 maart) communica-
tie@woonspraak.nl of tel. SSW 
030 2205833.

 De Vierklank 5 13 maart 2019

advertentie

VvE bewoners gaan voor duurzaam
Appartementbewoners uit gemeente De Bilt waren 6 maart welkom op de vierde bijeenkomst 

van het Groene VvE Platform. In de gemeente zijn 147 Verenigingen van Eigenaren (VvE's) die 
gezamenlijk moeten besluiten over de route naar een duurzame toekomst van het gebouw: een 
pittige klus. Voor een volle zaal lichtte strategisch adviseur Bauke Heikamp van de gemeente 

het klimaatbeleid toe. 

Energiecoöperatie BENG!, orga-
nisator van de avond, informeerde 
over mogelijke financiële onder-
steuning. De aanwezige VvE's 
voelen de urgentie om aan de slag 
te gaan. Zoals een deelnemer aan-
gaf: ‘Onze CV-ketels zijn aan ver-

vanging toe, wat kunnen we nu het 
beste doen?’

Warmteplan 
Heikamp praatte de deelnemers bij 
over de stand van zaken in het kli-
maatbeleid. Wat komt er af op ge-

meente De Bilt? De gemeente moet 
in 2021 per wijk een Warmteplan 
gereed hebben. ‘Daarin komt te 
staan hoe wij met z'n allen denken 
van het aardgas af te gaan’, aldus 
Heikamp. Op dat gebied zijn er veel 
ontwikkelingen. ‘Maar veel is ook 

nog onzeker, wordt het een warmte-
net, warmte uit het rioolwater, gaan 
we aardwarmte gebruiken of toch 
waterstof’.

Akkoord
De andere uitdaging ligt in de regio 
rondom De Bilt en vloeit voort uit 
het Klimaatakkoord. Als dat bin-
nenkort getekend wordt, moeten 
alle regio's in Nederland een half 
jaar later aangeven hoeveel duur-
zame energie (zon, wind, biomassa) 
ze gaan opwekken. Dat alles moet 
bij elkaar opgeteld moet voldoende 

zijn om de landelijke doelen te ha-
len. ‘Anders kan het Rijk zelf be-
sluiten wat we als regio gaan op-
wekken’, aldus Heikamp.
Voor VvE's, die deze ontwikkelin-
gen niet willen afwachten maar zelf 
aan de slag willen, heeft BENG! 
een ondersteuningsaanbod klaar 
liggen. De toelichting is op de spe-
ciale VvE pagina op de website 
www.beng2030.nl te vinden. Ook 
landelijk zijn er gunstige financiële 
regelingen, speciaal voor Vereni-
gingen van Eigenaren. 

(Jenny Senhorst)

Toen en nu (nog)…
Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal 
((dorps-)historici en eerdere publicaties) gaan we kriskras door de 
kernen van deze gemeente. [Henk van de Bunt]

Het kleine dorp aan de Bilderdijklaan in 1959. 
(foto Hist. Kring d’OudeSchool).

Dit kleine winkelcentrum bewijst (bijna 60 jaar later) nog steeds zijn 
functie.

PCB Uitvaartzorg Dementievriendelijk
Als één van de eerste organisaties in de regio Utrecht is door de voorzitter van de regionale 
afdeling Zeist e.o. van Alzheimer Nederland, mevrouw F. Wiss, aan PCB Uitvaartzorg de 

sticker Samen Dementievriendelijk uitgereikt.

Door de sticker, die met trots naast 
de deur van PCB Uitvaartwinkel 
Bilthoven is geplakt, laat PCB Uit-
vaartzorg zien dat de medewerkers 
in de winkels en de uitvaartleiders 
dementievriendelijk zijn. De me-
dewerkers hebben een training Sa-
men Dementievriendelijk gevolgd.

Nederland telt nu ruim 270.000 
mensen met dementie. Door de 
vergrijzing en het ouder worden 
van de bevolking zullen in 2040 
ruim een half miljoen mensen lij-
den aan dementie. Dementie wordt 
volksziekte nummer 1. 

De medewerkers van PCB Uit-
vaartzorg merken dat mensen met 
dementie de winkels bezoeken, bij 
een gesprek aanwezig zijn of bij 
een uitvaart. Plotseling kan het ge-

drag of de stemming van een per-
soon met dementie veranderen; de 
bezoeker wordt verdrietig, angstig 
of achterdochtig. Hoe PCB-mede-

werkers hiermee moeten omgaan 
is tijdens de training geleerd en 
door Alzheimer Nederland be-
kroond met de sticker bij de deur.

Fluitklanken in Huize Gaudeamus
Afgelopen zondagmiddag, tussen de 
regenbuien door, vrolijkten fluitiste 
Eleonore Pameijer en gambaspeler 
Ralph Rousseau Meulenbroeks de 
middag op met een concert in Huize 
Gaudeamus, waar zij werken van 
o.a. Hotteterre, Vivaldi, Debussy en 
Bach speelden. 

(Peter Schlamilch) 

Deelnemers luisteren geboeid naar Bauke Heikamp, strategisch adviseur van gemeente De Bilt.

PCB Uitvaartwinkel Bilthoven is trots op het behaalde certificaat.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

Maandag 26 maart | 19.30 uur
Uitvaartcentrum Goetzee DELA | Boezemsingel 35 | Rotterdam

Onze coöperatieconsulent en de notarissen van Lint Notarissen uit de regio 
Rotterdam geven antwoord op veelvoorkomende vragen rondom een afscheid 
en thema’s als erven en schenken.

Aanmelden en informatie
Meld u vóór 23 maart aan via mvanderweiden@dela.org 
of 06 20 01 85 31.

Maandag 26 maart | 19.30 uur
Uitvaartcentrum Goetzee DELA | Boezemsingel 35 | Rotterdam

Onze coöperatieconsulent en de notarissen van Lint Notarissen uit de regio 
Rotterdam geven antwoord op veelvoorkomende vragen rondom een afscheid 
en thema’s als erven en schenken.

Aanmelden en informatie
Meld u vóór 23 maart aan via mvanderweiden@dela.org 
of 06 20 01 85 31.

‘Ik vind het een �jn idee dat jij later
niet alles zelf hoe� uit te zoeken.’

Themabijeenkomst Uitvaart & Erfrecht

Zaterdagochtend 16 maart | 10.00 uur
Ontvangst met koffie/thee om 9.30 uur. Einde om 12.30 uur. Soestdijkseweg-Zuid 265 & 267 | Bilthoven

Uitvaartverzorgers van Tap DELA en notarissen van Notarissen Houwing van Beek uit Bilthoven geven antwoord op 
veelvoorkomende vragen rondom een afscheid en thema’s als erven en schenken.

Aanmelden en informatie
Meld u aan via info@houwingvanbeek.nl of 030 - 229 08 11. 
Deelname is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

DA van Rossum heeft 
 hart voor je hart.

Kom langs en doe de 
cholesterol check!.

Dit kan vanaf  10.00 uur op de volgende dagen:
woensdag 13 en 27 maart, 3 en 10 april

zaterdag 16 maart en donderdag 21 maart
 

Eigen bijdrage van 5 euro. U krijgt een kortingsbon 
mee van 5 euro die u kunt besteden vanaf 25 euro.

Expositie

Op zondag 24 maart 2019 om 15.00 
uur wordt de expositie geopend van 
Kars Persoon (schilderijen) en Henk 
Visch (beelden) in de Traverse van 
het gemeentehuis De Bilt.

Ontdek Fort Ruigenhoek

Met de gids van Staatsbosbeheer kan 
je op 24 maart het Fort de Rui-
genhoekse Dijk ontdekken. De gids 
vertelt je alles over het fort en hoe de 
soldaten hier vroeger leefden. Maar 
ook over de bomen en planten rond 

het fort, en hoe die een rol speelden 
bij de verdediging ervan. Aanvang 
13.30, duur ca. 1,5 uur, kosten € 
5,00, kinderen € 2,50 contant. Aan-
melden bij het hek van het fort.. 
Deze excursie is ook met een groep 
te boeken. Neem hiervoor contact op 
met utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Lezing IRS comité

Dinsdag 19 maart spreekt ds. M. 
Goudriaan uit Ede over ‘de Wijs-
heid Gods’ in de Ontmoetingskerk, 
Julianalaan 26 in Maartensdijk. 
Aanvang 19.45 uur.

Soefibijeenkomst

Kom tijdens de meditatieavond op woensdag 27 
maart van 20.00 tot 22.00 uur in De Woudkapel 
(Beethovenlaan 21 te Bilthoven) ontdekken wat 
meditatie kan betekenen bij de ontdekkingstocht 
naar de kostbaarheden in je eigen hart. Op deze 
avonden wordt gewerkt met verschillende medita-

tievormen binnen de Soefitraditie. Er wordt aan-
dacht besteed aan adem, luisteren, bewegen, kijken 
en zingen afgewisseld met stilte.

Lammetjesdag

Zaterdag 30 maart begint voor Streekmuseum 
Vredegoed te Tienhoven het nieuwe museum-
seizoen met de vertrouwde Lammetjesdag. Van 
10.00-16.00  uur bent u van harte welkom aan de 
Heuvellaan 7.          Lees verder op pag. 10

SLAGROOMSCHNITTE

ROZIJNENBROODJE

van € 9,95  
voor 

€ 7,95

400 gram 
van € 2,50

nu  € 1,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com



Wil de Graaf een 
geweten van de muziek

door Henk van de Bunt

‘Wil de Graaf werd op haar 12e jaar het eerste vrouwelijke lid van de 
Westbroekse Muziekvereniging Vriendenkring. Dat was nog in een tijd, 
dat daar door de mannen eerst nog over gestemd moest worden; een 
vrouw in de muziek was destijds een nogal uitzonderlijke verschijning’, 
aldus burgemeester Sjoerd Potters zaterdag 9 maart bij de uitreiking 
van de vergulde speld met twee robijnen namens de Koninklijke Neder-
landse Muziek Organisatie voor 65 jaar muzikant zijn. 

Wil de Graaf speelde althoorn en stapte 6 jaar later over op de bugel 
die zij nog steeds bespeelt. Sjoerd Potters: ‘Jouw liefde voor muziek 
opende toen ook het pad naar de liefde van je leven. Met jouw geliefde 
Tom - sopraansaxofonist - begon je een eigen bedrijf; jullie runden een 

caravanpark en een snackbar. Die was altijd open, behalve op woens-
dag, want dan werd er gemusiceerd. De muziek was en bleef altijd een 
grote en belangrijke passie’.

Dweilorkest
Daarnaast vond Wil de Graaf in de jaren 60 en 70 ook nog tijd om 
zich in te zetten voor het damescomité. Met het bakken van oliebollen 
en frites en het maken van kerststukjes maakten de dames de vereni-
ging financieel sterker. Potters: ‘Na het overlijden van Tom in 2001 
was de muziek een grote steun voor je. En jij bleef een grote steun voor 
de vereniging: de leden genoten na het concert in het dorp van jouw 
zelfgemaakte erwtensoep - naar verluidt de lekkerste die er is - . Jouw 
verbinding met de muziek en de vereniging is niet meer weg te denken. 
Zo repeteert het dweilorkest maandelijks bij jou thuis. Met jouw maatje 
Corrie oefen je wekelijks een middag samen, maar zorg je ook voor 
discipline en een nette performance van iedereen bij straatoptredens. 
Jullie zijn een soort geweten van de muziek, maar genieten er ook van 
om jongeren op weg te helpen en hen aan te moedigen. Er is in al die 
tijd heel veel veranderd. Oud en jong verbinden zich met elkaar en met 
de muziek. Daarvan kun jij ook met volle teugen genieten’.

 De Vierklank 7 13 maart 2019

Een jaar lang cadeautjes uitdelen
door Walter Eijndhoven

Precies een jaar geleden ontstond bij initiatiefneemster Ellen de Haan uit Bilthoven het idee 
om cadeautjes uit te delen aan hen die een lief gebaar kunnen gebruiken. Met een aantal 

gelijkgezinden richtte zij CreaLief op en sindsdien kregen al heel wat bewoners 
in gemeente De Bilt een leuke attentie.

Iedere maandagavond komt een 
groepje creatieve vrouwen bij el-
kaar in het gebouw van WvT in Bilt-
hoven, om samen te haken, breien, 
vilten en andere ideeën uit te voe-
ren. Al knutselend en kletsend met 
elkaar ontstaan de mooiste creaties, 
bedoeld voor mensen die een lief 
gebaar kunnen gebruiken.

Oproep
Voor het zover was, kwam nog veel 
om de hoek kijken. Ellen: ‘Ik liep 
al heel lang rond met het idee om 
zoiets op te zetten, maar ja, om een 
oproep te doen, daar kwam het niet 
van. Uiteindelijk verzamelde ik 
toch de moed om een flyer te ma-
ken en deze bij buurtbewoners in de 
brievenbus te doen. Spannend was 
het wel, maar ik was vooral heel be-
nieuwd naar de reacties’. De één na 
de ander meldde zich echter aan en 
inmiddels bestaat de groep uit acht-
tien vrouwen, variërend in leeftijd 
van begin 20 tot 92 jaar. 

Mijlpaal
Om hun initiatieven meer bekend-
heid te geven kreeg de groep een 

eigen logo, een eigen Facebookpa-
gina en een voorraad aan cadeautjes 
die de groepsleden kunnen wegge-
ven. Ellen: ‘Vlak voor de zomerva-
kantie in 2018 bereikten wij onze 
eerste mijlpaal en gaven wij de eer-
ste cadeautjes weg en dat ging hart-
stikke goed. Een mooie start, dus. 
Wij begonnen als Leijens initiatief, 
maar zijn er nu voor iedereen in De 
Bilt’. 

Uitgangspunten
De leden maken de club, dus alle 
goede ideeën zijn welkom, om er 
samen iets moois van te maken. 
‘Club CreaLief hanteert wel een 
aantal basis uitgangspunten: ieder-
een kan meedoen, of je nu ervaren 
bent of niet en het is leuk om van 
anderen te leren en alle vormen van 
creativiteit zijn welkom, het moet 
alleen niet teveel ruimte in beslag 
nemen. Wij zamelen ook materi-
alen in uit de wijk, waar wij weer 
iets moois van kunnen maken. De 
mooiste en/of leukste creaties gaan 
naar bewoners die wel een lief ge-
baar kunnen gebruiken’, legt Ellen 
uit. 

