
Informatieavond 
Jan Steenlaan 

De verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en omliggende straten in Bilt-
hoven staat al geruime tijd in de belangstelling. Voor de aanleg van de 
(spoor-) onderdoorgang Leijenseweg zijn enkele jaren geleden maat-
regelen genomen voor de doorstroming en veiligheid in de omgeving. 
Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Daarom zijn de eerder 
genomen verkeersmaatregelen nog eens tegen het licht gehouden. 

Graag informeert de gemeente over de voorgenomen aanpak op een 
informatieavond over de Jan Steenlaan op woensdag 13 maart vanaf 
19.00 uur in de Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31 in Bilthoven. De ad-
viseur Mobiliteit van gebiedsteam Bilthoven geeft om 19.00 uur een 
presentatie. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Voor meer informatie over deze avond kan men intussen terecht bij 
Theo van der Leek, adviseur mobiliteit, via 030 2289176 of  e-mail 
t.vanderleek@debilt.nl.
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NS presenteert jaarcijfers 
in Bilthoven

door Guus Geebel

In de stationshuiskamer op station Bilthoven presenteerde de Raad van Bestuur van NS op 
28 februari de jaarcijfers 2018. President-Directeur Roger van Boxtel noemt de operationele 

resultaten van het bedrijf uitstekend. Punctualiteit en klanttevredenheid scoren hoog. 
‘Wij hebben in financiële termen een goed jaar achter de rug.’

‘Er heeft een vernieuwing van een 
aantal grote stations plaatsgevon-
den, maar naast de stations in grote 
steden is er ook aandacht voor de 
regionale stations. Daarom zitten 
we vandaag in Bilthoven. Voor de 
meeste mensen is Bilthoven een 
station, voor de inwoners van Bilt-
hoven is het hét station. Stations 
zijn onlosmakelijk verbonden met 
onze reizigers. Dertig procent stapt 
dagelijks in of uit op stations als 

Boskoop, Boxtel of Bilthoven.’ Van 
Boxtel gaat ook in op de steekpartij 
op Amsterdam Centraal, het onge-
luk met de stint in Oss en het leed 
dat is ontstaan door het gebruik van 
Chrome 6 in Tilburg.

Hoge waardering
Directeur Operatie, Marjan Rintel 
gaat in op de operationele resulta-
ten. ‘De reizigerspunctualiteit in 
2018 was 92,6%, de kans op een 

zitplaats in de spits 95,1% en de rei-
zigers gaven met 86% de treinstati-
ons een 7 of hoger als waardering. 
Dat is nog nooit zo hoog geweest. 
We realiseren ons dat je voor rei-
zigers zo goed bent als hun laatste 
trein.’ Vanaf 15 december stoppen 
er nieuwe sprinters op station Bilt-
hoven op de lijn Utrecht Zwolle. 
Er wordt veel geïnvesteerd in vei-
ligheid op stations. Susi Zijderveld 
is Directeur Risicobeheersing van 

NS. ’Vorig jaar werd de nieuwe 
privacywetgeving ingevoerd. Er is 
in het bedrijf veel aandacht voor 
een cultuur van openheid en aan-
spreekbaarheid.’ Zijderveld vertelt 
dat na de grootschalige verbouwing 
van grote stations de komende vijf 
jaar 65 miljoen euro wordt besteed 
aan de aanpak van kleinere stati-
ons. Stations zijn een belangrijke 
ontmoetingsplek voor de reiziger. 
‘Er is ruimte voor verbetering en 
dat doen we samen met partners 
en ProRail.’ Station Bilthoven met 
dagelijks 5000 reizigers werd in 
2015 volledig vernieuwd met een 
modern toegankelijk toilet en een 
stationshuiskamer met wifi. Het 
zorgde ervoor dat de waardering 
voor dit station steeg van 63 % in 
2014 naar 90 %.    

Trots
Tjalling Smit is directeur Com-
mercie & Ontwikkeling en verant-

woordelijk ontwikkel-, verkoop- en 
marketingactiviteiten van NS. Het 
somt de faciliteiten die bij de sta-
tions te vinden zijn op, zoals de 
OV-fiets waarvan er inmiddels 4,2 
miljoen zijn. ‘Bijna de helft van de 
reizigers komt met de fiets naar het 
station.’ Voor de betalingswijze van 
een treinreis zijn verschillende ont-
wikkelingen in gang gezet. Reizi-
gers die voor een warme drank met 
een eigen beker komen krijgen 25% 

korting. ‘Hierdoor zijn al 110.000 
wegwerpbekers bespaard.’ 

Voor Bert Groenewegen, directeur 
financiën van NS, is de omgeving 
rond station Bilthoven bekend. Hij 
groeide op aan de Spoorlaan en 
reisde vanaf dit station voor het 
eerst met de trein. ‘Sinds de ople-
vering van de ondertunneling is het 
hier veiliger, schoner en prettiger 
geworden, een voorbeeld voor sta-
tions die we gaan verbeteren.’ Hij 
gaat in op de financiële prestaties 
van NS, ook in het buitenland. NS 
sluit 2018 financieel af met een om-
zet van ruim 5,9 miljard euro. Iets 
minder van de helft hiervan wordt 
in het buitenland gerealiseerd. Ro-
ger van Boxtel benadrukt dat ach-
ter de resultaten van NS het gehele 
personeel van 20.000 mensen ie-
dere dag in touw is om de reiziger 
een goede reis te bieden. ‘Daar zijn 
we trots op.’  

Jaarcijfers 2018 vergeleken met 2017.

De Raad van Bestuur van NS. V.l.n.r. Bert Groenewegen, Marjan Rintel, Roger van Boxtel en Susi Zijderveld.

De Bilt in Debat
Het Lichtruim presenteert De Bilt in Debat, een serie avonden waarin 
De Bilt met elkaar debatteert over de samenleving en wat we willen 
veranderen. De Bilt in Debat is een initiatief van Bibliotheek Idea, Het 
Kunstenhuis; de presentatie is in handen van Bart van Gerwen.

Tijdens het in maart 2018 gehouden verkiezingsdebat beloofden de ini-
tiatiefnemers aan de gemeenteraadspartijen om een jaar later bij hen 
terug te komen. Om terug te blikken op zaken als het formeren van de 
raad, samenwerken en verkiezingsbeloftes. Werken de partijen eensge-
zind samen en doen zij wat ze beloofd hebben?

Vooruit
Er wordt ook vooruit gekeken; er staan in de provincie grote verande-
ringen op stapel, waar de gemeente niet altijd vat op heeft. Stel dat de 
Provincie Westbroek aanwijst als Windmolenlocatie? Wat gebeurt er als 
de provincie de rode contour, waar buiten niet gebouwd mag worden, 
terug legt bij de gemeente; hoe wendt de gemeenteraad dan zijn macht 
aan om in de provincie de belangen van burgers te behartigen? Welk 
stemadvies geven zij?
Op 13 maart van 20.00 tot 22.00 uur gaat De Bilt in Theaterzaal Het 
Lichtruim, Planetenbaan 2, Bilthoven in gesprek met de gemeenteraad-
spartijen. Iedereen kan komen meedoen en ze het vuur aan de schenen 
leggen. Toegang is gratis. Reserveren is gewenst en kan via: www.ide-
acultuur.nl/debat

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!
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

10/03 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/03 • 09.30u - Ds. M. Maas 

10/03 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
13/03 • 14.30u + 19.30u - 

Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
10/03 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

met Hans Versnel

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

10/03 • 10.00u - de heer Theo van Duijn

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
06/03 • 19.30u - pastor Gerard Weersink 

en mevr. ds. Koosje Vos
10/03 • 10.30u - pastor 

Annelies van den Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

10/03 • 10.15u - ds. P. Schelling
10/03 • 16.30u - ds. E.T. van der Kamp 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
10/03 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

10/03 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
13/03 • 19.30u - Ds. H.E. Dankers 

Oosterlichtkerk 
10/03 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
06/03 • 19.30u - Diaken J. Nieuwenhuis 
10/03 • 09.30u - pastoor Joachim Skiba 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
10/03 • 10.00u - spreker Henri Hüpscher

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
10/03 • 15.30u - Drs. J.P. de Man

13/03 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

10/03 • 10.00u - Ds. W.F. ‘t Hart
10/03 • 18.30u - Ds. M. van Reenen

13/03 • 14.00u - Ds. H.Juffer 
13/03 • 19.30u - Ds. J.C. den Toom 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/03 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/03 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
10/03 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt 
13/03 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
10/03 • 10.00u + 18.30u - 

ds. A.J. Britstra 
13/03 • 10.00u + 19.30u - 

ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
10/03 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
10/03 • 11.00 uur - 

pastoor Joachim Skiba

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/03 • 10.00u - Ds. G. van Dijke
10/03 • 18.30u - Dhr. J. van Ooyen
13/03 • 19.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
10/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

10/03 • 18.30u - Ds. H.J.P. de Pater
13/03 • 11.00u - Dhr. A. Verstoep

13/03 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Tuinactie voor het goede doel

Het comité Adullam organi-
seert een tuinactie waarvan de 
opbrengst is voor de Stichting 
Adullam gehandicaptenzorg. Er 
kan gekozen worden uit potgrond, 
tuinturf, organische plantenvoe-
ding, bemeste tuinaarde en kor-
relmest. Bestelingen kunnen voor 
12 maart doorgeven worden via 
adullam.maartensdijk@gmail.
com of via tel. 0346 211597 bij 
Fam. van der Vlies en zaterdag 16 
maart kan bij Fam. van der Vlies 
(Dorpsweg 84 te Maartensdijk) de 
bestelling opgehaald worden tus-
sen 10.00 uur en 12.00 uur.

Orgelconcert

Op vrijdag 8 maart is er in de 
Nederlands Gereformeerde kerk 
in Westbroek een concert op 
orgel en panfluit. Het orgel wordt 
bespeeld door Martin Mans en 
de panfluit door Carina Bossen-
broek. Ook is er ruimte voor 
samenzang en improvisaties op 
verzoek. Aanvang 20.00 uur. 
Meer info: www.ngkwestbroek.nl 

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 8 maart wordt er 
geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. Het begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is 

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

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

Ik mis je stem...
Ik mis je lach...
Ik mis je warmte...
Maar het meest je liefde...

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij 
kennis van het onverwachte overlijden van mijn lieve

echtgenote, mijn dochter, onze zus, schoonzus en tante

Trudy Bonestroo
Harderwijk, Maartensdijk, 
8 mei 1960 27 februari 2019

Jannet Rijksen

Familie Bonestroo

Familie Rijksen

Maertensplein 70
3738 GL Maartensdijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 9 maart haalt Stich-
ting Warm Hart weer oud papier 
op in Groenekan, inclusief Nieu-
we Weteringseweg, Voordorpse-
dijk, Ruigenhoeksedijk en Ach-
terweteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 9 maart oud 
papier op in Maartensdijk. De 
papierwagens gaan zaterdagmor-
gen om 9.00 uur rijden. U wordt 
verzocht uw papierkliko of het 
goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

ook een loterij - voor € 0,25 per 
stuk zijn er loten te koop -. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 06 
51832063.

Collecteweek 
ReumaNederland 

In de week van 18 tot en met 
23 maart is de jaarlijkse col-
lecteweek van ReumaNederland, 
voorheen het Reumafonds. Ook 
dit jaar zetten tienduizenden vrij-
willigers zich met hart en ziel 
in om door heel Nederland geld 
op te halen voor onderzoek naar 
reuma. Wilt u helpen collecteren? 
Bel dan voor meer informatie 
met ReumaNederland in Amster-
dam op 020 5896471. U kunt 
ook een mail sturen aan: vrijwil-
ligers@reumanederland.nl 

Hulp bij belastingaangifte

Bibliotheek Idea organiseert een 
informatiebijeenkomst waarin 
allerlei tips en trucs worden gege-
ven waar op gelet kan worden bij 
de aangifte. De bijeenkomst is 
op donderdag 7 maart van 19.00 
tot 20.30 uur in Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Het Lichtruim, Pla-
netenplein 2. Aanmelden via de 
website of aan de balie van de 
bibliotheek. De toegang is gra-
tis. Info op www.ideacultuur.nl/
belastingdienst of bij de biblio-
theek.

Fotoclub

Op maandag 11 maart zal er 
bij Fotoclub Bilthoven geëxperi-
menteerd worden met een nieuwe 
manier van fotobespreking. De 
eigen-werkavond bij de fotoclub 

heeft gewoonlijk als doel om aan 
de hand van de meegebrachte 
foto’s van elkaar te leren en dat 
blijft ook zo? 
Meer hierover is ook te lezen op 
de geheel vernieuwde site van 
Fotoclub De Bilt e.o. Of bezoek 
de clubavond in zalencentrum 
HF. Witte, Henri Dunantplein 4 
in De Bilt. De avond begint om 
20.00 uur.

Alzheimer Café

Op dinsdag 12 maart is er een 
Alzheimer Café in het restau-
rant in woon- en zorgcentrum De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. Een Alzheimer Café 
is de benaming voor een laag-
drempelige ontmoetingsplaats 
voor mensen met (beginnende) 
dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstel-
lenden. Deze avond staat wat 
de Specialist Ouderengenees-
kundige kan betekenen centraal. 
Het programma begint om 20.00 

uur en eindigt om 21.30 uur. 
De toegang is gratis. Voor meer 
informatie (ook vervoersvra-
gen) Alida Melkert, tel.nr. 030 
6562977. 

Expositie Boekenweek 

Van 9 maart t/m 12 april is in Het 
Lichtruim een expositie te zien 
rond het thema van de Boeken-
week 2019: De moeder de vrouw. 
Cursisten van het KunstenHuis 
laten hun beeldend werk zien 
naar aanleiding van dit thema. 
Het levert een tentoonstelling op 
met veel diversiteit in voorstel-
ling, Planetenplein 2, Bilthoven 
van maandag t/m donderdag van 
10-17 uur. 

Open dag d’Amandelboom

Op 16 maart houdt 
d’Amandelboom aan de Noord 
Houdringelaan 82 in Bilthoven 
een Open dag met voorjaars-
markt van 10.00 - 13.00 uur. 
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Plaatsgenoten - De overlevenden
door Bernard Schut

Vooruitlopend op de mei-herdenking van 2019 zal in De Vierklank maandelijks een bijdrage 
staan over vier plaatsgenoten, die tijdens de oorlog verzet pleegden, door verraad werden 

gepakt en naar een concentratiekamp gedeporteerd. Hoe overleefden ze Natzweiler, 
het concentratiekamp waarin ze alle vier uiteindelijk terecht kwamen?

In dit concentratiekamp ontmoet-
ten de latere vier plaatsgenoten el-
kaar voor het eerst. Pim Boellaard 
belandde via Scheveningen (het 
Oranjehotel), waar hij de belang-
stelling van zowel Heydrich als 
Himmler wist te wekken, en kamp 
Amersfoort in oktober ‘43 in Nat-
zweiler. Velo Bierman, eveneens 
OD*, kwam via Scheveningen, 
Vught en Amersfoort omstreeks de-
zelfde tijd in dit kamp terecht. Pim 
Reijntjes probeerde naar Engeland 
over te steken, wat eveneens door 
verraad mislukte. Ook zijn weg 
leidde via Scheveningen, Vught en 
Amersfoort naar dit concentratie-

kamp, waar hij februari ’44 arri-
veerde. Brugsma tenslotte, werd op 
de vlucht naar Engeland in Parijs 
gepakt en belandde via het KZ** 
Neuengamme in Natzweiler. 

Contact
Neuengamme ligt bij Hamburg in 
het noorden van Duitsland. Brug-
sma heeft in Natzweiler slechts 
kort gezeten, de laatste vijf dagen 
voor het kamp gesloten werd en de 
gevangenen overgebracht werden 
naar het veel bekendere concen-
tratiekamp Dachau. In Natzweiler 
zaten de Nederlanders bij elkaar 
in dezelfde barakken, Dachau was 

een veel groter kamp. Vermoede-
lijk ook daardoor hebben Boel-
laard, Reijntjes en Velo Bierman 
tot het einde van hun leven contact 
gehouden, terwijl Brugsma daar 
buiten viel. Terwijl ze later alle 
vier op een steenworp afstand van 
elkaar woonden. 

Kloosterend
Pim Boellaard woonde, vrijwel 
zijn gehele leven, in villa ‘Kloos-
terend’ in De Bilt. Wie naar de 
Uithof fietst en het tunneltje onder 
de Utrechtseweg is gepasseerd, 
rijdt er bijna tegenaan. Pim Re-
ijntjes woonde sinds 1962 in het 
bos bij Hollandsche Rading. Velo 
Bierman is dankzij de hulp van 
prins Bernhard in 1970 terecht ge-
komen in een klein huisje aan de 
Taveernelaan. ‘Boebie’ Brugsma 
bewoonde later een van de twee 
kleine huisjes bij de ijsbaan op de 
Soestdijkseweg-Zuid (nr. 114).

Natzweiler
Het concentratiekamp Natzwei-
ler was een zogenaamd Nacht und 
Nebel kamp, bedoeld om de gevan-
genen in Nacht und Nebel, in het 
niets te laten verdwijnen. Het lag 
in Noordoost-Frankrijk bij Straats-
burg. De gevangenen werkten in 
de steengroeve, waar graniet werd 
gewonnen, bestemd voor de nieuw 
te bouwen ‘Welthauptstadt’ Germa-

Boebie’ Brugsma bewoonde het (linkse) kleine huisje aan de 
Soestdijkseweg-Zuid (nr. 114). [foto Henk van de Bunt]

Velo Bierman (links) op een illegale foto in 43/44 gemaakt van buiten het 
kamp.  (foto Historiek.net - online geschiedenismagazine)

Heeft ‘kerk zijn’ nog toekomst
door Walter Eijndhoven

Zondag 17 maart vindt van 13.00 uur tot 16.30 uur in de OLV kerk in Bilthoven een symposium 
plaats, met als thema ‘Heeft kerk zijn nog toekomst?’. Iedereen die zich betrokken voelt bij de 

kerken in Nederland en zich afvraagt of er nog wel een toekomst is voor de kerk in de 21e eeuw is 
van harte welkom. 

Lange rijen voor de deur van de 
kerk is iets wat je tegenwoordig nog 
maar weinig ziet. Jongeren hebben 
andere interesses en ook veel oude-
ren schrijven zich uit. Kortom: de 
kerken in Nederland lopen in snel 

tempo leeg. Binnen de kerk is hier-
voor nog geen oplossing gevonden. 
‘De kerken staan nu echt op een 
tweesprong’, vertelt Gerard Weer-
sink, pastor van de OLV kerk. 
‘Vervullen kerken in deze samenle-

ving nog wel een maatschappelijke 
functie of komt de ondergang van 
de kerk steeds dichterbij?’. Om op 
deze vraag een antwoord te vinden 
organiseert de OLV kerk een mid-
dag voor belangstellenden. Weer-

sink: ‘Wij hopen op antwoorden 
vanuit de samenleving, op de vraag 
hoe wij ons, als kerk, moeten aan-
passen aan de huidige tijdgeest’. 

Sprekers
Diverse sprekers leiden de dialoog 
in tijdens het symposium. Prof.dr. 
Peter Nissen, hoogleraar Oecume-
nica aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en remonstrants predi-
kant, bijt het spits af met een lezing 
over: ‘pleisterplaats in een turbu-
lente wereld?’. Gedurende een half 
uur vertelt hij over de geschiede-
nis van de laatste decennia en op 
welke wijze de kerk verder moet. 
‘Wat heeft de kerk te betekenen 
binnen de huidige maatschappij?’ is 
het thema van Rebecca Onderstal, 
predikant Protestantse gemeente 
Houten. Als laatste spreker gaat 
theoloog, schrijver en twitteraar 
Alain Verheij in op het thema ‘hoe 
jongeren te bereiken’ en wat moet 
de kerk hiervoor doen? 

Dialoog
‘Na de inleidende gastsprekers start 
het Worldcafé, met drie ronden’, 

vertelt Cunera Buist, één van de 
organisatoren van het symposium. 
‘Iedereen wordt uitgedaagd de dia-
loog met elkaar aan te gaan in drie 
ronden: ‘tijdgeest’, ‘maatschappij’ 
en jeugd’. Hiermee hopen wij op 
een bewustwordingsproces, waar-
mee de kerk rekening dient te hou-
den in de toekomst’. 
‘Na deze middag werken wij alle 
antwoorden en suggesties uit’, vult 
Weersink aan, ‘En komen wij met 
een conclusie en aanbevelingen. 
Wij hopen op antwoorden, ook 
vanuit de samenleving, op de vraag 
hoe wij als kerk(en) moeten om-
gaan met de huidige tijdgeest. De 
kerken hebben een zinvolle, evan-
gelische boodschap, maar in welke 
vorm(en) sluit het aan bij onze cul-
tuur?’
Wie bij dit symposium aanwezig 
wil zijn, kan zich aanmelden door 
een mailtje te sturen naar Nicole 
Buijtendijk (secretariaatolvbiltho-
ven@gmail.com) o.v.v. uw naam 
en contactgegevens. Of u kunt uw 
aanmelding doorgeven aan het Ker-
kelijk Bureau (tel. 030-2282655). 
Er is plaats voor 150 deelnemers. ‘Hoe moet de kerk verder’, vragen Cunera Buist en Gerard Weersink zich af.

Aanhouding voor 
drugshandel

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie mannen in 
De Bilt aangehouden op verdenking van drugshandel. Twee van de ver-
dachten komen uit De Bilt, de andere uit Houten. 