Verrassen 
Zij vervolgt: ‘CreaLief bestaat nu 
precies een jaar. En dat willen wij 
graag vieren. Daarom organise-
ren wij een speciale weggeefactie, 
waarin je voor iemand een mooi 
slingertje kunt laten maken, met je 
eigen persoonlijke tekst erop. 

Dus ken je iemand die een moei-
lijke tijd doormaakt, die je wilt 
bedanken of die gewoon een lief 
gebaar verdient? Neem dan contact 
op met CreaLief’. 

De CreaLievers staan ook op di-
verse markten, waaronder de jaar-
markt in september in De Bilt en de 
wintermarkt in december. Dit jaar 
maken zij ook vilten bloemen voor 
Samenloop voor Hoop, voor speci-
ale gasten.

Als u iets wilt weggeven of meer 
informatie wilt hebben, kunt u mai-
len naar: clubcrealief@gmail.com. 

U kunt CreaLief ook volgen via 
hun Facebookpagina, of hen bellen: 
06-57071824

Voor het eenjarig jubileum maakt Emmy allerlei feestslingertjes.

Uitreiking Tilanusmedaille 
door Walter Eijndhoven

Maandag 4 maart ontving Lotus Marjo Westerik namens het bestuur van Koninklijke 
Nederlandse Vereniging EHBO de Tilanus-Jr onderscheiding. Gedurende 26 jaar 

vervulde zij de rol van slachtoffer tijdens ongelukken. Een rol die zij zo realistisch 
mogelijk uitvoerde teneinde EHBO’ers goed te laten trainen. 

Sinds 8 mei 1993 is Westrik al 
lotus voor de EHBO vereniging, 
waarvan de laatste jaren in Biltho-
ven. ‘Al vele jaren speel ik slacht-
offer bij ongevallen, zodat de 
leden van onze vereniging goed 
kunnen oefenen’, vertelt Westrik. 
‘En daar waren wij erg blij mee’, 
vult Maud Timmer, secretaris EH-
BO-vereniging De Bilt-Bilthoven 
aan. ‘Vandaar dat wij haar van-
daag de zilveren medaille toeken-
nen’. 

Lotus
Lotus, dat staat voor Landelijke 
Opleiding Tot Uitbeelden van 
Slachtoffers, ben je niet zomaar. 
Hier gaat een gedegen oplei-
ding aan vooraf. Timmer: ‘De 
opleiding leert cursisten op een 
zo realistisch mogelijke manier 
een slachtoffer van een ongeval 

of ziektebeeld uit te beelden. En 
daar was Marjo erg goed in. Zelfs 
het namaakbloed bij een gespeeld 
ongeval is niet van echt te onder-
scheiden. En zij kon erg goed ac-

teren. Jammer dat zij onze vereni-
ging verlaat’. Westrik: ‘Ik ga naar 
Friesland. Als de verhuizing ach-
ter de rug is, ga ik direct op zoek 
naar een nieuwe EHBO-afdeling’. 

Uit handen van districtsbestuurslid Marion van den Hurk ontvangt Marjo 
Westerik de zilveren medaille.

Uit handen van Vriendenkringvoorzitter Ruth Nagel ontvangt de zojuist 
door burgemeester Sjoerd Potters gedecoreerde Wil de Graaf de erbij 
behorende oorkonde.

Serendipiteit in Bilthoven
Afgelopen woensdagavond trad de Lichtruim Bigband op in Eetcafé Van Miltenburg, de plek 

die zich er ogenschijnlijk niet toe leent, maar waar het 16-koppige orkest toch uitstekend 
tot zijn recht kwam. Een typisch staaltje serendipiteit: het vinden van iets moois 

of leuks, terwijl de vinder op zoek was naar iets totaal anders.

Aangevuurd door bandleider 
Anita van Soest bracht het or-
kest, bestaande uit trompettisten, 
saxofonisten, trombonisten en 
nog veel meer, een ‘Tribute to 
Toots’, de Belgische baron, jazz-

muzikant en componist, maar die 
vooral bekend is geworden als 
gitarist en mondharmonicaspeler. 
In een spectaculaire ‘battle’ ging 
dirigente Van Soest op trompet 
de strijd aan met gasttrombonist 

Janco Blanken, als twee furieuze 
liefdesrivalen, strijdend om de 
mooiste man van het bal… een 
genot voor oog en oor, en een 
groot compliment waard. 
  (Peter Schlamilch) Bandleider Anita van Soest vuurt haar Bigband aan in muzikale battle.
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SPAAR NU BIJ 

VOOR ONZE EIGEN

BIJ ELKE 15 EURO AAN BOODSCHAPPEN 
KRIJG JE EEN PAKJE PLAATJES
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Ciaro Mooring
Bram Boshuis

B IJ

Maartensdijk, Maertensplein 31
Jelle FarenhorstKijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels.

Deze actie loopt van 20 maart t/m 14 mei 2019
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Lunch in de Mathildezaal
door Walter Eijndhoven

Woensdag 6 maart organiseerden vrijwilligers van stichting ‘Met je hart’, samen met 
burgemeester Potters, een lunch voor kwetsbare ouderen in de Mathildezaal in het gemeentehuis 

van De Bilt. Vanuit de hele gemeente maakten ouderen gebruik van het aanbod om gezellig samen 
te eten  en bij te praten. Na de lunch volgde nog een rondleiding naar de trouwzaal in Jagtlust.

Kwetsbare mensen verbinden. Dat 
is de missie van Stichting ‘Met je 
Hart’. Vrijwilligers van de stichting 
werken samen met onder andere 
huisartsen, ouderen- en wijkver-
pleegkundigen en buurtbewoners 
om zo ook een onzichtbare groep 
ouderen te laten deelnemen aan de 
samenleving. 

Stadion
Dat deelnemers zo’n lunch of uitje 
erg waarderen, blijkt wel uit de vele 
reacties. ‘Sinds vorig jaar word ik 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
de tweemaandelijkse etentjes van 
‘Met je Hart’’, vertelt mevrouw Van 
der Hoek. ‘Het is altijd erg goed 
verzorgd en vooral heel gezellig. 
Op deze manier kom je weer tussen 
de mensen. Iedere keer kijk ik uit 
naar de volgende uitnodiging’. 

Ans Verschoor uit De Bilt kan dat 
alleen maar beamen. ‘Vorige keer 
zijn wij naar de Italiaan geweest en 
hebben wij pasta gegeten, met aan-
sluitend een bezoek aan voetbalsta-
dion Galgenwaard in Utrecht. Voor 

de eerste keer betrad ik een stadion, 
met rode muts en sjaal. Dat was een 
leuk uitje’. Dit jaar zijn al diverse 
lunches geweest, waaronder de 
Italiaan, maar ook bij Brasserie le 
Nord in Bilthoven.

‘De kracht van de ontmoetingen 
die wij ouderen bieden, is dat deze 
structureel en terugkerend zijn’, 
legt Judith Poppeliers, vijwilligster 
bij de stichting uit. ‘Er ontstaat echt 
contact met buurtgenoten, tussen 
jong en oud. Zo hopen wij te kun-

nen bijdragen aan het verzachten 
van eenzaamheid’. 

Donatie
De intiatieven van stichting ‘Met 
je Hart’ blijven niet onopgemerkt. 
Het ING Nederland Fonds geeft 
een aantal lokale verenigingen en 
stichtingen graag een steuntje in de 
rug via ‘Help Nederland Vooruit’. 
Judith: ‘Wij werden enige tijd ge-
leden geselecteerd om mee te doen. 
Via ons netwerk moesten wij zoveel 
mogelijk stemmen vergaren voor 
onze stichting. En dat is gelukt. 
Vandaag, zaterdag 9 maart, mogen 
wij aantreden in het ING-kantoor 
in Bilthoven, om een donatie te 
ontvangen voor onze ouderen’. De 
vrijwilligers van ‘Met je Hart’ ont-
vingen uiteindelijk 1.500 euro uit 
handen van ING Bilthoven. Een 
mooi bedrag om weer mee verder te 
kunnen. En dat is nog niet alles. Dit 
jaar wil het ING Nederland Fonds 
de winnende deelnemers graag nog 
verder helpen met de mogelijkheid 
om kosteloos en volledig onder-
steund crowdfunding te starten. 

Stichting Met je Hart op bezoek bij burgemeester Sjoerd Potters.

ING doneert een mooi bedrag voor 
eenzame ouderen. 

Ff appen
Deze week promoveerde Lieke Verheijen aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen op het onderwerp: ‘Heeft het gebruik 
van WhatsApp en andere nieuwe media een negatief effect op 

de kwaliteit van het schrijven van jongeren?’ 
Haar bevinding: het valt wel mee.

Veel media besteedden er aandacht aan: van het studentenblad ANS tot 
NRC, en van LINDA. (met een interview in de vorm van whatsappjes) 
tot de Volkskrant. Die laatste krant is het meest kritisch: Verheijen be-
weert dat de schrijfkwaliteit van leerlingen er zelfs licht op vooruitgaat 
als ze veel whatsappen, maar klopt dat wel?

Van wie komt die claim?
‘Hey, ff w88 kmoet etuh, brb hvj 4ever xx <3’: sommigen vinden het 
pure taalverloedering. Taalonderzoeker Lieke Verheijen van de Rad-
boud Universiteit Nijmegen ziet dat anders. Zij concludeert in haar pro-
motieonderzoek: ‘Jongeren die sociale media op een actieve en talig 
creatieve manier gebruiken, schrijven juist schoolteksten van hogere 
kwaliteit.’ Onder meer nu.nl, deTelegraaf,  Radio 2 en Lindanieuws 
berichtten over het onderzoek.

Klopt het?
Op basis van twee onderzoeken claimt Verheijen, dat jongeren die actief 
appen niet slechter schrijven op school. In de eerste studie vergelijkt zij 
korte schoolteksten van zo’n 340 leerlingen met enquêtes waarin jonge-
ren hun eigen mediagebruik inschatten. Uitkomst: wie meer sociale me-
dia gebruikt, schrijft beter op school, mits de jongeren zelf veel berichtjes 
schrijven. Zij die vooral lezen, schrijven juist slechter op school.
Maar bij deze methode plaatst Daniel Janssen, universitair hoofddo-
cent communicatie- en informatiewetenschappen bij de Universiteit 
Utrecht, enkele vraagtekens. Ten eerste vergelijkt Verheijen sociale-
mediateksten met schrijfteksten door gebruik te maken van een com-
puterprogramma dat teksten in de eerste plaats analyseert op moeilijk-
heid. Dit vertaalt zij een-op-een naar schrijfvaardigheid. ‘Een moeilijke 
tekst schrijven is wel een vaardigheid, maar een goede schrijver kan 
zich ook eenvoudig uitdrukken. ‘Moeilijker is altijd beter’ is dus wat te 
simpel,’ aldus Janssen. Volgens Verheijens promotor Wilbert Spooren, 
hoogleraar taal en communicatie in Nijmegen, valt de aanpak wel te 
verdedigen. ‘Het kan altijd genuanceerder, maar er zijn in de literatuur 
aanwijzingen dat er een verband is tussen kenmerken van taalmoeilijk-
heid en rapportcijfers voor betere schrijfvaardigheid.’
Uit dit eerste onderzoek valt niet te concluderen dat jongeren beter 
schrijven op school omdat ze meer typen op sociale media. Het kan 
immers ook zo zijn dat beter schrijvende jongeren meer typen op so-
ciale media, geeft Verheijen ook aan in haar proefschrift. Het tweede 
onderzoek toont volgens het persbericht van de universiteit wel zo’n 
causaal verband aan: ‘Verheijen vond dat actief Whatsapp-gebruik een 
directe positieve invloed op spelling in schoolteksten heeft: vooral bij 
tieners.’ Hierbij deed Verheijen een experiment met ruim vierhonderd 
jongeren. De ene helft moest een kwartiertje mandala’s inkleuren, de 
andere helft whatsappen. Uiteindelijk bleek de laatste groep iets minder 
spelfouten te maken in een schrijftaak. ‘Eén kwartiertje appen maar,’ 
reageert Janssen, ‘en bovendien gaat het om slechts één tekst.’ Een ex-
tra controlegroep had de conclusies ook kunnen versterken. Want oké, 
appen pakt beter uit voor de spelling dan kleuren, maar is het ook beter 
dan een andere activiteit waarbij je met taal bezig bent, zoals met elkaar 
praten? Verheijen heeft dit weliswaar geprobeerd in proefstudies, maar 
dat bleek praktisch lastig. ‘Met praten werd het te druk en werden de 
appers teveel afgeleid. ’Promotor Wilbert Spooren vindt de methodolo-
gische keuzes van het onderzoek goed te verdedigen, maar de conclusie 
van het persbericht en sommige media wel te stellig. ‘Op de vraag of 
appen goed voor je is, kun je volgens mij geen positief antwoord geven. 
Ik beschouw dit als een aanzet tot vervolgonderzoek.’

Eindoordeel
Wacht nog even op de uitkomsten van vervolgonderzoek voordat u uw 
(klein)kinderen sommeert extra te appen voor een beter schoolrapport 
Nederlands. 
 (Henk van de Bunt)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Loslopende honden Prinsenlaan

Regelmatig ontvangen wij klachten van fietsers die op de Prinsenlaan 
geconfronteerd worden met loslopende honden. Loslopend honden zor-
gen voor gevaarlijke situaties voor fietsers. Ook eigenaren van omlig-
gende percelen ervaren overlast van loslopende honden. Het los laten 
lopen van honden is strijdig met de bestemming natuur die het Prin-
senlaantje heeft. Daarom hebben wij, als eigenaars van de Prinsenlaan, 
besloten om aan beide kanten van de Prinsenlaan borden te plaatsen, 
waarin aangegeven wordt dat honden aangelijnd moeten worden op de 
Prinsenlaan. Wilt u uw hond toch los laten lopen dan kan dit op de 
daartoe door de gemeente de Bilt aangewezen plekken in de kern Maar-
tensdijk.
 Evert van Voorst - Groenekan

Regionaal Historisch Centrum
Vecht en Venen zoekt...

 
In het RHC Vecht en Venen bevin-
den zich de archieven van de ge-
meenten Stichtse Vecht, De Bilt, De 
Ronde Venen en Weesp. In de de-
pots ligt ruim 600 jaar erfgoed. De 
hoofdvestiging en grootste studie-

zaal is gevestigd in het Cultuurhuis 
in Breukelen. Hier zijn de archieven 
van Stichtse Vecht, De Bilt en De 
Ronde Venen ondergebracht. 
Het Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen is bezig oude foto’s 

te ontsluiten van de kernen van Maar-
tensdijk. Van de hierbij afgebeelde 
foto bestaat het vermoeden dat die 
gemaakt is in Maartensdijk. Heeft u 
informatie verzoeke deze dan te mai-
len naar info@vierklank.nl
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Dorresteinweg 72b Soest
Tel. 035 - 6012883

www.vaarderhoogt.nl

Snoeidemonstraties 
én gratis grond testen

Snoei-
demonstraties

 om 11.00 uur
én om 14.00 uur

Gratis uw 
grond testen 
de hele dag tot 

17.00 uur
Voor iedereen 
die vorige week 
was verhinderd 
nogmaals 
uitgebreide 
snoeidemon-
straties van diverse planten en 
heesters. Wilt u er bij zijn, sluit 
dan gewoon aan bij de groep. 
Leerzaam en vermakelijk. Na 
afl oop trakteren wij op een 
kopje vers gemalen koffi  e bij 
binnenherberg De Kastelein.

Schep op drie plaatsen in uw 
tuin wat grond op ca. 20 cm 
diep en neem dat mee naar 
‘t Vaarderhoogt. Specialisten 
van EcoStyle testen uw grond 
en geven u ter plekke het beste 
advies.

A.S. ZATERDAG 16 MAART

Ook elke zondag open 
van 12.00 uur tot 17.00 uur

 Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Kom Erbij: sluit aan bij vrijwilligersactiviteiten.
Gemeente De Bilt start tijdens NLDoet met vrijwilligersactiviteiten waar ambtenaren en college-
leden aan deelnemen. Wethouder Anne Brommersma nodigt inwoners van harte uit aan de activ-
iteiten deel te nemen. Via vrijwilligerswerk kunt u iets bijdragen aan de samenleving of betekenen 
voor een ander. Er zijn verspreid over het jaar diverse activiteiten waaraan men kan meedoen: van 
klussen met cliënten tot wandelen met ouderen. De activiteiten worden gecoördineerd door MENS 
De Bilt. Informatie: Astrid Kloosterziel, a.kloosterziel@mensdebilt.nl

Apparatenhulp
Heeft u uitleg nodig over gebruik van mobiele telefoon, tablet of laptop? Maatschappelijke 
stagiaires kunnen hierbij helpen. Op 3, 10, 17, 24 april en 8, 15, 22, 29 mei vanaf 14.30 uur 
bij Servicecentrum De Bilt. Aanmelden: servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl of 030-7440595

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96, 0346-214161

OPEN DAG 
MELKVEEBEDRIJF 
HOEVE HEIZIGT

BIJZONDERHEDEN STAL:
•  Drie Lely Astronaut A5 melkrobots
•  Geautomatiseerde activiteiten- en 

gezondheidsmeting van de koe
• Melkcontrolemeting door melkrobot
•  Geautomatiseerde koepositiebepaling 

in de stal voor snel en eenvoudig koeien 
vinden en monitoren

•  0-4-0 stal met extra ruime looppaden en 
ligboxen

•  Extra veel koecomfort rondom de 
melkrobots d.m.v. rubber op de roosters

•  Effi ciënte organisatorische bedrijfsvoering 
met circa 500 kg melk per gewerkt uur.

Vrijdag 15 maart van 10.00-16.00 uur
Familie Hennipman, Kerkdijk 85, 3615 BC Westbroek
Wij verzoeken u om niet in bedrijfskleding te komen.

Bedrijven die hebben bijgedragen aan de 
realisatie van de stal:
•  AR Voer
•  Lely Center Midden Nederland
•  Rabobank Food & Agri Team Midden-

Nederland
•  Alfa Accountants en Adviseurs
•  FrieslandCampina
•  Lamcon Constructie en Montage
•  De Nijborg Agri
•  Van den Berg Mechanisatie
•  Meadow Floor/Profl ex Betonproducten
•  Finagri
•  Bonda
•  Zonvoornop
•  Hennipman Architectuur en Advies
•  CRV
•  Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk
•  Scherpenzeel Fourages
•  DIBA Groep
•  E. Pater Installatietechniek
•  Brouwer Baltus Mechanisatie
•  Remon Waterbehandeling

adv_150x200_melkveestal.indd   1 12-03-19   10:05

Vervolg van pag. 6
Bezoek aan de stallen van het muse-
um is gratis. Het museum is ook 
geopend. Er is tevens een levende 
poppenkast door Toneelvereniging 
Voetlicht uit Maarssen, met name 
leuk en spannend voor de 3- tot 
6-jarigen, en hun ouders. Zie ook 
www.vredegoed.nl.

Pony's knutselen en knuffelen

Op de 1e zaterdag van de maand is 
er altijd iets extra leuks te doen op 
de kinderboerderij De Schaapskooi 
in Bilthoven. Zat. 6 april mag je 
een leuk paardenhoofd knutselen en 
dierverzorger Tom geeft van 11.00 - 
16.00 uur voortdurend presentaties 
over pony's. Natuurlijk kan je ook 
alle andere dieren bekijken, rond-
neuzen in de moestuin en lekker 
spelen op het plein. In het theehuisje 
koffie/thee/limo. Toegang gratis.

Koperwieklaan 1 • 3722 CA Bilthoven 
Tel. 030 662 8480 • www.decorette.nl/bilthoven

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

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

100 gram 1,75

100 gram ,

100 gram  ,

4

100 gram 1, 5

De beste kwaliteit
van de op één na 

beste Slager

.

Dun speklapje met ham en kaas, lekker gemarineerd  100 gram 1,40

Zonnige wintersport tips:

KIP BRAADWORST
100% kip, lekker gekruid en wordt niet droog

GORDON VINK
100 gram 0,99

A 100 gram 1,
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De Cholesterol Check bij 
DA Van Rossum

door Henk van de Bunt

Bij DA-drogist Van Rossum in Maartensdijk (Maertensplein 20) wordt op zaterdag 16 maart, 
donderdag 21 maart, woensdag 27 maart, woensdag 3 april en woensdag 10 april vanaf 10.00 

uur een cholesterolcheck gehouden.

Jannie van Rossum was jarenlang 
assistente bij een apotheekhoudend 
huisarts en heeft al haar drogiste-
rijpapieren op zak: ‘Iedereen heeft 
cholesterol nodig. Een verhoogd 
cholesterol is een risico voor hart 
en vaatziekten. Wij geven daarom 
de mogelijkheid je cholesterol te 
checken. Je ontdekt binnen enkele 
minuten of je cholesterolniveau in 
orde is. Als je cholesterol je aan-
dacht nodig heeft, dan is het be-
langrijk om dat te weten. Op basis 
van de meting krijg je een persoon-
lijk leefstijladvies’. 

Vervolgacties 
Nathalie Schaafsma (fysiothera-
peut en lifestyle expert) is bepaalde 
uren hierbij ook aanwezig om vra-
gen te beantwoorden. Zij kan nog 
andere belangrijke waarden meten 
en advies op maat geven. Nathalie 
vertelt: ‘Op de dagen dat ik er ben 
bij DA-Van Rossum kunnen men-

sen hun gezondheid laten checken 
(vetpercentage, BMI, orgaanvet, 
bloeddruk, buikomvang) en er is 
ruimte om vragen te stellen op het 
gebied van leefstijlverandering en/
of klachten. Uiteraard geef ik ook 
tips én is er een aanbieding, waar-
voor mensen zich kunnen inschrij-
ven. Ik ga namelijk speciaal voor 
deze actie ‘Gezondheid van je hart’ 
weer groepstrainingen geven in 
Maartensdijk, waarbij we werken 
aan de fysieke en mentale gezond-
heid én we gaan aan de slag om de 
voeding weer op track te krijgen 
bij de mensen. Het is een over-
zichtelijke traject van twee maan-
den. In deze (maar) twee maanden 
gaan de deelnemers al zien dat er 
verandering kan plaatsvinden door 
deze drie pijlers (fysiek, mentaal 
en voeding) aan te pakken. Nor-
maal begeleid ik de mensen 1 op 1 
maar voor deze actie maak ik dus 
een uitzondering.’

Gezondheidrisico
Jannie van Rossum: ‘Doordat wij 
de mogelijkheid geven om cho-
lesterol te testen kunnen onnodige 
gezondheidsrisico’s mogelijk voor-
komen worden. Afhankelijk van 
de uitslag krijgt men na de meting 
een persoonlijk leefstijladvies over 
eventuele vervolgstappen. Met aan-
passingen in de voeding, meer be-
wegen en stoppen met roken kun je 
namelijk stappen maken je risico op 
hart- en vaatziekten te verlagen’.
Vooralsnog kan men op genoemde 
dagen vanaf 10.00 uur tot aan slui-
tingstijd gewoon binnenlopen. Jan-
nie van Rossum: ‘We moeten het 
maar even aanzien; loopt het storm, 
dan is het wellicht nodig vooraf 
(per mail) een afspraak te maken 
(info@drogisterijvanrossum.nl).
Ook wanneer Nathalie er bij mag 
zijn is het beter vooraf haar daar-
over te informeren via: nathalie@
schaafsmakliniek.nl.

Jannie van Rossum (links) en Nathalie Schaafsma zijn er klaar voor.

Grootschalige controle op 
Molenkamp

De gemeente De Bilt wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn 
en zich veilig voelen. Dit wil men zo houden en waar mogelijk verder verbeteren. 

Vijf maart zijn daarom bedrijven 
op de Molenkamp en omgeving in 
De Bilt gecontroleerd door diverse 
overheidsdiensten. Bij deze groot-
schalige controle is onder andere 
gekeken naar de bouwtechnische 
staat, brandveiligheid, de naleving 
van vergunningen en onwettige ac-
tiviteiten.

Samenwerking
De onaangekondigde controle vond 
plaats op initiatief van de gemeente 
De Bilt. Het gaat om een gecoör-
dineerde actie van de Omgevings-
dienst Regio Utrecht (ODRU), 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU), 
Stedin, douane, RDW, gemeente en 
politie. 

Doel 
Deze controle is de eerste uit een 

reeks controles van bedrijven in 
de gemeente De Bilt. De controle 
richtte zich op de bedrijfsactivitei-
ten en de bedrijfsvoering. Zo is ge-
keken of de bedrijfsactiviteiten in 
overeenstemming zijn met het be-
stemmingsplan en of de bouw- en 
milieuwetgeving wordt nageleefd. 
De bedrijfspanden zijn ook onder-
zocht op onwettige activiteiten. 
Bijvoorbeeld omdat er in het pand 
niet-vergunde activiteiten worden 
uitgeoefend of vanwege een ver-
moeden van witwassen, fraude, 
belastingontduiking of oneigenlijke 
concurrentie. Daarmee worden de 
maatschappij en bonafide bedrijven 
in bescherming genomen.

Resultaten
In totaal zijn 13 bedrijven op de 
Molenkamp bezocht. De controle is 

goed verlopen en er zijn geen zware 
overtredingen gezien. Er zijn onder 
andere enkele lichte milieuover-
tredingen en overtredingen van de 
brandveiligheidsvoorschriften ge-
constateerd. Ook Stedin en de dou-
ane hebben een enkele overtreding 
vastgelegd. Alle aanwezige onder-
nemers hebben hun medewerking 
verleend aan de controle. De onder-
linge samenwerking en communi-
catie tussen de partners was goed. 

Helpt u mee?
Criminele activiteiten vinden vaak 
stiekem plaats. Signalen vanuit de 
omgeving zijn daarom erg belang-
rijk. Meld verdachte situaties bij 
de politie via tel. 0900 8844 of via 
Misdaad Anoniem tel. 0800 7000. 
Online melden kan ook via www.
meldmisdaadanoniem.nl/melden

Muziekdetails, 
opgeblazen tot kwesties 

van levensbelang
Gebroken gezinnen, vaders en zonen, verwachtingen en ambities, het 
‘ontbrekende’ middendeel van Beethovens beroemde pianosonate 
nummer 32, dat door een van de hoofdpersonen, de zoon van koor-
dirigent Otmar Smit, wordt ‘teruggevonden’, tegengewerkt door een 
gefrustreerde stiefbroer: ziehier de ingrediënten van de nieuwe roman 
van Peter Buwalda (1971): Otmars zonen.

De gevierde schrijver las afgelopen zaterdagmiddag even voor in de 
Bilthovense Boekhandel en trof, ondanks storm en regen, een stamp-
volle boekwinkel aan, met ‘fans’ wachtend op hun idool, ongetwijfeld 
mede geïnspireerd door de knetterende recensies van de laatste da-
gen… Uiteraard werd na afloop uitgebreid gesigneerd.
                    (Peter Schlamilch) 

Peter Buwalda signeert ook voor de organisatrice van de Bilthovense 
Boekhandel.

Bij PCB Uitvaartwinkel 
Bilthoven expositie 

Voor Marijke Prins is schilderen een zoektocht naar het gebruik van 
kleur, compositie en technieken om haar werk sprekend en krachtig te 
maken. Kenmerkend is haar kleurgebruik; uitbundig en kleurrijk maar 
altijd in balans. Marijke schildert geabstraheerde landschappen en ge-
abstraheerde vrouwfiguren. 

Als liefhebber van natuur is ruimte in het landschap voor haar 
belangrijk.’Ieder mag zijn eigen invulling geven aan het schilderij. 
Ik schilder het landschap zoals ik het in mijn hoofd heb, het is niet 
plaatsgebonden’. De schilderijen bij de uitvaartwinkel nodigen uit om 
je gedachten even te laten gaan. De expositie ‘Ruimte’ is te bezichtigen 
tot 24 april in de PCB Uitvaartwinkel, Uilenpad 1 in Bilthoven. De toe-
gang is gratis. De openingsdagen PCB Uitvaartwinkel Bilthoven zijn 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot17.00 uur. Meer info. op: 
www.pcbuitvaartzorg.nl/agenda

Door met NLdoet op een landgoed te werken
zal de uitstraling daarvan nog meer versterken
want het effect van dat werk
aan een struik of in een perk
zullen we later heel goed gaan merken

Guus Geebel Limerick
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STUNT
WEEKEND

De WEEKENDSTUNT aanbiedingen zijn alleen geldig van vrijdag 15 t/m zondag 17 maart 2019.