Een ooggetuige zag de mannen in een aantal auto’s zitten in de buurt. 
Omdat hij er geen goed gevoel bij had, waarschuwde hij de politie. Bij 
aankomst voerden agenten een controle uit, waarbij er in één auto wik-
kels harddrugs werden gevonden. De mannen zijn meegenomen naar 
het bureau. Er wordt verder onderzoek gedaan naar het incident. 

nia van het Derde Rijk. Natzweiler 
was tegelijk een werkkamp en een 
vernietigingskamp. De gevange-
nen werden vernietigd door het 
slavenwerk dat ze moesten ver-
richten in de steengroeve, door 
honger, ziekte, mishandeling en 
door verbranding in het crema-
torium. De strijd om het bestaan 
speelde zich af onder de rook van 
het crematorium. Letterlijk. ‘In die 
dagen sloegen de vlammen me-
tershoog uit de hoge schoorsteen 
van het crematorium. Over het 
gehele kamp woei de stank van 
verbrand vlees. Bij donker bleek 
de schoorsteen in zijn volle leng-
te roodgloeiend te staan. Hij trok 

lichtelijk krom.’ (uit: Floris B. Ba-
kels. Nacht und Nebel. Mijn ver-
haal uit Duitse gevangenissen en 
concentratiekampen. 1978). In het 
kamp hebben circa 590 Nederlan-
ders gevangen gezeten. Hun over-
levingskansen waren gering: 280 
overleefden het kamp. Onder hen 
namen die we nog in 1993 aantref-
fen in gezelschap van Boellaard, 
Reijntjes en Bierman. ‘Ik was tot 
de uiterste reflexen teruggebracht, 
in leven blijven, verder niets’, 
schrijft Brugsma.

* concentratiekamp

** Landelijk verzetsorganisatie
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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
•  Aspergeschotel 
  Van Hollandse Asperges!

€ 1,75
100 gram

  Nieuw
• Mihoen
  3 soorten: 

Kip, Scampi of Vega
€ 6,95

per portie

•  Er is weer verse Aspergesoep!

•  Italiaanse gehaktschotel
€ 1,25

100 gram

 Vers gewassen 
• Spinazie 

€ 0,99
zak 300 gram

 Hollandse 
• Komkommers 

€ 0,99
2 voor

Grote Spaanse
Berg-bloemkool
Per stuk € 1,49
Roerbak Tip!
Courgetttes
2 voor € 0,99

Vers gesneden 

Sweet Ananas
Of 

Meloenix 
250 gram € 1,99

Desem
Landbrood
Nu € 2,49
Bruine
Bolletjes 
5 voor € 1,98

Chocolade-kokos-passie 
Taart
Nu € 14,95
Nieuw
Koie-krenten-hazelnoot
Boterkoekjes 
Nu € 3,95

Zaterdag 9 maart
Mille-feuille dag

4 voor € 10,00
 

Ook introduceren
wij onze nieuwe
thee en koie!!!

 
Kom proeven!

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 7 maart
t/m woensdag 13 maart

VOORDEEL HELE WEEK

Lamshaasjes
naturel of gemarineerd

Black Angus burgers

Kipfilet
naturel of gemarineerd

100
GRAM 3.75

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50Speklappen

naturel of gemarineerd

500
GRAM 6.50Sucade lapjes

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Bretonse kipsalade
Bieslookpaté

Gebakken boterhamworst
Gebraden rosbief
Gegrilde kiprollade 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

5
VOOR 10.-

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, rundervinken, 
slavinken, verse worstjes etc… 4 + 1 

GRATIS

Lekker voor het weekend!

SHOARMA
1

KILO 8.98

2
VOOR 6.-

2
VOOR 7.-

SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

VLEESWAREN TRIO

MUIDERSLOTJE
(GEVULDE BIEFSTUK MET KRUIDEN CREME)

100 
GRAM 3.50

Nieuw!

STOMPETOREN
OUDE KAAS

500
GRAM 6.98

VLASKAAS

500
GRAM 7.50 



Vertelcafé 
Echt Gebeurd 

Op vrijdag 8 maart wordt bij de Echt Gebeurd avond Internationale 
Vrouwendag gevierd. Deze avond is het thema: Inspirerende Vrouwen.

‘Echt gebeurd’ is een vertelavond met echt gebeurde verhalen, ver-
teld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Naar aanlei-
ding van een thema vertellen mensen grappige, ontroerende en span-
nende verhalen. Thema’s die eerder aanbod kwamen zijn macht, 
spijt en solo. 

Deze avond vertellen Margot 
Boogaard van Bonbon Margot, 
Anne Brommersma, wethouder 
gemeente De Bilt, Alexandra 
van der Hilst, schrijver van Cho-
reografisch creëren als strategie, 
professioneel danser en trainer 
en Irene Jongbloeds, artistiek lei-
der Kunstenhuis. Allen met hun 
eigen echt gebeurd verhaal over 
dit thema. De avond wordt om-
lijst door live muziek. De avond 
is in Bibliotheek Idea Bilthoven 
op vrijdag 8 maart van 20.30 tot 
21.30 uur, Meer informatie en 
aanmelden: www.ideacultuur.nl/
bibliotheek
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advertentie

Studente enthousiast over stage bij 
online museum

door Guus Geebel

Sinds 30 augustus 2018 is het Online Museum De Bilt operationeel. Het digitaal museum brengt 
het cultureel erfgoed en de historie van de gehele gemeente De Bilt met beelden en 

archiefstukken bij elkaar, van prehistorie tot heden. Merlijn Barkema doet 
een stage bij het museum en wil daar graag wat over vertellen.

Merlijn Barkema werd in 1999 in 
Utrecht geboren en groeide op in 
De Bilt, waar ze nog steeds woont. 
Ze deed de middelbare school 
op het HNL in Bilthoven en is nu 
tweedejaars geschiedenisstudent 
aan de Universiteit Utrecht. Oor-
spronkelijk wilde zij industrieel 
ontwerpen gaan studeren. ‘Maar 
op de middelbare school vond ik 
geschiedenis wel heel boeiend. 
Ik had een leuke docent, dat hielp 
ook mee en ik was er eigenlijk best 
goed in. Op de open dag vertelden 
ze wat je allemaal met geschiedenis 
kan doen en dat het meer gaat om 
analyses, niet alleen leuke verha-
len. Dat klonk heel goed. Ik ben ei-
genlijk het meest geïnteresseerd in 
de geschiedenis van na de Tweede 
Wereldoorlog, maar andere perio-
des vind ik afhankelijk van het on-
derwerp ook boeiend.’

Bijdragen
Merlijn kwam in contact met het 
digitaal museum door een kennis 
van haar ouders. ‘Die wist dat ik 
geschiedenis studeerde en heeft mij 
benaderd toen ze op zoek waren 
naar een stagiair. De stage bestaat 

uit vijf à zes uur per week werk 
voor het museum en is heel afwis-
selend. Ik doe technische dingen 
om de website te verbeteren, maar 
ik zoek ook contact met scholen en 
maak bijdragen voor de website.’ 
Ze doet ook wat aan onderzoek 
naar historische zaken in deze ge-
meente. ‘Maar mijn bijdragen zijn 
niet de meest diepgaande, omdat ik 
niet zoveel uren heb en ook andere 
dingen moet doen. Ik ga vooral op 
zoek naar beeldmateriaal voor de 
website en dan zoek ik daar boeken 
of informatieve websites bij zodat 
ik een goed stukje kan schrijven.’ 

Variatie
‘Met de technische werkzaamheden 
ging ik bijna alle artikelen langs en 
leerde op die manier de website 
kennen en dus de geschiedenis van 
De Bilt. Uit mijn studie ken ik de 
grote lijn van de geschiedenis wel 
een beetje en dan vind ik het altijd 
erg leuk als ik een artikel tegenkom 
dat verband houdt met de geschie-
denis van De Bilt. Er was bijvoor-
beeld een interessant artikel over 
het verzet in Maartensdijk.’ In mijn 
studie gaat het heel erg over de we-

reld of Europa. Ik vind het heel leuk 
dat ik bij deze stage juist heel erg 
kan inzoomen op de lokale geschie-
denis. Dat is een heel andere manier 
van werken. We proberen de web-
site nog wat gevarieerder te maken. 
Ik ben vooral geïnteresseerd in de 
nieuwste tijd en probeer die wat 
meer te belichten, terwijl veel van 
de andere redacteuren meer bezig 
zijn met oudere geschiedenis. Er 
was nog heel weinig over vereni-
gingen, daarom ben ik aan de slag 
gegaan met muziekverenigingen en 
iemand anders met sportverenigin-
gen. Ook voor het bedrijfsleven is 
meer aandacht.’ 

Studie
‘Dit is een vrij kleine stage. Meest-
al doen studenten een stage van 
30 uur per week, maar ik doe het 
naast mijn normale vakken aan de 
universiteit. Ik krijg er wel studie-
punten voor.’ Merlijn wordt bij de 
stage begeleid door de eindredac-
teur van het online museum Dick 
Berents. ‘Ik ben enkele malen bij 
een bestuursvergadering geweest 
en voordat ik werd aangenomen 
had ik een gesprek met het bestuur.’ 

Merlijn Barkema bij de geschiedenishoek van de bibliotheek.

Over haar afstudeerproject aan de 
universiteit heeft Merlijn nog niet 
goed nagedacht. ‘Misschien dat ik 
iets ga doen waarin ik deze stage 
verwerk. Ik heb tot nu toe nog geen 
onderwerp gevonden dat groot en 
wetenschappelijk genoeg is voor 
een scriptie.’ Merijn doet het twee-
de jaar van de studie waar je nor-
maal drie jaar over doet. Omdat ik 
twee minors wil doen die niet naast 
elkaar passen laat ik het een jaar 
uitlopen en duurt mijn studie nog 
twee jaar.’ 

Scholen
Burgemeester Potters zei bij de lan-
cering van het online museum dat 

hij graag wil dat de site goed gepro-
moot gaat worden. Merlijn noemt 
in dit verband het contact met de 
scholen heel belangrijk. ‘Want als 
jongeren de website leren kennen 
kunnen ze die ook uitdragen aan bij-
voorbeeld hun ouders en zo bereik 
je al gauw een grote groep mensen. 
Er wordt nog een informatiebijeen-
komst voor scholen voorbereid met 
een presentatie waar wordt verteld 
hoe het online museum nuttig kan 
zijn voor de scholen. Geïnteres-
seerde scholen kunnen vooruitlo-
pend daarop Merlijn mailen via 
merlijnjb@gmail.com. De website 
van het Bilts digitaal museum is: 
https://onlinemuseumdebilt.nl.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. 

Het huis ‘De Bongerd inclusief het fraaie ijzeren hek en de schuur/garage is een beschermd gemeentelijk 
monument.

Tussen ongeveer 1905 en 1930 
werden door de Groenekanse 
kruidenier D. Ravestein, 
ansichtkaarten uitgegeven. Zo ook 
deze uit 1904 van Groenekanseweg 
185 Villa ‘Betsy’, nu ‘De Bongerd’. 
In ‘Welgelegen Biografie van 
een Copijn-huis’ valt hierover te 
lezen: Het huis De Bongerd is 
waarschijnlijk in 1875 ontworpen 
door Pieter Copijn. Het terrein 
stond kadastraal geregistreerd als 
‘bouwland en bosch’ en na de bouw 
als ‘huis, schuur en boomgaard’ 
(een ander woord voor boomgaard 
is ‘bongerd’.) In 1927 liet men het 
huis verhogen; er kwam een hele 
verdieping boven op. 
  [foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema]

Belasting betalen voor honden
wordt toch wat oneerlijk gevonden
want in Zeist is het vrij
en dat ligt toch dichtbij
en is ook nog eens met ons verbonden

Guus Geebel Limerick
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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.

Bosch Afwasmachine inbouw
SMV46IX10NL
Volledig geintregreerd
Energieklassa A++
SilencePlus 46dB
Vario Flex korven

NU 699,-

en voor 89,95 bouwt Danny
hem vakkundig in voor u!