Edet Ultra Soft toiletpapier
2 pakken met 20 rollen
Van 25.98
Voor 12.99

Serena 
handsinaasappels
Net van 2 kilo

Kruimige 
aardappelen
Zak van 5 kilo

 2.99 
5 KILO

Per kilo 
0.601.69 

2 KILO

Per kilo 
0.85

Pepsi, 7UP, SiSi 
of Royal Club
Alle blikjes van 0.33 liter
Van 0.94 - 1.44
Voor 0.47 - 0.72

NU

 1+1
GRATIS

Casino bruin of wit
2 stuks
Van 2.58
Voor 1.29

Taksi
5 pakken van 1.5 liter
Van 5.10
Voor 2.04

STUNT
WEEKEND

 1+1
GRATIS

STUNT
WEEKEND

 1+1
GRATIS

2+3  GRATIS 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 maart 2019, tenzij anders aangegeven bij de aanbieding. Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. 
Zet- en drukfouten voorbehouden.
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Rector verlaat Het Nieuwe Lyceum
door Walter Eijndhoven

Het werk op school zit erop voor Dick Frantzen, rector van Het Nieuwe Lyceum (HNL) in 
Bilthoven. Na vele ontwikkelingen in gang te hebben gezet en te hebben afgerond, is hij 

toe aan een nieuwe uitdaging. Maandag 18 maart begint hij met een nieuwe klus 
als bestuurder op VO De Vechtstreek. 

Zeven jaar lang werkte Frantzen, 
samen met zijn collega’s, aan het 
vernieuwen van de school, met 
een nieuwe visie en missie, een 
vernieuwd schoolgebouw en meer 
aandacht voor de leerlingen. Nu zit 
zijn werk erop en vertrekt hij naar 
een nieuwe school. ‘Een mooi mo-
ment is voor mij aangebroken, om 
op zoek te gaan naar een nieuwe 
uitdaging’, vertelt Frantzen. ‘En die 
heb ik gevonden in de Vechtstreek’. 

Vrieden
Zijn eigen schooltijd bracht hij door 
in Eindhoven. Frantzen: ‘Ik heb een 
heel leuke tijd gehad op school en 
heb hier vele contacten aan over-
gehouden. Nog steeds ga ik met 
een aantal schoolvrienden om. Net 
als de huidige leerlingen op HNL, 
hielpen wij elkaar op school als 
wij moeite hadden met een bepaald 
vak’. Uiteindelijk kwam Frantzen 

erachter dat hij niet een echte bèta-
student was, maar meer gericht op 
talen. 

Frankrijk
‘Tijdens mijn jeugdjaren ging ik 
vaak naar Frankrijk, om te helpen 
op een camping in de Auvergne. 
Het was hier, vooral de eerste tijd, 
voornamelijk wieden in de bloed-
hitte. In het begin begreep ik na-
tuurlijk niet veel van de Franse taal, 
maar naarmate ik vaker op die cam-
ping kwam, ging het spreken en 
begrijpen steeds beter’. Ondanks 
dat Frantzen niet echt bèta-gericht 
was, schreef hij zich, na het VWO-
examen, in voor een studie genees-
kunde aan de universiteit. ‘Helaas 
werd ik uitgeloot en besloot ik do-
cent Frans te worden. Ik had in die 
tijd op de camping goed Frans leren 
spreken, dus een studie Frans lag 
eigenlijk wel voor de hand’.

Vacature
Na zijn studie werd Frantzen docent 
Frans op een school in Alphen aan 
de Rijn. Echter, binnen afzienbare 
tijd had hij het hier gezien en werd 
hij locatiedirecteur op het Stedelijk 
Gymnasium in Leiden. Frantzen: 
‘Het werk als locatiedirecteur vond 
ik heel leuk hoor, maar ik wilde toch 
meer. Het leek mij mooi om, samen 
met een team docenten, een school 
opnieuw op te zetten. Op het juiste 
moment kwam een vacature voorbij 
van rector bij Het Nieuwe Lyceum. 
Die kans liet ik mij niet ontglippen’. 
Het is inmiddels zeven jaar geleden 
dat Frantzen eindverantwoordelijk-
heid kreeg voor een school, een 
droom van hem kwam uit. Sparren 
met de docenten over bepaalde pro-
blematiek, ondersteuning krijgen 
vanuit het team, een nieuwe kijk op 
het schoolbeleid. En het aantal leer-
lingen op school steeg en steeg. 

Eigentijds
‘Het aantal leerlingen ging van 984 
naar 1.150’, vervolgt Frantzen zijn 
verhaal. ‘Maar daar kwam natuur-
lijk wel heel wat bij kijken. ‘Het 
hele schoolgebouw is vernieuwd 
en volledig aangepast aan de moge-
lijkheden van eigentijds onderwijs, 
met speciale aandacht voor het 
creëren van studieruimte voor leer-
lingen buiten de klaslokalen. Onze 
leerlingen kunnen meedoen met 
diverse projecten, zoals het project 
Levensverhalen, Wiskunde Olym-
piade, First Lego League, Plastic 

project, Debating en TEDx om er 
maar een paar te noemen. Verder 
staat het hele gebouw in het teken 
van verduurzaming. Nu het meeste 
is gerealiseerd, is voor mij de tijd 
gekomen te vertrekken. Tijd voor 
een frisse wind door het schoolge-
bouw’. 

Deze week wordt bekend wie 
Dick Frantzen zal opvolgen als 
rector (interim), tot eind van het 
schooljaar. Het nieuwe school-
seizoen start dan met een nieuwe 
rector. 

Na zeven jaar vertrekt Dick Frantzen bij Het Nieuwe Lyceum.

De koe en de robot op Hoeve Heizigt
Verrassend rustig liet de jonge koe, na het baren van haar eerste kalf, zich melken door de 

robot. Nieuwsgierig kwamen de oudere koeien kijken hoe de jongeling (vaars) kennis 
maakte met het ritme van de melkrobot, om haar vervolgens op te nemen in 

de kudde van Hoeve Heizigt.

Sinds een aantal maanden worden 
de koeien van Elbert en Jannie Hen-
nipman gemolken door drie melkro-
bots. Net als veel collega’s hebben 
zij naast het werk op de boerderij 
inkomsten nodig uit een neventak 
(Jannie’s werk in het UMC en Elbert 
met Hennipman Architectuur en Ad-
vies). Dat levert veel extra werk en 
betekent dat zij zichzelf vaak voor-
bij lopen. Elbert vertelt: ‘We liepen 
tegen arbeidspieken aan. Hulp bij 
het melken te vinden, dat viel niet 
mee. Je hebt hier in de buurt qua 
personeel een enorme concurrentie 
van hoveniers en de bouwwereld. 
Dan kun je twee dingen doen, óf de 
neventak afstoten óf kiezen voor au-
tomatisering’.

Welzijn
Er kwam een nieuwe stal. Voor het 
ontwerp liet Hennipman zich inspi-
reren door collega boeren, dierenart-
sen, voeradviseurs, bouwbedrijven 
en de accountant. De nieuwe stal 
is groot, veel frisse lucht, goed ge-
ventileerd, veel daglicht. Naast de 
drie melkrobots kwamen er ruime 
ligboxen met diepstrooisel waar de 
koeien comfortabel in kunnen lig-
gen. Brede loopgangen verbeteren 
de toegang tot de voerplaats. Elbert: 

‘Wij bouwden deze stal voor 30 - 40 
jaar en hebben daarom gekozen voor 
een ruimere maatvoering dan gang-
baar voor dit moment. De ideeën 
van nu zijn over 10 jaar misschien 
wel achterhaald. Het is, bewezen, 
voor het dierwelzijn een hele verbe-
tering. Het geeft veel meer rust in de 
stal, de koeien komen makkelijker 
in de robot, ze liggen meer, ze her-
kauwen meer. Ook de gezondheid 
van de dieren komt het ten goede 
omdat bij meer keren melken de koe 
een leger uier heeft. Voor de dieren 
comfortabeler en voor mij onver-
wacht gemakkelijker’. 

Weidegang
De koeien gaan in de zomermaanden 
ook de wei in. Hoe doe je dat? ‘Net 
als met een gewone melkstal. Als 
het weer het toelaat en er voldoende 
te eten is doe je het hek open en dan 
kunnen de koeien naar buiten. Maar 
de optimale temperatuur voor een 
koe is maximaal 15 graden, dus is 
het in de zomer buiten al gauw te 
warm voor ze. Ze komen dan graag 
naar binnen, want onder het dak is 
het koeler en er ligt altijd vers voer. 
Hoe we de weidegang precies gaan 
invullen in combinatie met de robots 
weet ik nog niet. Ik denk er sterk 

over om de koeien in 2 groepen te 
splitsen die ik om beurten naar bui-
ten laat gaan zodat ze verdeeld over 
de dag gemolken kunnen worden. 
Ik ben nog aan ’t kijken hoe ik dat 
logistiek en handig in m’n stal kan 
invullen’. 

Tijd
Met de komst van de melkrobot 
komt ook een hoop tijd vrij die je an-
ders in de melkput doorbrengt. Heb 
je die tijd al ingevuld? ‘Dat melken 
2 keer per dag was inderdaad wel 
een tijdrovend proces. Jannie heeft 
altijd alleen met de kinderen aan 
tafel gegeten. Ik kwam ‘s avonds 
kwart over 7, half 8 binnen en at in 
20 minuten tijd uit de magnetron. 
Nu eet ik 3 kwartier met m’n gezin’.

Duurzaam
Elbert vertelt verder nog: ‘Wij zijn 
gericht op duurzaam werken voor 
nu en de toekomst. Zo hebben wij 
geïnvesteerd in zonnepanelen en dat 
wordt, als het goed is, eind april op 
onze daken gemonteerd. Zo kunnen 
wij bijna compleet energieneutraal 
met ons complete melkveebedrijf en 
woning zijn. Wat wij belangrijk vin-
den is om binnen de maatschappij en 
binnen het dorp sociaal aanwezig te 
zijn. Zo willen we wat terug geven 
aan de mensen en de wereld om ons 
heen’. 

Open dag
Vrijdag 15 maart van 10.00 tot 16.00 
uur houdt de familie Hennipman 
(Kerkdijk 85, Westbroek) open dag 
op hun vernieuwd melkveebedrijf. 
Ook voor geïnteresseerden zonder 
agrarische achtergrond is het inte-
ressant om de renovaties binnen dit 
bedrijf waar te nemen. 
 (Karien Scholten)De melkrobot wordt aan inspectie onderworpen.

Het Nieuwe Lyceum 
partner van 

Samen voor De Bilt
Het Nieuwe Lyceum (HNL) is partner geworden van Samen voor De 
Bilt: het netwerk voor Maatschappelijke Betrokken Organisaties. Op 
deze manier versterkt HNL de banden met de lokale Biltse samenle-
ving.

Conrector Agaath Mauritz: ‘Graag geven we onze leerlingen de moge-
lijkheid hun blik te verruimen door samenwerking met onze omgeving. 
Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken burgers’. 

Voortzetting
HNL en Samen voor De Bilt zetten hun samenwerking het afgelopen 
jaar al in. Zo waren leerlingen van HNL in 2018 te gast bij Sweco waar 
zij enkele workshops volgden met het thema: De toekomst van onze ge-
meente. Aansluitend spraken leerlingen met raadsleden over een duur-
zaam De Bilt in 2030. Naast de workshops bemiddelde Samen voor De 
Bilt voor een les over Circulaire economie. Momenteel is HNL ook ac-
tief bezig om afval op school te gaan scheiden. De goede samenwerking 
tussen beide partijen is nu bezegeld met een partnerschap. 

V.l.n.r. Agaath Mauritz (Het Nieuwe Lyceum) en Joanne Penning 
(Samen voor De Bilt).                   (foto Ron Jacobs)
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Elke stem telt!

Dat is de slogan voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de water-
schappen. Vandaag 13 maart, leidt Bart van Gerwen een debat met gemeente-
raadsleden en inwoners van De Bilt. Daarin blikt hij met hen terug op het jaar 
na de gemeenteraadsverkiezingen en vooruit naar de verkiezing voor de  
Provinciale Staten. Als opmaat naar dit debat sprak Bart met burgemeester 
Potters over de verkiezingen en de relatie met de gemeente. 

Al 100 jaar, sinds de invoering van het al-
gemeen kiesrecht, vormen de verkiezingen 
het hart van de democratie. Stemmen voor 

de provincie of het waterschap is minder 
populair dan stemmen voor de eigen ge-
meente of voor de Tweede Kamer: de op-

komst schommelt sinds de jaren ’90 rond 
de 50%. Burgemeester Potters: “Ook al 
staan de provincie en het waterschap voor 
veel mensen gevoelsmatig op afstand, de 
besluiten die daar genomen worden heb-
ben effect op onze gemeente. Het gaat on-
der andere over verkeer, woningbouw, re-
creatie, wateroverlast en veilige dijken. 
Vaak zien en horen we alleen de dingen die 
niet goed gaan, maar er gaat ook veel wel 
goed. Als kiezer moet je het blijven volgen 
en je afvragen of je het eens bent met de 
keuzes die gemaakt worden. Democratie 
gaat verder dan eenmaal per 4 jaar je stem 
uitbrengen”. 

Bart van Gerwen: “Tijdens het debat wil ik 
de gemeenteraadsleden aan de tand voe-
len over hoe zij de lokale belangen behar-
tigen op provinciaal niveau. Hoe kijkt u 
daar tegenaan?” 
“Van lokale politici en bestuurders mag je 
verwachten dat zij hun stem regionaal la-
ten horen. Maar het is nog veel belangrij-
ker dat partijen samenwerken om tot een 
gedragen en krachtige visie voor de toe-
komst van onze regio te komen. Dat lukt 
alleen als we respectvol en hoffelijk met 
elkaar omgaan”, reageert burgemeester 
Potters. 

‘De Bilt in debat’ is op 13 maart om 20.00 
uur in het Lichtruim. Op 20 maart kunt u 
uw stem uitbrengen voor de Provinciale 
Staten en het bestuur van de waterschap-
pen. Ga stemmen, want elke stem telt!

Verkiezingen provincie  
en waterschappen
Op woensdag 20 maart mag u weer naar 
de stembus. Deze keer om uw stem uit 
te brengen voor de Provinciale Staten en 
het bestuur van de waterschappen. 

Alle informatie over machtigingen,  
stempassen en locaties vindt u op 
www.debilt.nl/verkiezingen. 

Weet u nog niet op welke partij u uw 
stem gaat uitbrengen? Vul dan de stem-
wijzers in. Voor de provincie is dat 
utrecht.kieskompas.nl, voor het water-
schap is dat mijnstem.nl. 

Wilt u weten wat de provincie en de  
waterschappen doen? 
Kijk dan op:  
www.kiesjouwutrecht.nl 
www.waterschapsverkiezingen.nl.

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Informatieborden Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie in De Bilt

In de gemeente De Bilt plaatste de provincie Utrecht een aantal informatieborden bij 
verdedigingswerken langs de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Met toerisme en recreatie in 

zijn portefeuille bezocht wethouder André Landwehr een aantal bijzondere plekken.

Onder het fietspad langs de 
Utrechtseweg ligt een tankver-
sperring uit 1939, mooi zichtbaar 
gemaakt door een kunstwerk in 
het wegdek. Het verdedigings-
werk bestond uit betonnen putten 
waar grote stalen balken schuin 
in de richting van de vijand wer-
den gestoken. Het kunstwerk op 
het fietspad geeft de schaduw van 
deze stalen balken weer zoals die 
was op 10 mei 1940. Wethouder 
André Landwehr nodigt de in-
woners van de gemeente De Bilt 
uit om het kunstwerk te komen 
bekijken: ‘Dit is een mooi voor-
beeld van een duurzame herinne-
ring aan het verleden. De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie verbindt het 
verleden met het heden en brengt 
het daardoor tot leven. Met dank 
aan de Provincie Utrecht voor 
deze blijvende herinnering’. Bij 
het kunstwerk staat een paneel 
met meer informatie.

Werken bij Griftenstein
De volgende stop in bij de Werken 
bij Griftenstein. Ter verdediging 
van Utrecht is Fort De Bilt aange-
legd. Later zijn als extra verdedi-
ging de Werken bij Griftenstein, 
een tankgracht en de tankversper-
ring aangelegd. De verdedigings-
werken zijn goed te zien in het 
landschap en in combinatie met 

natuurbeheer een rustpunt aan de 
rand van de drukke stad.

Klimaatfort
Midden in Noorderpark-Ruigen-
hoek ligt Fort Ruigenhoek. André 
Landwehr is blij met de plannen 
voor het fort: ‘Dit pareltje van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie mag 
niet achter een gesloten poort ver-
scholen blijven. In samenwerking 
met eigenaar Staatsbosbeheer en 
Provincie Utrecht ontwikkelen we 
een plan om het fort vaker op een 
andere manier open te stellen voor 
publiek en er het unieke thema 

‘Klimaat’ aan te koppelen. De Bilt 
is immers bekend van het KNMI, 
dus klimaat pas in dit plaatje.’ Het 
fort is op aanvraag open.

Pact van Ruigenhoek
André Landwehr is ambassadeur 
van het Pact van Ruigenhoek, een 
Utrechts bondgenootschap waarin 
14 publieke en private partijen sa-
menwerken aan de bescherming, 
ontwikkeling en bekendheid van 
het grootste Rijksmonument van 
Nederland en toekomstig Werel-
derfgoed: de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. [HvdB] 
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Wethouder André Landwehr bij de gevisualiseerde tankversperring. 
(foto Gemeente De Bilt)



Kindervoorstelling 
Floriana en het Wonderflesje 

door Walter Eijndhoven

Zondagmiddag 24 maart speelt Toneelvereniging Steeds Beter het stuk ‘Floriana en het 
Wonderflesje’, speciaal voor kinderen van vier tot en met tien jaar. Niet alleen de kids, maar ook alle 

ouders en grootouders zijn van harte welkom in de theaterzaal van Het Lichtruim in Bilthoven.

'Wij zijn alweer enige tijd aan het 
oefenen voor dit toneelstuk, speci-
aal voor kinderen van 4 tot en met 
tien jaar', vertelt regisseur Frits 
Blankestijn. 'Natuurlijk hopen wij 
weer op een grote opkomst, want er 
gebeurt weer van alles in dit span-
nende verhaal'. 

Eldorado
Het verhaal speelt zich af in Eldo-
rado, een land, hier ver vandaan. 
Volgens zigeunerin Zenobia wordt 
de koning van Eldorado ziek, maar 
is dat wel zo? En wat heeft de heer 
Valentijn, minister van Eldorado, 
hiermee te maken? Wil hij de plaats 
van de koning innemen en speelt 
hij daarom onder één hoedje met 
de zigeunerin? En dat wonderflesje 
van Floriana? Wat is daarmee aan de 
hand? Is dat een onzichtbaarheids-
drankje? En wordt de ‘zieke’ koning 
weer beter? Gelukkig weten dienst-
meid Floriana en prinses Rosalinde 

een stokje te steken voor de plan-
nen van de zigeunerin en de minis-
ter. Zondag 24 maart speelt ‘Steeds 
Beter’ het toneelstuk in Theaterzaal 
Het Lichtruim, Planetenplein 2 in 
Bilthoven. Aanvang is om 13.30 uur 
en 15.30 uur (twee voorstellingen).

Voorverkoopadressen: 
Mijn Droomkapper (Planeten-
baan, Bilthoven), The Readshop 
(Hessenweg, De Bilt) en de Bruna 
(Julianalaan, Bilthoven) of via se-
cretariaatsteedsbeter@gmail.com 
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RTV De Bilt brengt  
Levende Monumenten in beeld

In samenwerking met het Online-
museum De Bilt presenteert Regio 
TV De Bilt de maandelijkse repor-
tageserie ‘Levende Monumenten’. 
Aanleiding van de serie is de grote 
variëteit aan monumenten in de ge-
meente De Bilt. Zowel Rijks- als 
gemeentelijke monumenten. Velen 
daarvan zijn nog steeds in functie. 

Deel 2, te zien op de websites van 
RTV De Bilt en Onlinemuseum De 
Bilt, gaat over het Fort Ruigenhoek 
in Groenekan. Dit fort stamt uit 
1869-1870 en staat onder beheer 
van Staatsbosbeheer. Het fort heeft 
geen militaire functie meer. Het is 
wel een natuurmonument gewor-
den waar das, vos en ijsvogel zich 

thuis voelen. Bovendien krijgt het 
fort een nieuwe rol op het gebied 
van klimaatonderzoek en educatie.  
In Deel 3 wordt het Fort Voordorp 
centraal gesteld. Niet voor niets 
wordt een tweeluik over de Biltse 
forten uitgebracht, omdat beide 
deel uitmaken van de Nieuwe Hol-
landsche Waterlinie. De NHW is 
voorgedragen voor de Werelderf-
goedlijst van Unesco. 
Deel 1 van de serie Levende Mo-
numenten was gewijd aan de hoeve 
Den Hoek aan Bisschopsweg in 
De Bilt. Deze eeuwenoude boer-
derij met bakhuis is tegenwoordig 
in functie als Holistische Praktijk 
voor Dier en Mens. 

   (Veroniek Clerx)

Rosalie Franke 
wint Regionale Voorleeswedstrijd

Na een spannende race tijdens de regionale voorronde 
van de Nationale Voorleeswedstrijd 2019, is Rosalie 
Franke van de basisschool St. Theresia uit Bilthoven 
door de jury als winnaar gekozen. De jury vond het 
erg moeilijk om een winnaar te kiezen. Toen Rosalie 
begon voor te lezen vergaten ze bijna te jureren om-
dat Rosalie ze meteen wist  te boeien. De jury: ‘Met 
kleine, genuanceerde gebaren onderstreepte Rosalie 
de gebeurtenissen in het verhaal. En haar stemgebruik 
was subliem’.

Rosalie gaat nu door naar de Provinciale Voorleeswed-
strijd op donderdag 11 april in Theater ‘De Kom’ in 
Nieuwegein. Als zij daar ook wint mag zij de provincie 
Utrecht vertegenwoordigen voor de Landelijke Finale 
op woensdag 22 mei in de Schouwburg te Amstel-
veen.             (Renée van Oeyen)

Lokale Sporthelden bij 
Jumbo Maartensdijk

Vanaf woensdag 20 maart ontvangen klanten bij Jumbo Maartensdijk 
bij een besteding van 15 euro aan boodschappen een setje met SVM 
Maartensdijk-sportplaatjes gratis. Het unieke SVM Maartensdijk-ver-
zamelalbum heeft plek voor 317 sportplaatjes. 
De gratis albums worden vanaf zaterdag 16 maart binnen de verenging 
verspreid. Overige (niet-)leden en geïnteresseerden kunnen het album 
aanschaffen bij Jumbo Maartensdijk. [HvdB]

Hutten bouwen
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) or-
ganiseert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt 
gedaan onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op 
Beerschoten. Woensdag 20 maart is het thema Hutten bouwen waarbij 
je leert een hut te bouwen met natuurlijke materialen waar je in kunt 
overleven als het regent en het ook nog koud is. Leeftijd: 6 t/m 10 
jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur.in Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 
6 in De Bilt. Aanmelden s.v.p. voor zondag 17 maart. via  kinderna-
tuuractiviteiten@gmail.com.

Op Beerschoten leer je een hut te bouwen met materialen die in het bos 
te vinden zijn.

Geen school, wel kunst
Op vrijdag 15 maart is een stakingsdag afgekondigd voor het on-
derwijs. Van basisschool tot universiteit zullen de lokalen leeg blij-
ven die dag, zo is het idee. 

Bij het KunstenHuis in De Bilt en Zeist zullen de lokalen zeker níet leeg 
blijven. Vanaf half negen ‘s ochtends kunnen kinderen in de leeftijd 
van 6 t/m 12 jaar de hele dag meedoen aan een leuke, creatieve work-
shopdag; de kinderen krijgen workshops aangeboden, verdeeld over de 
disciplines van het KunstenHuis: muziek, dans, theater en beeldende 
kunst. Alle workshops duren een uur en rond 14.15 uur zal de dag af-
gesloten worden met een korte presentatie voor de (groot-)ouders en 
verzorgers (einde rond 14.45 uur). De dag belooft een creatief feestje te 
worden voor alle deelnemers. 
Locatie: Het Lichtruim, Planetenplein 2 in Bilthoven. Aanmelden 
(lunch zelf meenemen) op www.kunstenhuis.nl/staking-15-maart-geen-
school-wel-kunst

De cast is druk aan het oefenen voor hun toneelstuk.

Rosalie las een fragment uit ‘De verschrikkelijke 
badmeester’ van Jozua Douglas. (foto Jaap van Veen)

Kijk op regiotvdebilt.nl voor de  
reportage over Fort Ruigenhoek.
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D66 De Bilt: Resultaten een jaar na 
de gemeenteraadsverkiezingen

Een jaar geleden zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het nieuwe college waar D66 
deel van uitmaakt is 9 maanden aan de slag. En wat heeft D66 al bereikt? De drie hoogste 

prioriteiten uit ons verkiezingsprogramma Wonen, Duurzaamheid en Cultuur, 
zijn overgenomen in het uitvoeringsprogramma van het College. 

Na een jaar leggen we de vinger aan de pols. 

Wonen
De druk op de woningmarkt is in 
onze regio groot. Veel mensen wil-
len in onze groene omgeving  wo-
nen en werken. Een aantrekkelijke 
grote stad in de buurt en veel werk-
gelegenheid.  Om aan de  regionale 
woonbehoefte te voldoen zijn er 
ruim 100.000 woningen nodig tot 
2040. De Bilt neemt slechts een 
klein gedeelte van deze woningen 
voor zijn rekening. Voor 2026 wor-
den er in onze gemeente 845 wo-
ningen gebouwd.

De spelregels voor het bouwen van 
deze woningen zijn onlangs vast-
gesteld door de gemeenteraad. De 
locaties waar deze woningen kun-
nen komen, worden voor de zomer 
vastgesteld. D66 De Bilt ziet  bij 
onze inwoners een grote behoefte 
aan koop en huurappartementen 
(sociaal en middelduur tot €1000 
p.m.). Ouderen, starters en mensen 
die op korte termijn op zoek zijn 
naar een woningen door scheiding 
of werk hebben behoefte aan deze 
appartementen. 
De eerste impressies voor een 
nieuwe wijk met ruim 90 woningen 
en appartementen op het HF Witte 

terrein zijn onlangs gepresenteerd. 
Het bouwen van deze woningen is 
een uitwerking van een motie van 
D66. Op het voormalig Hessingter-
rein komen 135 woningen. Bouwen 
in en bij kwetsbaar groen wordt 
gecompenseerd door toevoeging 
van nieuwe natuur. Een aangeno-
men motie van D66 ziet hierop toe. 
Bij de Melkweg (zie foto) wordt 
dit jaar begonnen met de bouw 
van 105 woningen (72 koop en 33 
huur). Een gasvrije wijk op een 
centrale locatie. 

Duurzaamheid 
Onze ambitie in de gemeente De 
Bilt is om in 2030 energieneutraal 
te zijn. Dit is natuurlijk een zeer 
ambitieuze opgave. Hiervoor heb-
ben we een bijdrage van iedereen 
nodig, inwoners en bedrijven. De 
gemeente investeert in eigen ac-
commodaties. De aangepakte ge-
meentewerf is hier een goed voor-
beeld van. Door een motie van 
D66 is er een duurzaamheidsfonds 
gekomen om te investeren in het 
eigen vastgoed. Deze investerin-
gen verdienen zichzelf terug door 
vermindering van de energiekosten 
en deze kostenbesparingen worden 

weer ingezet voor nieuwe investe-
ringen (revolving fund).  