TV of wasmachine kapot?
Wij repareren.

weteringsdebilt@electroworld.nl
Hessenweg 194 D-E | De Bilt | 030 207 4 204

NIEUWE TRENDS • 10% KORTING
MAKE-UP ADVIES • HAPJE EN DRANKJE
SIERADEN • MODE-PRESENTATIE

IN SAMENWERKING MET: VICTORIA SIERADEN
DROGISTERIJ & PARFUMERIE VAN ROSSUM

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

woensdagavond

3 april
19.00 tot 22.00 uur

INLOOPINLOOP

IN SAMENWERKING MET: VICTORIA SIERADEN
DROGISTERIJ & PARFUMERIE VAN ROSSUM

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

90 jaar Hollands vakmanschap!

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie! 
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

B E D D E N

50%
korting

op het 2e
matras

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

FJORD FRUTTI

HAZELNOOT
SLAGROOM
TAARTJE

een Scandinavisch 
meergranenbroodje
met tutti frutti

nu  € 1,95

Nieuw!!

met eigen schuim

nu  € 7,95

SLAGROOM
TAARTJE
met eigen schuim

FJORD FRUTTI

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Seismisch onderzoek voor 
verkenning aardwarmte

De komende periode laat de rijksoverheid ten oosten van Groenekan, Maartensdijk en 
Hollandsche Rading seismisch onderzoek uitvoeren in het buitengebied. Het is 

de start van een nationaal onderzoek om kennis te verzamelen over de 
ondergrond in Nederland, met als doel de mogelijkheden voor 

eventuele aardwarmtewinning te verkennen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van Energie Beheer Ne-
derland B.V (EBN), dat werkt on-
der het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. EBN heeft veel 
ervaring met projecten in de Neder-
landse ondergrond. Het winnen van 
aardwarmte is geen onderdeel van 
dit onderzoek.

Seismisch onderzoek
Bij het seismisch onderzoek wordt 
op verschillende plaatsen (onge-
veer iedere 20 meter in een zo recht 
mogelijke lijn) een gat geboord van 
10 tot 20 meter diep met een door-
snede van 10 centimeter. De plek-
ken worden van tevoren nauwkeu-
rig gekozen waarbij rekening wordt 
gehouden met de ondergrond, 
veiligheid, milieu, de natuur en 
afstand tot gebouwen. In de gaten 
wordt een kleine lading springstof 

geplaatst en afgedicht met zwelklei. 
Op een later moment, ergens na 8 
maart, wordt de lading tot ontplof-
fing gebracht waardoor geluidsgol-
ven ontstaan. Aan het oppervlak 
is een doffe plof te horen en is het 
mogelijk dat op korte afstand een 
lichte trilling wordt ervaren. 

Eventuele overlast zal in de meeste 
gevallen niet langer dan een uur 
duren. Seismisch onderzoek wordt 
al decennia veilig en succesvol ge-
daan in Nederland. 

Wanneer
Het seismisch onderzoek is op 21 
februari begonnen in het gebied 
tussen Utrecht en Almere. Het 
‘ploffen’ vindt vanaf 8 maart plaats 
in de avonduren, tussen 19.00 en 
maximaal 23.00 uur en mogelijk op 
enkele zaterdagen. De reden hier-

voor is het mogelijke omgevings-
geluid. Om een goede meting te 
kunnen doen is het nodig dat er zo 
min mogelijk omgevingsgeluid is. 

Testlijn
In bepaalde delen van Nederland is 
al veel kennis over de ondergrond. 
In delen waar dat nog niet zo is, 
wordt de ondergrond onderzocht. 
De start van een testlijn is in het ge-
bied tussen Utrecht en Almere. 

Uit vooronderzoek is gebleken dat 
in dit gebied de meest geschikte 
informatie kan worden verkregen 
om daarna het verdere nationale 
onderzoek goed in te richten. Het 
is niet bedoeld om de techniek van 
seismisch onderzoek te testen, want 
dit wordt al decennia veilig en suc-
cesvol toegepast in Nederlandse 
ondergrond.

Ontremde schoonheid en 
grenzeloze tederheid

‘Licht laten schijnen in de diepte 
van het menselijk hart, dat is de 
roeping van de kunstenaar.’ Deze 
fenomenale woorden van Robert 
Schumann vatten misschien wel de 
diepste essentie van de schone kun-
sten samen: vooral de muziek weet 
als geen andere menselijke expres-
sievorm troost, geborgenheid, her-
kenning en liefde over te brengen.

Dat het voor de kunstenaar zélf 
soms anders afloopt weten we ook: 
Mozart verdween in een massagraf, 
Beethoven leed onder zijn gehoor-
verlies, Schubert stierf jong aan 
een destijds ongeneeslijke ziekte en 
Schumann? Gekweld door depres-
sies leefde hij na een mislukte zelf-
moord jarenlang volledig eenzaam 
in een gesticht, slechts twee dagen 

voor zijn dood bezocht door zijn in-
nig geliefde Clara, zijn redster die 
hem tegen de wil van haar vader 
uiteindelijk had getrouwd…

Schumanns prachtige Carnavals-
scenes uit Wenen vormde zonder 
twijfel het hoogtepunt van het 
fenomenale concert dat pianovir-
tuoos Maurice van Schoonhoven 
afgelopen zondagmiddag in Het 
Lichtruim gaf. Virtuoos, maar al-
tijd in dienst van de muziek, met 
een geweld die de vleugel deed 
juichen van genot, afgewisseld met 
het zachtste en meest poëtische pi-
anissimo dat uw recensent ooit op 
een piano heeft gehoord, en, heel 
bijzonder, alle schakeringen daar-
tussen. Extremen die zich aanraak-
ten, alsof je Schumann zelf hoorde 

spelen, van een liefde voor het in-
strument en de muziek die je zelden 
hoort, en met een linkerhand die 
stuwt, bijna leidend is, de dampen-
de onderstroom in de muziek steeds 
opzwepend tot bijna on-Nederland-
se, steeds nieuwe hoogtepunten.

Schoffie
Inspiratie van dit supertalent is de 
grote pianopedagoog Bernd Brack-
man, die de jonge Maurice, hard op 
weg om een skatend Amsterdams 
straatschoffie te worden, onder zijn 
hoede neemt, wat de pianist later ‘een 
groots moment in mijn leven’ noemt. 
‘Spelen kon ik wel aardig, maar no-
ten lezen nauwelijks’. Brackmann 
heeft eigenlijk geen tijd voor een 
lespraktijk, maar zegt: ‘Je komt niet 
vaak zo’n talent als Maurice tegen. 

Maurice van Schoonhoven en Bernd Brackman.

Kledingbeurs 
Lions Club

Op zaterdag 23 maart van 11.00 tot 15.00 uur organiseert Lions Club 
Bilthoven 2000 in een loods aan de Spoorlaan 12 in Bilthoven haar 
jaarlijkse kledingbeurs. Organisator Marjan Vente: ‘Al weer voor het 
zesde jaar organiseren wij met groot succes een beurs met tweedehands 
dames- en kinderkleding, schoenen en accessoires van goede kwaliteit. 
Alles wordt verkocht tegen vaste lage prijzen, dus het is een ideale ge-
legenheid om voor weinig geld je garderobe op te peppen!’ De gehele 
opbrengst gaat naar de Prinses Maxima Manege in Den Dolder waar 
kinderen en volwassenen met een beperking paardrijden. Er is een pin-
automaat aanwezig. 

Informatiebijeenkomst 
voor mantelzorgers 

Op donderdag 14 maart van 19.30 tot 21.30 uur organiseert Steunpunt 
Mantelzorg een informatiebijeenkomst voor mantelzorgers over finan-
ciële regelingen en vergoedingen. Tijdens deze avond zal Rianne Han-
ning, adviseur van de landelijke organisatie Mantelzorg NL informatie 
verstrekken over verschillende (financiële) regelingen en voorzienin-
gen waar de mantelzorger mee te maken kan krijgen. Ook zijn er twee 
mantelzorgmakelaars uit de regio aanwezig voor vragen en advies over 
uw rechten en plichten rondom de zorg voor uw naaste. De bijeenkomst 
is in de Grote zaal van Wijkrestaurant BijdeTijd, Prof. Dr. H. Kamer-
lingh Onnesweg 14, De Bilt. Aanmelden voor dinsdag 12 maart via 
mantelzorg@mensdebilt.nl of tel. 030 7271556. De toegang is gratis.

Energietransitie
Als onderdeel van de energietran-
sitie ziet de Nederlandse overheid 
kansen voor het winnen van warm 
water dat van nature aanwezig is 
in de (diepere) aardlagen. Er wordt 
onderzocht of aardwarmte op gro-
tere schaal kan worden toegepast 
voor het duurzaam verwarmen van 
huizen, kantoren en voor bepaalde 
industrie. Nu gebeurt dat nog vaak 
met aardgas. 

Meer informatie
Omwonenden langs de werkzaam-
heden zijn per brief geïnformeerd 

over de komende werkzaamheden. 
Op www.ebn.nl/scan is meer infor-
matie te vinden over de Seismische 
Campagne Aardwarmte Nederland 
(SCAN). 

Op www.hoewerktaardwarmte.nl 
is meer informatie te vinden over 
aardwarmte(winning). Heeft u alge-
mene vragen? Stuur dan een email 
naar scan@ebn.nl. 

Heeft u dringende vragen naar aan-
leiding van de werkzaamheden in 
uw buurt dan kunt u bellen met: 
030 2339013.

Voor het onderzoek worden gaten geboord en springstof aangebracht.

Hij heeft geniale trekjes en ik leer 
zelf weer van de vanzelfsprekend-
heid waarmee hij stukken verovert. 
Maurice speelt daarbij in eerste in-
stantie voor de muziek en niet per se 
om beroemd te worden.’

Concertzaal
Brackmann zelf werd geïnspi-
reerd door Claudio Abbado, de 
legendarische Italiaanse dirigent 
waar ook deze recensent veel mee 

mocht samenwerken: een icoon in 
de muziekgeschiedenis van de 20e 
eeuw. Een dirigent die alles wat hij 
aanraakte in vuur en vlam zette en 
nooit met minder genoegen nam 
dan absolute overgave. Prachtig te 
zien dat die passie via zijn leraar bij 
Maurice van Schoonhoven terecht 
is gekomen. Het Lichtruim werd 
even een internationale concert-
zaal…
 (Peter Schlamilch) 



8

Dorresteinweg 72b Soest
Tel. 035 - 6012883

www.vaarderhoogt.nl

Bent ‰ú er ook bij
a.s. zaterdag?

Snoei-
demonstraties

 om 11.00 uur
én om 14.00 uur

Traditiegetrouw openen we 
het lente-tuinseizoen met uit-
gebreide snoeidemonstraties.
Sluit aan om 11.00 uur of om 
14.00 uur; het is gratis, u steekt 
er veel van op en na afloop     
                 trakteren wij u op een 

kopje vers-
gemalen koffie 
bij onze binnen-
herberg  
De Kastelein.

10 maart
Zondag

Vanaf 10 maart zijn we 
weer elke zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Maak gelijk een geur-, 
kleur- en keurreisje 
langs onze nieuwelentecollectie

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

VARKENS PROCUREUR LAPJES
Om zachtjes te stoven of kort te bakken! Lekker iets
doorregen, wordt niet droog! Ook lekker voor saté of 
voor uw pulled porc.... 100 gram 0,99

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
De originele, lekker graan gevoerd, super smaakvol!
Lang gerijpt, iets doorregen en grof van draad
Mogen ca. 1½ uur stoven 500 gram 8,00

VARKENS KOPHAASJES
Malse varkenshaasjes, lekker voor bijv. saté, met een
champignonsausje, bij de pasta; u mag het kiezen!
Mag lekker rosé gebakken worden. 100 gram 0,99

VARKENS WANGETJES
Verrassend lekker; zelfs voor de liefhebbers!    
Met een lekker makkelijk recept erbij...
ca. 1½ uur stoven.... 100 gram 1,25

KIPDIJ FILET SLEETJE
Heerlijke malse gemarineerde kipdijfilet met o.a.
courgette, zontomaatjes, allemaal in één ovensleetje!!
± 25 min. op 170°C in de oven 100 gram 1,45

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Extra lekkere voorjaarsaanbiedingen:

Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 maart t/m zaterdag 9 maart.

Zetfouten voorbehouden.

BLACK ANGUS HAMBURGERS
100% Black Angus vlees, dat proef je!! 100 gram 1,50
KIPFILET CORDONBLEU
Magere kipfilet, ham & kaas, rondom gepaneerd 100 gram 1,50

DIAMANTHAAS
Heel fijn van structuur, super zacht, zeer smaakvol!
Lekker gemarineerd dus helemaal panklaar!
Heel kort bakken als biefstuk.... 100 gram 2 35

OPHEFFINGSUITVERKOOP
tot 31 juli 2019
 
TOT 70% KORTING
op alle voorraadartikelen
 

Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING

De Kwinkelier 50A  ı  Bilthoven  ı  030-2251439   www.zwanink.nl Ex
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voor detail

E N  U W  W E N S E N

� NIEUWE KEUKENS

� KEUKENRENOVATIE

� KAMER EN SUITE

� RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

� (INLOOP-) KASTEN

� KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

� TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Brandweerorkest breidt uit
In alle secties van het Brandweer-harmonieorkest kunnen nieuwe mensen aanschuiven. Koper, hout of 
slagwerk; iedereen is welkom. Maar ook instrumenten die nog niet in het orkest zitten zijn zeker welkom; 
een fagot zou een mooie toevoeging kunnen zijn. 

Heb je interesse? Ga op vrijdagavond 22 februari vrijblijvend langs tijdens de kennismakingsavond in de 
Van Dijckschool in Bilthoven, daar wordt wekelijks op vrijdagavond gerepeteerd. Stuur een mailtje met 
gegevens naar secretariaat@brandweerorkest.com. Kijk voor meer informatie op brandweerorkest.com.

Concert in Tienhoven

Het Doric String Quar-
tet verzorgt op vrijdag 
15 maart om 20.15 uur 
een concert in de oude 
Kerk in Tienhoven. Het 
is hét toonaangevende 
Brits strijkkwartet dat 
wereldwijd enthousi-
aste reacties ontvangt. 
Opo het programma 
staat muziek van Beet-
hoven, Britten en van 
Mendelssohn. Voor 
boeking www.concert-
tienhoven.nl

Rommelmarkt KBH

Op zaterdag 23 maart 
organiseert de Konink-
lijke Biltse Harmonie 
van 10.00 tot 16.00 uur 
een rommelmarkt in 
Gebouw de Harmonie, 
Jasmijnstraat 6B, De 
Bilt. Goede en bruikba-
re spullen zijn nog wel-
kom en kunnen aldaar 
worden aangeboden op 
zaterdag 16 maart tus-
sen 10.00 en 13.00 uur 
Voor eventueel opha-
len kunt u bellen 06 
21184275 of e-mailen 
lustrum@biltseharmo-
nie.nl. De opbrengst 
komt ten goede aan de 
viering van het 120-
jarig bestaan in 2020.

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Wij zijn gespecialiseerd in kleur & krullen!

U kunt bij ons terecht voor:
• afmattering
• kleurcorrectie
• koele blondtinten

• balayage 
• foliekleuringen
• freehandkleuring
• curlsys
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Op de droevigste dag komt ook 
de muziek tot stilstand

Hoewel het nog lang geen Pasen is, 
probeerde het Matangi-kwartet op 
de laatste woensdag van februari in 
een uitverkocht Huize Gaudeamus 
alvast hun Paasconcert in Bilthoven 
uit. Op het programma stond alleen 
Haydns enigmatische ‘Die sieben 
letzten Worte unseres Erlösers am 
Kreuze’. Enigmatisch, omdat het 
werk oorspronkelijk voor groot 
orkest is geschreven, maar ook 
graag door strijkkwartetten wordt 
gespeeld.

Dat laatste is een grote vergissing, 
want hoewel onzeker, is het de 
geschoolde toehoorder vanaf het 
eerste moment duidelijk dat deze 
bewerking niet van Haydn, de ’uit-
vinder’ van het strijkkwartet, zelf 
kán zijn: het is niet alleen onhandig 
geschreven, maar ook de klank-
kleur van het werk kan eigenlijk 
niet zonder de blaasinstrumenten 
die oorspronkelijk voorzien waren. 

Nu klinkt het werk doods, kaal en 
uitgeblust, weliswaar perfect voor 
‘de droevigste dag’ van de mens-
heid waarvoor het geschreven is, 
Goede Vrijdag, maar voor een los 
concert eigenlijk niet interessant 
genoeg.

Het werk is dan ook niet bedoeld om 
‘los’ uitgevoerd te worden: het is 
geschreven voor de Paasviering in 
de Santa Cueva-grot onder de San-
to Rosario-kerk te Cádiz (Spanje), 
waar, volgens Haydns beschrijving, 
‘de muren, ramen en pilaren van de 
kerk in zwart gedrapeerd waren, en 
slechts één grote lamp in het mid-
den de heilige duisternis verlichtte. 
Om 12.00 uur ’s middags werden 
alle deuren gesloten en begon de 
muziek. Na een toepasselijke pre-
lude beklom de bisschop de kansel, 
sprak één van de zeven woorden en 
gaf er dan een meditatie over. Als 
die beëindigd was, kwam hij naar 

beneden en viel knielend voor het 
altaar neer. Deze tijd werd gevuld 
door muziek. De bisschop besteeg 
weer de kansel en verliet hem dan, 
een tweede, derde keer, enzovoort, 
en orkest speelde iedere keer aan 
het eind van zijn preek. Ik moest 
met deze situatie rekening houden 
in mijn muziek.’

Het normaal zo gepassioneerd spe-
lende Matangi deed een moedige 
poging het werk in deze vorm te 
verdedigen, maar slaagde daarin 
helaas niet: de talrijke onzeker-
heden en zelfs onafgewerktheden 
deden de muziek geen recht en 
brachten haar zelfs, bijvoorbeeld 
door de extreem langzame tempi, 
bijna tot stilstand. Toepasselijk bij 
het Kruiswoord ‘Het is volbracht’, 
maar in de concertzaal niet afdoen-
de.                           (Peter Schlamilch)

De Santa Cueva-grot in Cádiz (Spanje) waar Haydns 7 Worte voor 
gecomponeerd werd.

Landwaart presenteert 
hún Millefeuille

door Henk van de Bunt

De tompouce is in veel patisserieën 
niet meer uit het assortiment weg 
te denken: een rechthoekig gebakje 
met aan de bovenkant een plakje 
bladerdeeg en een roze (of oranje) 
laag fondant, room en een bodem 
eveneens van bladerdeeg. 

Ook bij Landwaart Culinair aan het 
Maertensplein Maartensdijk zijn ze 
fan van de tompouce, maar dan wel 
de Franse variant: de millefeuille. 
Patissier Ronald van Haarlem heeft 
de millefeuille (duizend vellen) 

speciaal ontwikkeld. Hij vertelt: 
‘Een tijdje geleden waren wij met 
de patissiers van Landwaart in Pa-
rijs en daar hebben we verschil-
lende soorten millefeuilles gezien 
en geproefd. Nu verkopen we een 
nieuwe variant, die uit vier lagen 
extra verfijnd bladerdeeg bestaat. 
Tussen elke laag zit Zwitserse room 
en de zijkanten zijn afgewerkt met 
een dun laagje karamel’. 

Proeven
Een eerste reactie kwam al bin-

nen: ‘Niet te zoet, luchtige room, 
bladerdeeg niet te hard en toch 
knapperig’. Wim Landwaart vult 
aan: ‘Op zaterdag 9 maart laten 
we onze klanten kennis maken met 
dit heerlijke gebakje. We bieden 
kleine stukjes aan om te proeven 
en als dit in de smaak valt, kan 
iedereen profiteren van een aan-
bieding. Ook hebben we die dag 
drie nieuwe soorten koffie en een 
aantal nieuwe soorten thee in ons 
assortiment, die voor de liefhebber 
gratis wordt ingeschonken.’

Patissier Ronald van Haarlem geniet van het vervaardigen van nieuwe 
lekkernijen. 

Koffieconcert  
in Huize Gaudeamus

Zondag was het Neflac Ensemble te gast in Gaudeamus. Neflac, de Ne-
derlandse Fluit Academie, ondersteunt jonge, getalenteerde musici in 
hun muzikale ontwikkeling. Zij doen er podiumervaring op en vormt 
voor velen een opstap naar een professionele carrière. 

Het ensemble bestaat uit 10 fluitisten; met, naast de bekende fluit, ook 
een piccolo, basfluit en contrabasfluit en wordt geleid door Jeroen Bron, 
fluitist en hoofdvakdocent fluit aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag en Neflac. Zij speelden composities van o.a. Grieg, Bodin 
de Boismortier, Monti, Dvořak en Piazzolla. Het ensemble opende het 
concert met de prelude uit de Holberg Suite van Grieg. De fluitisten 
brachten met hun uitvoering het publiek direct in romantische sferen. 
De compositie van de Bodin de Boismortier uit de Barok was daarente-
gen heel dansant. De bekende Czardas van Monti, met hoge tempowis-
selingen, werd prachtig uitgevoerd en nam de toehoorders mee in zijn 
aanstekelijke ritmiek. Het Oblivion van Piazzolla liet de tonen diep bij 
de toehoorders indalen. De melancholie van deze compositie roerde ve-
len van hen. Het ensemble sloot het concert af met The March of Brian 
Boru. Een zgn. Ierse Traditional.  (Frans Poot)

Het jeugdige, talentvolle ensemble werd beloond met een langdurig en 
enthousiast applaus. 