In het kader van de afspraken van 
het klimaatakkoord moet de regio 
Utrecht aangeven hoe de regio bij-
draagt aan de (inter)nationale kli-
maatdoelstellingen.  Deze discussie 
voeren we in regionaal verband. De 
gemeente De Bilt moet in de regio 
positie kiezen. D66 zet regionaal in 
op de fiets/e-bike en lokaal op de 
ontwikkeling van de stationsgebie-
den in Bilthoven en Hollandsche 
Rading.  Bij de opwekking van 
duurzame energie gaan we uit van 
profijt voor de buurt bij eventuele 
windmolens en zonneparken. D66 
heeft in een motie gevraagd om de 
veranderingen van grondgebruik 
(landbouwgrond wordt omgezet in 
natuur) te koppelen aan de kansen 
voor duurzame energie en meer aan-
dacht te hebben voor kleinschalige 
windmolens in het buitengebied. 

Cultuur
Het Lichtruim, ons culturele hart, is 
een prachtig centrum. In dit gebouw 
komen een heleboel activiteiten sa-
men: onderwijs, bibliotheek, zorg, 
muziek, dans en creatieve werkvor-
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Waarom u volgens SP De Bilt 
beter wel kunt stemmen…!

Verkiezingen voor de Provinciale Staten worden vaak slecht bezocht. Onbekend maakt onbemind. 
Want waar gaan die verkiezingen nou toch over? Weinigen weten het. Weinigen zijn gemotiveerd om 

te gaan stemmen. Deze verkiezingen gaan over uw belangen die u direct raken in uw eigen regio 
en gemeente, naast welke wetten worden doorgevoerd door de Eerste Kamer in Den Haag.

Om te beginnen de kwaliteit van het 
openbaar vervoer. Aanbestedingen 
en lijnen in stand houden, het wordt 
allemaal geregeld door de Provin-
cie. Als u wilt dat er in alle gemeen-
ten, ook de kleine, voldoende bus-
sen blijven rijden, dan loont het de 
moeite uit te zoeken welke partijen 
daarvoor opkomen. Het geld dat wij 
als belastingbetaler afdragen dient 
wel goed beheerd te worden. We 
hebben het immers over tientallen 
miljoenen. Het zwalkende beleid 
rond de Uithoflijn, een projekt dat 
al vele jaren vertraging oploopt en 

steeds met stappen van miljoenen 
duurder wordt, of de nieuwe rond-
weg West rond Amersfoort waar 
1700 bomen voor gekapt worden. 

De kap van de bomen is inmiddels 
begonnen. Laten we op zijn minst 
de coalitiepartijen treffen die dit 
mogelijk hebben gemaakt: VVD, 
CDA, D66 en Groenlinks! Wij zien 
liever investeringen in goed open-
baar vervoer en veilige fietspaden. 
Hoe denken we anders onze lande-
lijke klimaatdoelen te gaan halen?
Daarnaast wil de SP dat de pro-

vincie meer aansturing geeft aan 
gemeenten zoals De Bilt opdat zij 
de woningen bouwen die keihard 
nodig zijn. Menno Boer: “De Scha-
penweide wordt nu door het col-
lege geoormerkt als een uitbreiding 
van de Life Science bedrijven die 
op het voormailige RIVM terrein 
staan. De vraag is of het hele ter-
rein daaraan opgeofferd moet wor-
den. Als het al nodig zou zijn om op 
de Schapenwei bedrijfsruimte bij te 
bouwen, wat wij als SP ernstig be-
twijfelen, dan zou in verhouding 
een klein deel daarvoor gereser-

SP De Bilt roept ook de Provinciale Staten op om de Schapenwei voor (sociale) woningbouw te bestemmen.

Politiek Café 15 maart 
in Hollandsche Rading

In Hollandsche Rading vindt op vrijdagavond 15 maart een Politiek 
Café plaats als voorbereiding op de a.s. verkiezingen. Een avond over 
verkeer, wonen, water en klimaat. Arjan Muijs is gastheer en nodigt u 
uit om aanwezig te zijn in het Dorpshuis (Dennenlaan 57). 
Arjan Muijs is de enthousiaste CDA-man in Hollandsche Rading en 
was de grote stemmentrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018. Aan het debat doen mee Derk Boswijk -  lijsttrekker van het CDA 
voor de Provinciale Staten – en de eerste vrouw op de lijst van het wa-
terschap HDSR Karin Sommer. Wethouder Madeleine Bakker zal ook 
aanwezig zijn Debatleider van deze avond is Huub Elders.

Heeft u vragen over het werk van de provincie? 
Heeft u vragen waar de waterschappen over gaan? Nieuwsgierig waar 
het CDA voor staat? Kom naar het Politiek Café! Er is ruimte voor alle 
vragen. Inloop vanaf 19.30 uur met een hapje en een drankje, om 20.00 
start het Politiek Café. Vanaf 21.30 wordt er geborreld. 
Kijk voor meer informatie op www.cdadebilt.nl

CDA fractie en bestuur op de fiets door de kernen - kort na de 
verkiezingen van 2018.

men. De verschillende organisaties 
werken goed samen. Door te inves-
teren in menskracht wil de gemeente 
de samenwerking nog verder ver-
groten. Er komt een coördinator 
als centraal aanspreekpunt die de 
zichtbaarheid van het Lichtruim nog 

meer verbetert. Wie weet, in de toe-
komst een kopje koffie drinken op 
het terras voor het Lichtruim? D66 
wil het culturele hart van onze ge-
meente sneller laten kloppen!

 Maart 2019, D66 De Bilt
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veerd kunnen worden. De SP dringt 
aan op overwegend woningbouw 
voor sociale huur, zoals het ook 
stond in het oorspronkelijke plan”.

De verkiezingen gaan over de Pro-
vincie en gemeenten, maar ook 
over de zetelverdeling in de 1e Ka-
mer! Er ligt nu een wetsvoorstel 
waarmee het voor ziekenhuizen 
straks mogelijk wordt om winst uit 
te keren. De nieuwe Eerste Kamer 
– waarvan de verhoudingen op 20 
maart door de kiezer bepaald wor-
den – zou de regering duidelijk 
moeten maken dat dit wetsvoorstel 
van tafel moet. De wet heeft een le-
lijke voorgeschiedenis van partijen 
die soms wel en soms niet de zorg 
aan beleggers wilden laten. Martin 
Buijsen (hoogleraar Gezondheids-
recht aan de Erasmusuniversiteit in 
Rotterdam), zegt in de Volkskrant 

van 12 februari jl.: “Wij roepen de 
kiezers op 20 maart op: stem op 
een partij die van uw zorgpremie 
geen dividend voor aandeelhouders 
maakt”. Deze oproep doet hij sa-
men met Marcel Soesan, internist-
oncoloog Antoni van Leeuwen-
hoekziekenhuis en Maarten Hijink, 
Tweede Kamerlid SP, woordvoer-
der gezondheidszorg.

De Eerste kamer wordt gekozen 
door de leden van de Provinciale 
Staten op 27 mei a.s. Aangezien het 
regeringsbeleid – afkomstig van 
vooral de VVD – ook afhankelijk is 
van de stemming in de Eerste Ka-
mer, heeft u op 20 Maart de kans 
om tegen het huidige regeringsbe-
leid te stemmen. Stemt u daarom 
op een vertegenwoordiger in de 
Provinciale Staten die werkelijk uw 
belangen behartigt.
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SRFC beleeft een mooie rugbydag 
SRFC heeft afgelopen weekend een hele dag rugby beleefd. Vroeg op zaterdag om met twee 
teams in Deventer in de oostelijke competitie mee te spelen. Om daarna snel terug te reizen 

naar Hilversum om van daaruit met een Amerikaanse schoolbus vol Stichtsche Rugby fans naar 
de interland Nederland-Portugal te gaan kijken op het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam.

De jongste jeugd tot 8 jaar, U8, beet 
het spits af tegen de thuisclub de 
Pickwick Players en de punten sta-
pelden op tot een respectabele 7-5 
winst. De wedstrijd tegen de Rams 
uit Apeldoorn die daarop volgde 
werd wederom met overmacht ge-
wonnen. De laatste partij was tegen 
een bekende club, URC uit Utrecht, 

en iets lastiger. De kids uit Utrecht 
waren erg snel en wisten vaak te 
scoren. Goed verdedigen en sterk 
aanvallen van de Wolven zorgde 
voor een knappe eindstand van 4-6. 
Goed gespeeld door de U8.

Aansluitend gingen de SRFC teams 
in kolonne naar Amsterdam voor de 

interland Nederland-Portugal, niet 
om te spelen maar om top rugby te 
kijken. Een hele mooie dag rugby 
met redelijk spel van de Nederland-
se heren en waanzinnig mooi rugby 
van de Nederlandse dames die aan-
sluitend met overmacht wonnen 
van Duitsland voor hun interland. 
 (Toine van der Poel)

Nationale Diabetes Challenge
Samen met het Gezondheidscentrum De Bilt doet het Buurtsportteam van Mens De Bilt 

mee aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC) 2019. ‘We nodigen iedereen uit om vanaf 
half april wekelijks met ons te gaan wandelen op weg naar een betere gezondheid’: aldus 

buurtsportcoach Maikel Rijdes. 

Hij vervolgt: ‘Omdat bewegen voor 
iedereen goed is, kunnen ook men-
sen zonder diabetes meewandelen; 
we houden rekening met ieders ni-
veau. In september wandelen we 
samen met alle deelnemers uit de 
rest van Nederland de finale op het 
Diabetes Challenge Festival. De 
afstanden daar zijn 5, 10, 15 of 20 
km’.

Kwaliteit 
De Nationale Diabetes Challenge 
is een initiatief van de Bas van de 
Goor Foundation, die zich inzet om 

de kwaliteit van leven van mensen 
met diabetes te verbeteren door 
sport en beweging. De Bas van de 
Goor Foundation heeft met weten-
schappelijk onderzoek aangetoond 
dat wandelen een effectieve behan-
deling is bij diabetes. In sommige 
gevallen komen mensen met diabe-
tes type 2 zelfs helemaal van hun 
medicijnen af, alleen door een ge-
zondere leefstijl. De NDC laat zien 
dat iedere stap telt.

Informatieavond
De eerste wandeltraining start op 

19 april. Op woensdagavond 27 
maart om 19.00 uur is er een in-
formatieavond over de Nationale 
Diabetes Challenge in het service-
centrum van Mens aan de Prof. Dr. 
P.J.W. Debijeweg in De Bilt. Meer 
informatie opvragen of inschrijven 
kan via een mail naar Maikel Rij-
des, buurtsportcoaches@mensde-
bilt.nl. [HvdB]

De Nationale Diabetes Challenge 
is een wandelevenement, dat de 
kwaliteit van leven van mensen met 
diabetes verbetert.

De laatste fase van 
Tweemaal Zes

Nog 4 weken en de zaalcompetitie zit er al weer op. 
En in die laatste weken moeten er nog wat punten worden 
binnengehaald, dus de druk is nog niet van de ketel bij TZ.

KCR uit Ridderkerk was daarbij de eerste tegenstander; een ploeg met 
sterke rebound en heeft de laatste wedstrijden wat punten bij elkaar ge-
sprokkeld; de ploeg begint dus met enig vertrouwen aan de ontmoeting 
met de Maartensdijkse opponent. Voor TZ is het vooral (nood)zaak om 
de aanwezige druk snel los te laten en met durf te korfballen. Na een ge-
lijk opgaande beginfase, met een zuivere Matthias, lukte het TZ om in 
de loop van de 1e helft het initiatief te pakken en zelfs een drietal pun-
ten voorsprong te pakken; resulterend om met een 15-17 voorsprong de 
kleedkamers op te zoeken. 

Na rust werd het direct 15-18 en in die fase moest TZ eigenlijk het gat 
gaan slaan naar 4 punten. Ondanks een aantal mogelijkheden lukte dat 
niet; daarna was er een fase, waarin TZ te afhankelijk was van het ‘1e 
schot’ en waarin KCR dichterbij kroop met als gevolg een spannende 
slotfase. In de laatste minuut kwam TZ nog op voorsprong door Rianne, 
de eerstvolgende tegenaanval leverde de gelijkmaker op. Het (aller-)
laatste schot van Randy trof helaas geen doel, waardoor er uiteindelijk 
een 27-27 eindstand op de borden verscheen en er een belangrijk punt 
in de slotfase van de competitie kon worden bijgeschreven.

A.s. zaterdag kunnen er zeer belangrijke zaken gedaan worden tegen 
het Haagse Die Haghe - hopelijk weer gesteund door een enthousiaste 
T-site -; waardoor het toch mogelijk moet zijn de punten in Maartens-
dijk te houden.               (Hester Ploeg-van Laatum)

A2 van TZ kampioen 

Zaterdag ging het erom spannen voor de A2 van Tweemaal Zes; er 
moest gewonnen worden om 5 punten los te staan en het kampioen-
schap binnen te slepen; het team, dat de laatste 9 wedstrijden ongesla-
gen is geweest en gemiddeld 9 goals maakte. Met maar 4 goals in deze 
wedstrijd was het misschien niet de meest aantrekkelijke match. Het 
werd uiteindelijk beslist door een stip van Jasmijn van de Kamp in de 
laatste minuten.               (Hester Ploeg van Laatum) 

Pizza-actie in Westbroek
De jongeren van het HJW (Hervormd JeugdWerk) in Westbroek openen 
op 23 maart de deuren van restaurant ‘Pizzay’ met heerlijke zelfge-
maakte pizza’s. Deze kunnen ook thuis worden bezorgd: Reserveren 
of bestellen kan via het bestelformulier of door een e-mail naar pizzay-
westbroek@gmail.com
Op 15 maart komt de jeugd in Westbroek langs met een flyer om de be-
stelling op te nemen. Op 23 maart wordt de bestelling bezorgd meldt u 
zich in het restaurant op Kerkdijk 10 in Westbroek (gebouw Rehoboth). 
Met de opbrengst van deze actie steunt u het werk van Eye for Zambia. 
Eye for Zambia helpt mee met het opzetten van een oogkliniek in Zam-
bia om goed zicht mogelijk te maken voor iedereen. 

Zij verrichten werk door ogen te onderzoeken, brillen aan te meten, 
brillen te maken en zelfs door operaties uit voeren om mensen weer te 
laten zien. 

De benjamins van SRFC staan hun mannetje op het veld in Devnter.



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

Nootjes
 De Vierklank 18 13 maart 2019
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Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

Houten kinderblokken vuil-
niszak vol €5,-. Tel. 0346-
211738

Verkade blik knikkers €3,-. 
Tel. 0346-211738

12 boeken van Bertus Aafjes 
o.a. De rechter onder de mag-
nolia, Capriccio Italiano en 
De koelte van een pauweveer. 
Samen €3,-. Tel. 06-14040516

3 Cd’s van de tenor Placido 
Domingo met Verdi,Puccini, 
Romanzas de Zarzuelas en 
Suite Española. Samen €2,-. 
Tel.06-14040516

Koperen kandelaar voor aan 
de muur, totale hoogte is 24 
cm €5,-. Tel. 06-14040516

De Grote Bosatlas van 
Nederland onbeschadigd 
€10,- Tel: 06-15458450

Wit Yepp-maxi fietszitje (ach-
ter, zadelbuis/frame- beves-
tiging). Gebruikt door opa/
oma dus i.z.g.s. €37,50. Tel. 
030-2203372

Carlton kostuumreistas, don-
kerblauw 3x gebruikt.€9,50.
Tel. 030-2292338

Tijdschrift Oud Utrecht. 
geschiedenis van stad en pro-
vincie. 1994-2005. 45 stuks. € 
10,-. Tel. 06-16563997

Vele hemels boven de zevende 
van G.op de Beeck. Het fami-
lieportret van J.Blumi. z.g.st. 
€15,-. Tel. 0346-213778

Het Duitse meisje van 
C.Bohjalian. De verloren 
familie van J.Blumi.z.g.st. 
€20,-. Tel.0346-213778

Zusje van Rosamund Lupton 
Dochter van R. Luptoni. 
z.g.st. €20,-. Tel. 0346-
213778

Het Duitse meisje van 
A.L.CorreaLion van 
S.Brierleyi. z.g.st. €15,-. Tel. 
0346-213778

Zware eiken vierkante salon/ 
hoektafel afm. 80/80 cm. 
€30,-. Tel. 06-16379345

2 eiken bijzettafeltjes afm. 
40x34 cm en 29x29 cm. €15,- 
Tel. 06-16379345

Heerlijke pantoffels, maat 36, 
z.g.a.n. Stevige zool, buiten-
kant zwart suède, binnenkan-
theerlijk wol (crèmekleurig). 
€10,-. Tel. 06-29091466

Skibroek, merk Protest, maat 
L, nieuw (incl. prijskaartje).  
€12,50. Tel. 0346-212522
Flessenwarmer, merk Alecto, 
wit, z.g.a.n. (Incl. gebruiks-
aanwijzing), €7,50. Tel. 0346-
212522

Staande schemerlamp, goud-
kleurige voet en staander, met 
crèmekleurige kap, er kunnen 
2 lampen in, geeft veel licht., 
i.g.st. €15,-. Tel. 0346-212436

kinderledikantje incl. Matras, 
lakentje en dekentje. €35,-. 
Tel. 0346-211615

Box vierkant inklapbaar €25,-
. Tel. 0346-211615.

Dvd van André Hazes. De 
titel zij gelooft in mij. €5,-. 
Tel. 0346-243758.

Bouw en knutselboek voor 
kinderen. Geen schaar en 
lijm nodig. €3,50. Tel. 0346-
243758.

Boek mooiste kruissteek 
patronen motieven uit hele 
wereld uitgeven door Jan 
Eaton. €5,-. Tel. 0346-
243758.

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

Hulp gezocht voor aanleg en 
onderhoud TUINEN, diplo-
ma niet vereist wel rijbewijs. 
Voor 3 tot 5 dagen in de week. 
Tel. 06-50660689

Wil jij werken naast je stu-
die? Voor een vakbond zijn wij 
op zoek naar STUDENTEN  
voor een commerciële functie 
(3 avonden per week). Ben jij 
communicatief sterk en sta jij 
sterk in jouw schoenen? Neem 
dan contact op!
Waar: Bilthoven (naast het sta-
tion)
Wanneer: Ma - di  - wo
Tijdstip: 16.45 - 20.45
@:solliciteren@berkvacatures.
nl Tel: 06-45133532

Kun jij goed omgaan met let-
ters en cijfers? Heb jij ervaring 
met Word en Excel en werk jij 
nauwkeurig? Ga dan aan de 
slag als financieel backoffice 
medewerker!
Regio: Maartensdijk en 
Hollandsche Rading
Aantal uur: 8 uur, flexibel met 
uitzicht op meer
@: solliciteren@berkvacatures.
nl    Tel: 06-45133532

Personeel aangeboden

AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 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

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestra-
ting, grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrij-
blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. 
Tel. 0346-212787

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 
06-54751296. Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig 
onderhoudswerkzaamheden 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. 
Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: U zult de HEER, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 
verstand. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Laat je optimaal verzorgen bij Skincare Marjolein
Vanaf heden is de salon geopend op de Gageldijk 101 
in Utrecht. Uitkijkend over de weilanden met een ruime 
aanbod aan behandelingen gecombineerd met de beste 
(natuurlijke) producten. 
Samen werken we aan de verbetering van uw huid! 
Neem gerust een kijkje op www.skincarebijmarjolein.nl of 
neem contact op via 06-13836682

Zeer ervaren betrouwbare 
en goede SCHILDER biedt 
zich aan zowel binnen als 
buitenschilderwerk. Tel. 
06-20605881 of 030-2540327 
ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel 0634892915

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk Veel kortingen 
op groen en alle vuilafvoer. 
Tevens ook, hoge drukreini-
ging, schutting plaatsen, gras 
leggen, bestratingen, grond 
en graafwerk, goten reinigen 
enz.  Alles in en om de tuin 
is mogelijk. Bel vrijblijvend: 
0649377634

Direct OPPAS 24/7 Bilthoven 
en omstreken inplannen? Info, 
ook ;s avonds en weekends: 
Conny tel. 06-54941521

Diversen
Gratis: Ledikant 160/200cm 
+ linnenkast. i.g.st. Tel. 
0346-212799. 

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een ver-
gadering, workshop, 
familiebijeenkomst, of 
cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Sterke en gezonde vrouw 
(71) zoekt VRIEND om 
mee te wandelen, crypto-
grammen, eten, musea te 
bezoeken, misschien muziek 
te maken en meer. Lijkt 
dit je leuk, mail me dan: 
jonna47@ziggo.nl

Hongaars Danshuis 

Zaterdag 16 maart is er Hongaarse danshuis in 
het HF Witte Centrum.. Het danshuis begint om 
19.00 met een speciaal aanleeruur voor begin-
ners in de stijl Mezökölpény o.l.v. Hedy Tjoeng 
en Jouke Heringa. Het orkest op deze avond is 
Ördöngös. 

Panboswandeling

Zondag 17 maart organiseert Utrechts Landschap 
een natuurwandeling in het Panbos. Tijdens deze 
wandelexcursie worden de ontstaansgeschiede-
nis, flora en fauna en beheer door Utrechts Land-
schap belicht. De wandeling begint om 14.00 uur 
bij de parkeerplaats gelegen aan de Jozef Israël-
slaan te Bosch en Duin t.o. huisnr. 7 om 14.00 uur 
en duurt anderhalf tot twee uur. Aanmelden via 
www.utrechtslandschap.nl. Deelname is gratis. 

Jeugddienst

Op 17 maart is er in de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk van Westbroek om 10.00 uur een 
jeugddienst. Ds. T.A. Viezee zal de dienst leiden 
en spreken over het thema 'Wie wil ik zijn?'
Muzikale begeleiding door jongeren uit de 
gemeente. Meer info: www.ngkwestbroek.nl 

Boekenmarkt in Huize Het Oosten

Maandag 18 maart is er van 10.00 tot 12.00 uur 
een boekenmarkt in het Atrium van Huize Het 
Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven. Er valt een 

grote hoeveelheid boeken te ver-
wachten. 

Sri Lakaans eten bij WVT

Op 18 maart valt er te genieten 
van heerlijk Sri Lankaans eten, 
wat op voortreffelijke wijze wordt 
gekookt door de Sri Lankaanse 
familie Manawaduge: Niro, Pinipa 
en hun kinderen staan garant voor 
een heerlijk diner. De locatie is 
bij WVT, Talinglaan 10 Bilthoven. 
Voor reservering bel: 06 40968017 
of mail naar: mvv12@yahoo.com. 
 

Leesgroep kunstgeschiedenis 

Geïnteresseerden in kunstgeschie-
denis en kunstbeleving kunnen op 
dinsdag 19 maart om 14.00 uur in 
Idea Bibliotheek Het Lichtruim in 
Bilthoven, Planetenplein 2 in Bilt-
hoven kennismaken met het idee 
van ‘leesgroepen kunstgeschiede-
nis’. Het gaat om groepen van 6-8 
personen. Kunsthistorici leveren 
het studie- en discussiemateriaal 
evt. via links en afbeeldingen op 
internet. Aanmelden kan via e-mail 
brigter@ideacultuur.nl.
Sri Lakaans eten bij WVT

Lezing over Laaggeletterdheid 

Dinsdag 19 maart komt mevrouw 
Gerrie Overweel bij Ouderenbond 

PCOB spreken over ‘Laaggelet-
terdheid’. In Nederland zijn circa 
twee miljoen mensen, die laag-
geletterd zijn; moeite hebben met 
lezen en schrijven. Vooraf is de 
Jaarvergadering van de Ouderen-
bond in de Ontmoetingskerk, Juli-
analaan 28 , Maartensdijk. Aan-
vang 14.00 uur. Voor inlichtingen: 
Henny Ockhuijsen - Hus, tel. 030 
2202458.

Tekenen en Schilderen 

Er is weer plaats in de groep tekenen 
en schilderen op woensdagavond 
bij Mens De Bilt. Op woensdag 20 
maart start er een nieuwe serie van 
10 lessen voor zowel beginners 
als gevorderden. Ieder wordt op 
eigen niveau persoonlijk begeleid 
in de ontdekking van materialen en 
mogelijkheden. Info of aanmelden: 
annekevanderworp@mail.com, tel. 
06 22158513.

Inspiratie workshop

Workshops Lokaal organiseert op 
donderdag 21 maart van 20.00 tot  
22.00 uur in Bilthoven een inspire-
rende workshop voor ouders die de 
band met hun kind willen verster-
ken. Deelname is gratis. Aanmel-
den via debilt.ouderslokaal.nl.



 De Vierklank 19 13 maart 2019

zaterdag
16 maart

aanvang: 14.00 uur DOMINO’S

FC DE BILT

BFC

Winst voor Dos op Nova
Met de winst in de voorlaatste thuiswedstrijd heeft Dos zich drie ronden voor het einde van de 

zaalcompetitie veilig gespeeld. Dos speelt volgend seizoen wederom in de Overgangsklasse.

Afgelopen zaterdag stond de ge-
meentelijke derby op het program-
ma. De wedstrijd werd gespeeld 
in De Vierstee te Maartensdijk. In 
de vorige wedstrijd kon Nova in 
de eerste helft aardig meekomen, 
maar moest zich in de loop van de 
tweede helft gewonnen geven. Die 
wedstrijd werd verloren met 17-25. 
Na de goede wedstrijd tegen SKF 
en de gewonnen wedstrijd tegen De 
Meeuwen, ging de ploeg uit Biltho-
ven met een goed gevoel het veld 
op. 

Aangepast
Coach Andreas van Grootheest van 
Dos had zijn opstelling aangepast, 
om zo meer schotkracht in zijn eer-
ste aanvalsvak te creëren. Dat pakte 
goed uit want het merendeel van de 
doelpunten kwamen zaterdag uit dit 
vak. Tegenstander Nova wilde een 

pak slaag als in de eerste wedstrijd 
voorkomen en probeerde het aan-
valsspel van Dos te ontregelen door 
achter te verdedigen en veel fysieke 
strijd te leveren. De Westbroekers 
korfbalden zich hier wel onderuit, 
maar een fraai schouwspel werd het 
er niet door.

Communicatie
In de eerste helft had Nova het 
moeilijk om mee te scoren. Het 
duurde dan ook even voordat Nova 
het eerste doelpunt kon verzilveren. 
Verdedigend had Nova het goed 
op orde. De juiste spelers werden 
vrijgelaten en daardoor kon Nova 
veel ballen onderscheppen om zo 
de aanval meer vertrouwen te ge-
ven, maar het afrondingspercentage 
was erg laag. Nova kon geen stem-
pel drukken op de wedstrijd terwijl 
Dos rustig doorging met scoren. 

Halverwege de wedstrijd was een 
11-6 tussenstand bereikt.

Keuzes
Ook de tweede helft schommelde 
de voorsprong tussen de vier - vijf 
doelpunten. Het spel van de West-
broekers bleef te slordig om het 
gat veel groter te maken., Tegen 
het einde van de wedstrijd bij een 
19-15 voorsprong verslapte Dos en 
kwam Nova ineens nog verraderlijk 
dichtbij. Voor het eerst in de wed-
strijd werd het verschil tot één punt 
teruggebracht in de laatste minuut, 
maar uiteindelijk resulteerde een 
terechte maar te kleine overwin-
ning van 19-18.
Aanstaande zaterdag reist DOS 
naar Veenendaal om daar om 20.10 
uur tegen SKF te spelen. Nova ont-
vangt in het HF Witte - Centrum 
koploper HKC om 17.00 uur. 

Nieuwe sponsor voor SVM

SVM verwelkomt A tot en met Z advies groep als nieuwe sponsor. Het 
bedrijf heeft het SVM JO 9-2 voorzien van een nieuw wedstrijd tenue 
en een reclamebord

Tennisvereniging Tautenburg
start nieuw tennisjaar met ambities

door Kees Diepeveen

Bij de 265 leden tellende tennisvereniging Tautenburg uit Maartensdijk gaat veel gebeuren dit 
jaar. Een Open Dag, een nieuwe tennisleraar en vernieuwde tennisbanen. 