Cadeau voor De Schaapskooi
De klanten van AH De Bilt hebben 
3 maanden lang hun statiegeldbon-
nen gedoneerd voor kinderboerde-
rij De Schaapskooi in Bilthoven. 
Een prachtig bedrag en mooie bloe-
men werden door manager Arik 

Koelewijn aangeboden op donder-
dag 28 februari. 
Hij kreeg als dank een leuk vogel-
huisje, gemaakt door medewer-
kers van Het Atelier: cadeaushop 
van Reinaerde. Natuurlijk was er 

ook een rondleiding over het ter-
rein door de dierverzorgers van De 
Schaapskooi. 
Arik beloofde nog eens langs te ko-
men met zijn kleindochter.
 (Tom van der Meer)

Klanten van AH De Bilt leveren een prachtige financiële bijdrage aan De Schaapskooi.
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S T A P E L KORTING

MEER halen is MINDER betalen

Maximaal 12 kratten per klant 

Acties zijn geldig van woensdag 6 t/m dinsdag 12 maart 2019, tenzij anders aangegeven bij de aanbieding. Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Calinda aardbeien
Kistje van 900 gram

Biologische 
komkommer

Tompoucen
Doosje met 4 stuks
Van 2.99  

 3.99 
900 GRAM

Per kilo
4.43 1.49 

4 STUKS

 0.79 
PER STUK

L’Or capsules 
Alle pakken met 10 capsules
Per pak van 2.56 - 2.88

Page Original toiletpapier
Pak met 16 rollen 
Per pak van 6.49

Heineken
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
Per krat van 16.29

1 KRAT 2 KRATTEN 3 KRATTEN

TOT

48%
KORTING

TOT

41%
KORTING

TOT

41%
KORTING

1 PAK

1.99
1 PAK

4.4910.49 19.99 28.49
3 PAKKEN

5.29
2 PAKKEN

7.99
5 PAKKEN

8.49
3 PAKKEN

9.99

EXTRA 

VOORDELIG! 

Geldig van 

donderdag 7 t/m 

zondag 10 maart 

2019
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Buurtcomités wellicht oplossing 
voor bewoners Kometenlaan

Afgelopen week bezocht een team van PvdA’ers de flats aan de Kometenlaan in Bilthoven. 
Het team bood de bewoners een roos aan en sprak met hen over wat hen bezighoudt. 

Het is leuk wonen is aan de Kometenlaan, hoorden de PvdA’ers regelmatig van de 
bewoners van de flats met de namen Zuidpool en Evenaar. Men woont hier fijn, 

heeft contact met de buren en is blij met het mooie uitzicht. In het 
‘Noordpool’ flatgebouw wordt daar een stuk negatiever over gedacht.

Alle bewoners aan de Kometen-
laan missen een supermarkt, door 
de verhuizing van de Lidl on-
langs. Door iedereen, maar zeker 
door de wat ouderen en mensen 
die moeilijk ter been zijn, wordt 
een buurtsuper node gemist. Ook 
noemt men het ontbreken van de 
speeltuin die recent is afgebro-
ken. Een bewoonster verzucht dat 
ze nauwelijks kinderen op straat 
ziet. Kinderen gaan nu vooral naar 
het Lichtruim om daar te spelen. 
De buurtkamer Kometenlaan kan 
hier in de toekomst mogelijk een 
goede functie vervullen. Dat breed 
gewaardeerde initiatief van buurt-
bewoners, gemeente en SSW biedt 
nu al ruimte aan een buurtbiblio-
theek, huiskamer, kinderspeel-
ruimte en knutselkamer.

Duurzaam
Aan de deur wordt opvallend vaak 
gepraat over verduurzaming van 
de flats. De bewoners vinden dit 
echt noodzakelijk. Het boilersys-
teem, het ontbreken van dubbel 

glas en de vele kieren in de flats 
zijn grote ergernissen. Men wil 
graag meedoen aan verduurza-
ming, maar vindt dat SSW hier 
te terughoudend in is. Alle kosten 
worden bij de huurders neergelegd 
zonder hen te laten profiteren van 
eventuele opbrengsten. Een initi-
atief op dit gebied, samen met de 
bewoners zou zeer op prijs worden 
gesteld.

Afval 
Over de problemen met het afval 
en vernielingen in de buurt horen 
de PvdA’ers vooral klachten in de 
Noordpool-flat. Een derde con-
tainer is hier nog steeds niet ge-
plaatst omdat er een leiding in de 
weg schijnt te zitten. De bewoners 
vinden het veel te lang duren. De 
ruimte rondom de containers ligt 
vaak helemaal vol, soms met com-
plete huisraad. Er wordt bovendien 
veel vernield. Men vindt het moei-
lijk om elkaar hierop aan te spre-
ken. Alleen meer handhaving ziet 
men niet als oplossing. Een bewo-

ner: ‘Dan mag je wel dag en nacht 
een BOA in een hokje laten posten, 
dat is niet te doen’.

Samenwerken 
Fractievoorzitter PvdA De Bilt 
Krischan Hagedoorn ziet wel een 
oplossing: ‘Wij denken aan buurt-
comités zoals de bewonersgroep 
rattenoverlast De Bilt-Bilthoven. 
Een succesvol bewonerscomité is 
voor mij het bewijs dat overlast in 
wijken en buurten wel degelijk is 
op te lossen. De bewoners willen en 
kunnen zelf de schouders eronder 
zetten, meer melden bij gemeente 
en politie, en vriendelijk doch drin-
gend afstappen op rommelmakers 
en met hen in gesprek gaan’. PvdA 
De Bilt belooft dit aan te kaarten 
en hoopt op politieke medewerking 
om zo’n comité te ondersteunen en 
vertrouwt op voldoende aanmel-
dingen van bewoners zelf voor zo’n 
comité van en voor de drie hoge 
flats. Samenwerking met de bewo-
nersgroep van de buurtkamer ligt 
voor de hand. (Geert Slot) 

Afvalcontainers bij de Noorpool hebben niet voldoende capaciteit.  [foto Henk van de Bunt]

Biltse Grift blikt terug 
op eerste vrouwelijke raadslid

Bij een grondwetsherziening in 
1917 kregen vrouwen een passief 
kiesrecht: dat betekende dat zij zich 
verkiesbaar konden stellen. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in De 
Bilt werden twee vrouwen genomi-
neerd. Beide haalden niet genoeg 
stemmen, maar door het plotseling 
overlijden van een kandidaat kwam 
de volgende op de lijst in aanmer-
king. Dat was mevrouw E.H. Pie-
pers uit De Bilt. Zij werd, als ver-
tegenwoordiger van de partij De 
Vrijheidsbond het eerste vrouwelij-
ke raadslid in De Bilt en lid van de 
Raadscommissie Algemene Zaken. 
Zij is raadslid geweest tot de Duitse 
bezetter in 1941 alle politieke par-
tijen verbood. 
Dit artikel van Leo van Vlodorp is 
één van de vele historische artike-
len die zijn te lezen in de nieuwe 
uitgave van De Biltse Grift van de 

Historische Kring d’Oude School 
in De Bilt. Jochem Botman staat 
stil bij de ontsnapping van SS-er 
Wim Sassen uit Fort Blauwkapel; 
dit ontaardde in een mediacircus. 
In zijn reis langs beelden in oud-De 
Bilt gemeente belicht Wim Krom-
menhoek dit keer de beelden van 
Jits Bakker. Abe Postma blikt terug 
op de Middellaanschool, die velen 
slechts zullen kennen onder een an-
dere naam. En in het kader van din-
gen die zijn verdwenen neemt Joke 
van der Wiel de lezers mee op reis 
langs de bollenvelden en wande-
lingen met een aandenken. Tiemen 
van de Worp en Korine Hazelzet 
gaan wat verder in op de affaire met 
de gloeiende muntjes; een vervolg 
op een eerder artikel.  
 (Henri ‘L Honoré Naber)

Mevrouw Elisabeth Piepers, 1928

Het maartnummer van De Biltse 
Grift is verkrijgbaar bij De Bilt-
hovense Boekhandel en Bruna in 
Bilthoven en bij The Read Shop in 
De Bilt.

Sluit aan bij 
vrijwilligersactiviteiten 

Op 15 en 16 maart vindt NL Doet plaats, de grootste vrijwilligersac-
tie van Nederland, georganiseerd door het Oranjefonds. Gemeente 
De Bilt start tijdens NL Doet inmiddels traditiegetrouw met een 
programma vrijwilligersactiviteiten.

Aan de gemeentelijke vrijwilligersactiviteiten nemen ambtenaren en 
collegeleden deel. Dit jaar zijn inwoners uitgenodigd zich hierbij aan 
te sluiten. Er zijn verspreid over het jaar diverse activiteiten waaraan 
meegedaan kan worden: van klussen met cliënten tot wandelen met ou-
deren. 

Oog voor elkaar
De activiteiten worden gecoördineerd door Mens De Bilt, dit jaar onder 
het motto ‘Kom Erbij’, in aansluiting op de gelijknamige campagne van 
Mens De Bilt. Daarmee roept de gemeente op oog voor elkaar te heb-
ben, er voor elkaar te zijn en vooral: het gesprek met elkaar aan te gaan. 

Activiteiten
Wethouder Anne Brommersma (maatschappelijke ondersteuning en 
welzijn) nodigt inwoners van harte uit aan de activiteiten deel te ne-
men: ‘Via vrijwilligerswerk kunt u iets bijdragen aan de samenleving 
of iets betekenen voor een ander, hoe klein die bijdrage misschien ook 
lijkt. Vrijwilligerswerk geeft vaak een goed gevoel en brengt bovendien 
mensen bij elkaar.’  
De vrijwilligersactiviteiten waar inwoners in 2019 bij kunnen aanslui-
ten: 
-  Klussen bij zorgboerderij Nieuw Toutenburg, samen met cliënten 

(15 maart)
-  Schilderen en tuinieren bij woonvoorziening Reinaerde De Reiger, 

samen met cliënten (15 maart)
-  Wandelen in de wijk met bewoners van Huize het Oosten (11 april)
-  Wandeltweedaagse met bewoners van d’Amandelboom (12 en 13 

juni)
-  Sociale flats (Leijen Zuid), samen koken en eten met bewoners seni-

orenflats (26 juni) 

Meedoen
Sluit u graag aan bij de gemeentelijke vrijwilligersactiviteiten of wilt 
u meer weten neem dan contact op met Astrid Kloosterziel van Mens 
De Bilt: a.kloosterziel@mensdebilt.nl. Hebt u los van het gemeentelijk 
programma interesse in vrijwilligerswerk, of zoekt u juist vrijwilligers 
dan kunt u terecht bij de Vrijwilligerscentrale via www.mensdebilt-
vwc.nl.

Tijdens NL Doet steken vele vrijwilligers de handen uit de mouwen.

Westbroeks 
Open Tennistoernooi

Bij tennisvereniging het Kraaienveld in Westbroek is voor de eerste 
keer een Westbroeks Open. In de week van 25 tot 31 maart mogen alle 
spelers en speelsters deelnemen, die lid zijn van de KNLTB of lid zijn 
van een andere bij de ITF aangesloten bond. Aanmelden kan op www.
Toernooi.nl. (Wendy Baas)  
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Hoe deskundig is uw witgoed verkoper?
WESTBROEK – Weet u wat u moet kiezen als u een nieu-
we wasmachine, koelkast of inbouwapparaat in u keuken 
nodig heeft? Uit een klantenonderzoek van ABN-AMRO 
blijkt dat veel consumenten vinden dat het slecht gesteld is 
met de klantvriendelijkheid en deskundigheid van verkop-
ers in winkels. Als u dat ook  vindt, nodigt Ruth u uit in zijn 
witgoedwinkel en laat u ervaren dat het ook anders kan. 

Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van wasma-
chines, koelkasten en vriezers de laatste jaren ontwikkeld 
tot een betrouwbare specialist op de vervangingsmarkt van 
inbouwapparatuur. Ruth Nagel: ‘Je moet creatief zijn bij het 
vervangen van oude apparatuur en extra service kunnen 
bieden. Dat gaat voor grote ketens te ver en keukenzaken 

verkopen liever nieuw’. Ruth gaat, indien nodig, eerst bij de 
klant thuis meten om te bepalen welke apparaten geschikt 
zijn als vervanger van de oude. Daarna krijgt u als klant 
een gericht voorstel voor vervanging. Vink Witgoed zorgt 
ervoor dat uw oude keuken weer in optimale conditie wordt 
gebracht.  In de overzichtelijke showroom krijgt u van Ruth 
uitgebreide voorlichting over de mogelijkheden en er is 
ruime keus in merken en prijsklassen.

Keukenrenovatie 
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen nieu-
we keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer moet 
gebeuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het aan-
rechtblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een vaat-
wasser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe keuken 
is niet nodig, de indeling is goed, u houdt van zuinigheid 
en duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren 
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te werken 
met een keukenvakman kan hij uw keuken compleet 
renoveren. Bij Vink Witgoed regelen ze alles voor u van 
A tot Z, dat wil zeggen: de keukenvakman komt bij u thuis 
kijken, hij bespreekt met u de mogelijkheden en maakt een 
uitgebreide offerte. U bepaalt welke keuzes u maakt en als 
u de opdracht geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook 
is, perfect uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed 
ook nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook 
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel plezier 
weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken. 

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u 
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe 
aankoop snel en op een tijd die u het beste schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder het 
genot van een kopje koffie. Wie zich vooraf thuis wil oriën-
teren kan alvast een kijkje nemen op onze nieuwe website. 
Mocht u na de levering een vraag of storing hebben, dan 
geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth en zijn medewerkers 
helpen u van A tot Z om zo snel mogelijk weer geholpen te 
zijn. Verkoop en service met persoonlijke aandacht.

GEMEENTENIEUWS
week 10 ¾  6 maart 2019

Informatieavond Jan Steenlaan op 13 maart 2019

De verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en 
omliggende straten staat al geruime tijd in 
de belangstelling. Voor de aanleg van de on-
derdoorgang Leijenseweg zijn enkele jaren 
geleden maatregelen genomen voor de 
doorstroming en veiligheid in de omgeving.

Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 
Daarom hebben we de eerdere verkeers-
maatregelen nog eens tegen het licht gehou-
den. Graag informeren wij u nu over de voor-
genomen aanpak. Wij nodigen u daarom uit 
voor een informatieavond over de Jan Steen-
laan op:

woensdagavond 13 maart vanaf 19.00 uur in 
de Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31 in Biltho-
ven.

U hoeft zich niet voor deze avond aan te mel-
den. De adviseur Mobiliteit van gebiedsteam 
Bilthoven geeft om 19.00 uur een presenta-

tie. Aansluitend is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 

Voor meer informatie over deze avond kunt  
u intussen terecht bij Theo van der Leek,  
adviseur mobiliteit, via 030 228 91 76 of  
t.vanderleek@debilt.nl.

Tellers gezocht
De gemeente zoekt tellers voor de verkiezingen op 
woensdag 20 maart. Vooral in Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk en Bilthoven Noord. De vergoe-
ding is 40 euro.

Het gaat om een gecombineerde verkiezing voor de leden 
voor de Provinciale Staten en voor de leden voor het alge-
meen bestuur van het Waterschap. Het tellen start om 21.00 
uur en neemt ongeveer 3 uur in beslag (maar kan ook langer 
duren).

Interesse?
Herken je je in het onderstaande? Geef je dan op als teller! 
De vereisten zijn: minimaal 17 jaar, MBO werk- en den-
kniveau, goede beheersing van de Nederlandse taal, fysiek 
in staat stembiljetten te tellen (zo nodig op de vloer), nauw-
keurig, beschikking over e-mailadres en mobiele telefoon. 
Je bent beschikbaar op 20 maart vanaf 20.45 uur, totdat alle 
stemmen geteld zijn. Aanmelden kan via burgerzaken@de-
bilt.nl. Geef daarbij je naam, geboortedatum, adres, e-mail 
en mobiele nummer door.

Agenda openbare vergadering 
Dorpsberaad Westbroek

Het Dorpsberaad Westbroek nodigt belangstellenden uit voor het bijwonen van haar vergadering op 
maandag 11 maart 2019 vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis. Er worden onderwerpen besproken die voor 

een ieder die in Westbroek woont van belang zijn. 
 

 Agenda
1 Opening door voorzitter 

2 Vaststelling agenda/indienen extra agendapunten

3  Ingekomen stukken/verzoeken
 -  de toegankelijkheid pad voor oudere mensen van de  

algemene begraafplaats Westbroek

4.  Financiën Dorpsberaad
 
5. Website Dorpsberaad

6.  Lopende projecten
 - Afhandeling Project wateroverlast nieuwbouw
 - Project veiligheid/sluipverkeer, resultaat metingen 
 sluipverkeer, aanpak problemen brug
 - Zelfbouw Woningen Holsblokkenweg, 
 aanbieding plan van aanpak aan Wethouder
 - Parkeren Tennisvereniging
 - Onderhoud groen
 - Herinrichting parkeerplaats Dorpshuis
 - Voortgang Biodiversiteit Westbroek

7. Vaststelling verslag 19 november 2018   
 
8. Rondvraag en Sluiting
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Meditatieve Lentewandeling 
vanuit OLV kerk

door Walter Eijndhoven

Wie een keer in stilte wil meewandelen is zondag 24 maart weer van harte welkom om 
mee te gaan. De wandeling start om 9.30 uur, vanaf de OLV kerk in Bilthoven. Na een 

aandachtsoefening ‘wat merk ik op in de natuur en wat zie ik allemaal?’ gaat 
de wandelgroep van start. Het thema van de stiltewandeling is ‘ontluiken’. 

Om geheel in sferen te geraken be-
gint de groep eerst met een korte 
meditatie, om daarna samen de na-
tuur in te gaan en deze te zien ont-
luiken. De groep stopt op diverse 
plekken, waana een opdracht volgt 
tot gedachten.

Gepieker
‘De wandeling duurt ongeveer twee 
uur en is vier kilometer lang’, ver-
telt vrijwilligster Brigitte Giesen 
Het is de bedoeling dat het eerste 
gedeelte van de wandeling ook echt 
in stilte verloopt en je in jezelf keert, 
het laatste gedeelte loop je samen 
en maak je elkaar deelgenoot van 
je gedachten’. Volgens deelnemers 
van eerdere wandelingen doet zo’n 

wandeling echt iets met je geest. Je 
komt tot rust en eventueel gepieker 
verdwijnt als sneeuw voor de zon 
en wie wil dat nou niet? Na de wan-
deling begint iedereen dus weer fris 
aan de nieuwe dag. 

Gesprekken
Tijdens de tweede helft van de tocht 
kunnen deelnemers, twee aan twee, 
met elkaar in gesprek gaan. Uit eer-
dere ervaringen van de organisatie 
blijkt dat contacten tussen wande-
laars kunnen leiden tot mooie ge-
sprekken. ‘De wandeling besluiten 
wij daarom als ‘Emmausgangers’, 
‘En zij spraken over wat hen over-
komen was’, uit het boek Lucas. 
Door dit soort gesprekken komen 

mensen nader tot elkaar’, legt vrij-
williger Cunera Buist uit. De ver-
wachting is na de wandeling aan te 
sluiten bij de viering in de kerk.

Route
De groep loopt dit keer weer een 
nieuwe route. Honden mogen niet 
mee. Wie interesse heeft in de 
wandeling: verzamelen zondag 24 
maart om 9.15 uur bij de OLV kerk 
aan de Gregoriuslaan 8 in Biltho-
ven, de wandeling start om 9.30 
uur. Iedereen is van harte welkom. 
Opgeven kan via de mail: secreta-
riaatolvbilthoven@gmail.com. De 
tocht wordt begeleid door Joke Lit-
jens, voormalig omroeppastor bij 
RKK/KRO. 

Brigitte Giesen hoopt dat vele belangstellenden zich weer aanmelden 
voor de wandeling.

Themabijeenkomst 
 Uitvaart & erfrecht

BILTHOVEN - Voor veel mensen 
is de dood en alles wat daar bij 
komt kijken een taboe. En komt het 
ter sprake, dan wordt er gauw een 
houten voorwerp gezocht om het 
‘af te kloppen’. ‘Jammer en niet zo 
verstandig’ zo vinden notaris Frans 
van Beek van Notarissen Houwing 
van Beek en Sanne Jacobs en Nadia 
Gandon-Najib, uitvaartverzorgers 
bij Tap DELA. ‘Er zijn een heleboel 
dingen die mensen zelf al kunnen 
regelen, en die het de nabestaanden 
een stuk gemakkelijker kunnen ma-
ken’ aldus Sanne Jacobs. Frans van 
Beek vult aan dat het daarbij niet 
alleen om de keus voor begraven of 
cremeren gaat, of welke kist of wel-
ke muziek, maar ook om zaken als 
een testament, het benoemen van 
een executeur, het opnemen van 
een uitsluitingsclausule en het be-
sparen van erfbelasting’. Dat laat-
ste zijn echt onderwerpen waarvoor 
je terecht moet bij de notaris, aldus 

notaris Frans van Beek.
Om deze zaken bespreekbaar te ma-
ken wordt er op zaterdag 16 maart 
van 10.00 tot 12.00 uur een thema-
bijeenkomst georganiseerd, waarbij 
iedereen welkom is. ‘Het geeft rust 
te weten dat alles goed geregeld is, 
of u ontdekt juist dat er nog wat ge-
regeld moet worden,’ vertelt Nadia.
Sanne vervolgt: ‘Mensen denken 
gauw dat alles geregeld is. Dan 
hebben ze een aantal polissen, die 
nog in guldens uitbetaald worden. 
Het kan zijn dat dit bedrag daar-
door niet meer toereikend is voor 
de uitvaartwensen.’ Frans als no-
taris vult aan: ‘En een testament 
van een aantal jaren geleden sluit 
misschien helemaal niet meer aan 
bij de huidige situatie. Ik geef de 
aanwezigen gelegenheid vragen te 
stellen. Ik waarschuw altijd wel dat 
je eigenlijk niets voor vanzelfspre-
kend moet aannemen. Een uitvaart 
en erfrecht veranderen door de 

tijd heen.’ Nadia: ‘Ik kan me al-
leen maar aansluiten bij Frans zijn 
woorden; er verandert veel en het is 
goed om erover te weten voor je er 
mee te maken krijgt.’
Tap DELA en het notariskantoor 
Houwing van Beek zijn naast el-
kaar gevestigd aan de Soestdijkse-
weg Zuid 265 en 267. De thema-
bijeenkomst vindt dan ook plaats 
in twee groepen in twee sessies van 
elk één uur. Na het uur wisselen de 
groepen. 
Na afloop is er gelegenheid in het 
kantoor van de notaris om nog pri-
vé-vragen aan de hand van eigen 
polissen of testamenten te stellen. 
Deelname is gratis. U dient zich 
vóór 15 maart aan te melden via 
info@houwingvanbeek.nl of (030) 
229 08 11. Uw aanmelding wordt 
bevestigd, met daarin aangegeven 
waar de bijeenkomst voor u begint, 
bij Tap DELA op nummer 265 of 
bij de notaris op 267. 