In het mooie en modern ingerichte 
clubhuis van de tennisvereniging 
licht voorzitter Sander Maatman de 
komende activiteiten toe: ‘Onze le-
den kunnen hier het hele jaar door 
tennissen afhankelijk van de win-
terse weersomstandigheden. Met 
onze zes all weatherbanen kunnen 
we heel veel ruimte bieden aan 
tennissers. Daarom organiseren 
we een Open Dag op 23 maart. 
We nodigen iedereen die tennissen 
leuk vindt of het gewoon eens wil 
proberen van harte uit om de Open 
Dag bij te wonen. Om te ervaren 
hoe leuk tennissen is maar ook om 
te ervaren hoe leuk onze vereniging 
is’. De Open Dag is van 16.00 tot 

18.00 uur. Onder de vleugels van 
clubspelers maken de nieuwkomers 
kennis met tennis. Vanaf 17.15 tot 
18.00 uur vindt er een tennis-clinic 
plaats gegeven door Julian Verwe-
gen de nieuwe trainer van de club.

Betrokkenheid
Sander Maatman is erg blij dat Ten-
nisschool Tom van Lijf uit Utrecht 
vanaf 1 april de trainingen gaat ver-
zorgen. ‘Het is geen grote school 
maar hij staat erg goed bekend in 
de regio. Wij hebben een voorkeur 
voor een kleinere school omdat wij 
betrokkenheid willen. Als kleine 
club vinden we dat erg belangrijk. 
Tennisleraar Julian Verwegen gaat 

namens de tennisschool hier de les-
sen verzorgen. Hij heeft drie jaar 
ervaring en wilde graag bij ons als 
tennisleraar aan de slag. Hij gaat 
zich ook sterk op de jeugd richten 
om te zorgen dat de jeugd tennissen 
weer leuk gaat vinden’. 

Tenniseven
Daar waar een nieuwe tennisleraar 
komt vertrekt er ook één. Paul de 
Bruin is 17 jaar onafgebroken als 
tennisleraar aan Tautenburg ver-
bonden geweest. Sander Maatman: 
‘Hij heeft het al die jaren naar volle 
tevredenheid gedaan en we zijn 
hem daarvoor zeer erkentelijk. We 
zijn ook blij dat hij bij ons blijft 

Hattrick Mike de Kok tegen Patria
Mike de Kok trok zich helemaal niets aan van de storm en de regen die zaterdag over sportpark 

van Eck raasde. SVM speelde tegen de storm in en had daardoor mogelijk moeite om goed 
combinatievoetbal op de mat te leggen. Toch waren de eerste kansen voor de geel blauwe trots. 

Het bleef echter bij wat plaagstootjes het eerste kwartier. 

SVM bleef gevaarlijk en uit een 
aanval uit het boekje (assist Jordi 
van der Lee) scoorde Mike de Kok 
met een prachtige kopbal de 1-0. 
De regen en de storm bleken een 
gevaarlijkere tegenstander dan het 
hardwerkende Patria. Toch had een 
kopbal op de paal een waarschu-
wing moeten zijn voor de SVM 
verdediging. 
Met nog tien minuten te spelen 
kwam Patria op 1-1. Patria pro-
fiteerde van de onrust bij SVM 
en kwam zelfs op een 1-2 -voor-
sprong. SVM spits Stijn Orsel 
werd vlak voor de theepauze in het 
strafschopgebied onderuit gehaald 
en Kevin Tieman benutte de toege-
kende strafschop (2-2).

Passie
Een ongewijzigd SVM ging na de 
thee met inzet en passie hard aan 
het werk om weer op voorsprong te 
komen. Mike de Kok kopte al snel 

de 3-2 binnen. Even later zorgde 
Jordi van der Lee uit een hoekschop 
van Kevin Tieman voor de 4-2. 
SVM had nu de veilige voorsprong 
die het wilde en bouwde de voor-
sprong verder uit naar 5-2 (Mike 

de Kok). Frank van Brenk bepaalde 
de einduitslag op 6-2. Coen Swart 
maakte na een slepende blessure 
weer zijn eerste speelminuten. Za-
terdag 16 maart gaat SVM op be-
zoek in Odijk.

tennissen en ook actief blijft bin-
nen het verenigingsleven. Als hom-
mage voor zijn verdiensten bij de 
vereniging wordt na de Open Dag 
om 18.00 uur het Paul de Bruin 
Tennisevent gespeeld. Deelnemers 
zijn allemaal oud-leerlingen die on-
der Paul getraind hebben’. 

Vrijwilligers
Een week na het verschijnen van 
deze krant staat de Algemene Le-
denvergadering gepland. Daar zal 
worden besloten om alle zes de ten-
nisbanen van een nieuwe toplaag 
te voorzien. Sander Maatman: ’We 
kunnen dit doen omdat we gereser-
veerd hebben maar ook door onze 
vele vrijwilligers die op het tennis-
park van alles doen waardoor de 
kosten laag blijven. We leggen de le-
den twee opties voor waaruit zij een 
keuze zullen maken. In november 
staan de werkzaamheden gepland’.  

Leenracket
Tautenburg is een recreatieve 
vereniging zonder een 1ste team. 
Iedereen is hier even belangrijk. 
‘Mensen komen naar de club 
omdat ze weten dat er getennist 
wordt’ aldus de voorzitter. ‘Wij 
willen vooral dat mensen het hier 
naar hun zin hebben en willen een 
leuke vereniging zijn. We gaan 
ons volop inzetten om dit ook aan 
iedereen te laten merken met al-
lerlei nieuwe en leuke initiatieven, 
zoals drie maanden gratis lid met 
een leenracket en een bus ballen 
alsmede gratis inlooptennislessen. 
Als mensen hier een tijdje spelen 
zullen ze merken hoe leuk en ge-
zellig het hier is. Ik nodig echt ie-
dereen van harte uit om onze Open 
Dag te bezoeken en mee te doen’ 
aldus Sander Maatman. 
Nadere informatie zie 
www.tautenburg.nl.     

advertentie

Zes SVM-verdedigers zijn er nodig bij één Patria-aanvaller. 
(foto Nanne de Vries)

Voorzitter Sander Maatman is heel blij met alle vrijwilligers.

ingezonden mededeling



Brandweerwedstrijden
Op zaterdag 23 maart worden de jaarlijkse Onderlinge 
brandweerstrijden in samenwerking met de vrijwillige 

brandweer Maarsseveen - Tienhoven georganiseerd voor 
verschillende korpsen in de regio Utrecht.

Elk jaar organiseert de vereniging De Onderlinge in de provincie 
Utrecht een brandweerwedstrijd. Dit jaar is het de beurt aan de vrij-
willige brandweer Maarsseveen-
Tienhoven om de wedstrijd te 
verzorgen op zaterdag 23 maart. 
De korpsen Groenekan, Kame-
rik, Kockengen, Maarssen, Maar-
tensdijk, Vleuten, Vinkeveen en 
Zegveld gaan de strijd aan om de 
eerste plaats. 

De deelnemende vrijwillige 
korpsen stellen publiek bijzonder 
op prijs op enig moment gedu-
rende deze dag bij de wedstrijden 
en/of bij de. De wedstrijden, die 
altijd bijzonder leuk voor het pu-
bliek zijn, worden gehouden op 
boerderij Bethune in Tienhoven. 

Voor een bezoek aan de wedstrij-
den kan men zich melden in de 
brandweerkazerne van Maarsse-
veen Tienhoven, Laan van Nif-
terlake 89 te Tienhoven

Vrijwilligers bij onderhoud 
(oude) Biltsche Meertje
Op zaterdag 23 maart zal tussen 13.30 uur en 16.30 uur 

door een groep vrijwilligers weer 'groen onderhoud' worden 
gepleegd op het (oude) Biltsche Meertje. Behalve wat 

snoeiwerk zal deze keer ook klimop worden geplant tegen
het nieuw geplaatste 'hekwerk' langs de spoorschermen.

Jong en oud: Iedereen is welkom. Fijn als je komt en zeker ook fijn als 
je zelf wat tuingereedschap mee wilt nemen. Aanmelden kan via info@
vriendenoudebiltschemeertje.nl. Voor een 'hapje en een drankje' wordt 
gezorgd door Spar Jan Mons en slager Ad van Eck. 

Meer info. op www.vriendenoudebiltschemeertje.nl. Locatie: Klaphek-
weg / Gregoriuslaan Bilthoven (naast de St. Theresiaschool) 
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Zwarte Spechten
De zwarte specht is regelmatig te bewonderen in de 

bossen in de Leijen in Bilthoven. Vaak in dezelfde kale 
boom. Waarschijnlijk broeden ze in Beukenburg, want de 
zwarte specht heeft een relatief groot foerageergebied als 
territorium, tot wel enkele kilometers rond de nestplaats. 

Buiten de broedtijd verraden de zwarte spechten zich niet door geroffel, 
maar door goed op te letten kun je ze wel waarnemen. In tegenstelling 
tot wat er beschreven staat, zijn ze niet zo schuw en kun je ze vaak 
rustig bekijken als ze insecten aan het vangen zijn in de bast van kale 
bomen. In het broedseizoen roffelen ze wel. 
Dit is erg indrukwekkend omdat het klink als een zware mitrailleur en 
veel luider dan de veel voorkomende grote bonte specht. (Eugène 
Jansen, Bilthoven)

De zwarte specht op insectenjacht.

Opening wandelroute door 
Groenekans landschap

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 8 maart openden de Dorpsraad Groenekan en het Groenekans Landschap 
een wandelroute door de mooie, het dorp omringende, natuur. De route begint aan de 

Groenekanseweg, nabij het viaduct, en is 14,5 kilometer lang. Via QR-codes kunnen wandelaars 
zich een beeld vormen van het landschap of diverse objecten onderweg. 

De Stichting 900 jaar De Bilt stimu-
leerde zes jaar geleden vele vereni-
gingen op het gebied van sport, the-
ater, kunst & cultuur, geschiedenis 

en natuur. Naar aanleiding hiervan 
plaatsten de wijken Kloosterpark 
en Vogelzang diverse informatie-
borden met wetenswaardigheden 

over de wijk. In navolging hiervan 
ontplooiden de Dorpsraad en het 
Groenekans Landschap een soort-
gelijk initiatief.

Wandeling
Tijdens de wandeling door het 
landschap kan is informatie op 
te roepen via een QR-code op de 
informatiepaaltjes. Bij het scan-
nen van de code verschijnen we-
tenswaardigheden over de plek 
waar de wandelaar of fietser zich 
bevindt. Via deze code kan inge-
scand worden bij Bos Voordaan, 
Molen Geesina, Hooge Kampse 
Plas, Schutje Bisschopswetering, 
Huize Voordaan, Belastingbomen, 
Brug Kastanjelaan, Herberg de 
Groenekan, de Boshoek, Schutje 
Beukenburg, Prinsenlaan zuidzijde, 
Rustende jager, Prinsenlaan noord-
zijde en Oostveensepad noord- en 
zuidzijde. Locaties met QR-codes 
kunnen worden uitgebreid. 

Bomen herkennen met IVN De Bilt 
Wie meer weten van de rijkdom aan bomen die deze omgeving herbergt en ook de basiskennis 
wil opfrissen en aanvullen met betrekking tot het herkennen van bomen en struiken kan met 
IVN De Bilt e.o. mee op ontdekkingstocht langs vier verschillende locaties in en rond De Bilt. 

De vier wandelingen hebben als 
hoofdthema ‘Bomen leren her-
kennen’. De eerste staat in het te-
ken van ‘Bomen in knop’ en is op 
Landgoed Houdringe. ‘Bomen in 
blad en bloei’ staat op de rol voor 
21 april bij een bomenrondje in het 
van Boetzelaerpark. Op 26 mei is er 
een vervolg met Bomen in het Park 
Bloeyendael, en op 2 juni is de af-
sluiting bij de monumentale bomen 
op Amelisweerd. Alle wandelingen 
starten om 11.00 uur. Zondag 17 
maart is de aftrap met een wande-
ling ‘Bomen in knop’ op Landgoed 
Houdringe.

In het voorjaar en in de zomer zijn 
bomen vaak eenvoudig te herken-
nen aan hun bladeren en bloemen. 
Dat is anders nu in de winter, maar 
aan de knoppen, takken, schors en 
de groeivorm valt ook veel af te 
lezen. Tijdens de eerste wandeling 
wordt de proef op de som geno-
men en zal een aanzienlijk aantal 
voorkomende bomen op de route 
op ‘naam’ worden gebracht. Zo 
leert u van de ‘bomende’ gidsen 

wat kenmerkend is voor de soort 
en de verschillen met de andere 
soorten. Ook andere aspecten van 
bomen zullen aan de orde komen 
tijdens deze wandeling, want over 
bomen is heel veel te vertellen. Ook 
wordt er gekeken of er al tekenen 
zijn van de naderende lente nu het 
zolang al zacht is geweest. De vlier 
loopt al aardig uit en misschien dat 
de prachtige paarse vrouwelijke 

bloempjes van de hazelaar nog kun-
nen worden bewonderd. 
De wandeling op zondag 17 maart 
start om 11.00 uur vanaf het einde 
van de parkeerplaats bij de na-
tuurijsbaan De Bilt, Visserssteeg 1 
(zijweg van de rotonde op de Soest-
dijkseweg-Zuid in het verlengde 
van de Groenekanseweg. Deelname 
is gratis. Meer informatie verkrijg-
baar bij Jaap Milius 030 2288636. 

v.l.n.r. Frans de Graaf (Groenekans Landschap), Marius van den Bosch 
(Dorpsraad) en Jaap Vermeulen (Stichting Behoud Prinsenlaantje).

Zicht op Houdringe, met op de voorgrond de eeuwenoude beuk; ook 
bekend als ‘De kabouterboom’.

‘Naaktbloeiende’ hazelaar bij de ijsbaan (foto Wim Westland). 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Kalfshaas

Woe.
13-03
Do.

14-03
Vr.

15-03
Za

16-03
Zo.

17-03
Woe.
20-03
Do.

21-03
Vr.

22-03
Za

23-03
Zo.

24-03

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Kalfs-entrecôte v.d. grill 
met knoflooksaus

of
Gebakken heilbotfilet 

met garnalensaus
of

Groentenloempiaatjes 
met Indische rijst

Gebakken 
eendenborstfilet 

met sinaasappelsaus

Baarsfilet met spek 
en pestosaus

Rode kool, puree en 
vegaburger uit de oven
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