Weet wat u Beweegt! 
Oefentherapie Cesar 

Maartensdijk!
Praktijk Oefentherapie Cesar Bilthoven van Vanessa van den Berg ge-
vestigd aan de Jan Provostlaan 93 te Bilthoven opent haar deuren nu 
ook in Maartensdijk.
Vanessa zit 25 jaar in het vak en is sinds 1999 actief in Bilthoven als 
Oefentherapeut Cesar. Naast algemeen oefentherapeut is zij gespecia-
liseerd in : 
• Bekkenklachten rondom de zwangerschap
• Urine incontinentie klachten
• Scoliose behandeling 
• Stress-gerelateerde klachten
• Ademhaling 
• Slaapproblemen bij kinderen en volwassenen.

Tevens is zij aangesloten bij het Artrose netwerk.
Samen met u, kijkt zij waar de klachten door veroorzaakt worden, dit 
kan zowel mentaal als lichamelijk zijn, en d.m.v. coaching en een indi-
vidueel oefenprogramma helpt zij u weer in uw kracht te komen staan.
Oefentherapie Cesar Maartensdijk gaat samenwerken met Fysiothera-
pie en Beweegcentrum Karstens & van der Meijden en is gevestigd aan 
de Melkweg 29 te Maartensdijk. Bent u geïnteresseerd en wilt u weten 
of zij als Oefentherapeut wat voor u kan betekenen dan bent u van harte 
welkom! Voor meer informatie of een afspraak, Melkweg 29, 3738 XD 
Maartensdijk, tel: 06-42272927 / 030-2250443
www. oefentherapiecesarbilthoven.nl

Ingezonden mededeling

Ingezonden mededeling



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 14 6 maart 2019

 

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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 

Opvouwbaar Line Camp 
campingkastje met 3 plan-
ken en bovenblad. Afm. 
H95xB57xD47. €20,- Tel. 
06-83992223

Twee koperen beelden. Maria 
met Jozef en Jezus Christus 
op een ezel. Hoogte 10,5 
en 9,5 cm. Samen €6,-. Tel. 
06-14040516

8 Cd’s van Bach o.a. 
Brandenburg 2x, die Bach kan-
tate, suites 2x, viool concert 1+2 
€3,- samen. Tel. 06-14040516

Het oude testament met pren-
ten van Gustave Doree. €5,-. 
Tel. 06-14040516

Kinderfietsstoeltje (Bobike 
maxi+) voor achterop, €25,-. 
Tel. 0346-214073

Boxspring, met matras en 
beschermdek Ikea Sultan 
80x200 cm. Grijs met RVS 
poten, €50,-. Tel. 06-53515773

Verduisterend rolgordijn van 
Lief, wit met onderaan vogel-
tjes, 175 cm breed, 190 cm 
hoog, €20,-. Tel. 06-53515773

Dressboy voor twee pakken 
op wieltjes, beukenhout, €15,-
. Tel. 06-53515773

3-delig miniset tafeltjes, mas-
sief honing-eiken. Set van 3, 
zijn onder elkaar te schui-
ven. Afmeting. 48, 45 en 42 
hoog, 50 bij 35 en 40 bij 30 
en 30 bij 25 cm. €10,-. Tel. 
06-30654159

Heren laarsjes, zwart, maat 44 
nieuw in doos. 15 euro. Tel. 
0623047695.

Bloempotten als een kop. Met 
als opschrift Life style sweet 
home. €5,-. Tel. 0346-243758

25 jarig bestaan van André 
Hazes het is in de Amsterdam 
Arena. Het is een DVD €5,-. 
Tel. 0346-243758

Glazen schalen 9cm, 10,5 cm, 
12,5cm, 14cm, 17,5cm. Het 
zijn 5 schalen met deksel. 
Nieuw €5,-. Tel. 0346-243758

Electronisch orgel, merk 
Viscount VL35, met bijbe-
horende kruk. €25,-. Tel. 
06-23047695

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 studie? 
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 
station)
Wanneer: Ma - di  - wo
Tijdstip: 16.45 - 20.45
@: 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

G E Z E L S C H A P S D A M E 
biedt zich aan. 43 jaar. In 
bezit van auto. Referenties 
beschikbaar. €12,- per uur. T. 
06-53155494

Komt het eindexamen wel erg 
dichtbij? Ervaren bijlesdocen-
te in Frans en Engels (Havo 
en VWO) helpt je met tekst 
en mondeling. Ik woon in de 
Leyen, tel. 0651412055

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

De Groene TUINMAN snoeit 
en zaagt, wiedt en schof-
felt, plant èn geeft deskun-
dig advies dit voorjaar voor 
€32,50 per uur inclusief BTW. 
06-53760310 of degroene-
tuinman@xs4all.nl en www.
groenetuinman.nl

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

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

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

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

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

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

Vakantiewoningen te huur 
In Spanje in de kust/badplaats Moraira 2 afzonderlijk 
geheel gerenoveerde vakantiewoningen. Elk met een 
oppervlakte van tenminste 120 meter tezamen bestemd 
voor maximaal 8 personen. In elke woning zijn naast een 
woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, 1 of 2 badkamers met 
1 of 2 douches. Groot privé-zwembad van 10 meter bij 5 
meter, diepte oplopend van 1.45 meter naar 2.25 meter met 
1 warme buitendouche. Terrein grootte 1.300 meter met 
meerdere terrassen, palmen nz. Voor foto’s en meer infor-
matie zie website: MICAZU, snelcode 21155, mailadres 
varimo1@icloud.com of bel mob.06-10935315

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

Op ’t bankje
De meeste mensen die aan komen lopen als ik op het bankje zit 
vallen mij nauwelijks op. Sommige groeten, maar de meeste 
lopen gewoon door zonder op te kijken. Als ik een man van 
rond de veertig weifelend aan zie komen maakt het me nieuws-
gierig. Hij lijkt te twijfelen of hij door zal lopen of gaan zitten. 
Uiteindelijk gaat hij na een korte groet zitten. Hij ruikt behoor-
lijk naar parfum, een herengeurtje denk ik, zit keurig in het pak 
en heeft een rode roos bij zich. Het lijkt wel of hij dat pak niet 
gewend is en er zich wat ongemakkelijk in voelt. Die heeft een 
afspraakje, denk ik, maar niet met een bekende. Iedere keer als 
hij een vrouw aan ziet komen schuift hij wat zenuwachtig heen 
en weer. ‘Best aardig weer voor de tijd van het jaar’, probeer 
ik als ingang om iets meer te weten te komen. Hij knikt alleen, 
maar is volgens mij niet in voor een praatje. Als we een poosje 
zwijgend zitten kan ik het toch niet laten. ‘Heeft u een afspraak 
of zo’, vraag ik. Als ik hem zie twijfelen of hij wat wil zeg-
gen, komt het eruit. ‘Ja, ik heb op een datingsite met een vrouw 
afgesproken.’ Hij kijkt op zijn horloge en zegt dan: ‘Ik ben 
wat vroeg. We hebben over een kwartiertje hier afgesproken 
en ik ben toch wel een beetje zenuwachtig. Het leek me een 
heel aardige vrouw, maar het moet natuurlijk wel klikken. Ik 
heb al vaker een date gehad, maar meestal komt zij of ik tot de 
conclusie dat we niet bij elkaar passen. Deze vrouw leek me 
wel wat en zij stelde deze plek voor om elkaar te ontmoeten. 
Vrijheid blijheid, had ze gezegd en dat sprak me wel aan. Ik ben 
een beetje bang voor opdringerige types.’ Nu hij is gaan praten 
wil hij wel wat meer kwijt. ‘Ik heb een relatie van zeven jaar 
gehad en ik dacht dat alles goed ging, tot ze op een dag zei dat 
ze verliefd op iemand anders geworden was. Kort daarna trok 
ze bij hem in en ze werd gelijk stiefmoeder van twee pubers. 
Wij hadden zelf geen kinderen. In het begin ben ik er kapot van 
geweest, maar gelukkig hebben we geen ruzie en ontmoeten we 

elkaar nog af en toe. Voordeel was dat ik op deze manier in ons 
huis kon blijven wonen.’ Zonder wat te zeggen hoor ik zijn ver-
haal aan en nu hij toch begonnen is wil hij nog wel meer vertel-
len. ‘Het heeft wel een tijd geduurd voordat ik aan een nieuwe 
relatie begon te denken en op aanraden van een collega ben ik 
op een datingsite gegaan. De eerste keer ben ik bij een vrouw 
thuis geweest, maar dat doe ik nooit meer. Ik voelde me meteen 
vastgepind, terwijl ze helemaal niet was wat ik leuk vind. Als 
het aan haar had gelegen was ik meteen dezelfde dag bij haar 
ingetrokken. Daarna wilde ik nooit meer bij iemand of bij mij 
afspreken. Deze vrouw leek me heel open en ze heeft een doch-
tertje van zeven.’ Stil heb ik de verhalen aangehoord en ben nu 
ook nieuwsgierig hoe zijn date eruit zal zien. De man heeft er 
volgens mij iets aan gehad om zijn verhaal 
te vertellen, want hij oogt niet meer 
zo nerveus. Hij veert op als hij 
een vlotte vrouw, ook met een 
rode roos, ziet aankomen. Ze 
groeten elkaar meteen met een 
kus en ze gaat heel relaxed 
zitten. Ze hebben duidelijk 
een klik. Voor mij tijd om op 
te stappen en de ontluikende 
liefde een kans te geven.

Maerten
Agenda 

Dorpsberaad Westbroek. 
Zie pag. 12

ZWARTJE IS VERMIST
Sinds 16-02-2019. Over-
wegend zwarte kat met 
groene ogen, roze neus-
je met een klein zwart 
vlekje erop. Wit rond de 
neus, loopt door tussen 
de ogen. Wit hals/bef. 
Linker achterpoot is wit 
en de rechter heeft een kous. Linker voorpootje 
witte teentjes rechter een sokje. Meerkoetlaan 
Bilthoven (Zuid). Alle informatie is welkom, het 
is een super lieve kat die wij heel erg missen!! 
06-45778933
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Tennisvereniging Hollandsche 
Rading jubileert

door Kees Diepeveen

Op 1april 1969 is de tennisvereniging in Hollandsche Rading opgericht. Dit jaar wordt het 50 
jarig jubileum gevierd met diverse activiteiten, welke starten met een Stratentennistoernooi, 

dat op 30 en 31 maart wordt gespeeld op het Tennispark in Hollandsche Rading.

Voorzitter Koos Plomp en secreta-
ris Charles Bruns vertellen over het 
jubileum en over de vereniging. De 
vereniging bezit 4 all weather banen 
waarop het hele jaar kan worden 
getennist. ‘Elk lid van de vereni-
ging weet waar de sleutel van het 
toegangshek hangt’ aldus Charles 
Bruns ‘zodat de leden altijd op de 
baan kunnen komen. We willen 
graag een open club zijn wat ook 
ons dorp wel typeert. Er nemen 7 
teams deel aan de KNLTB-compe-
titie en veel leden spelen mee in de 
interne competitie. Onze vereniging 
richt zich vooral op de breedtesport. 
Gezelligheid en leuk tennissen is het 
credo van de vereniging’.  

Jubileumprogramma
Koos Plomp: ‘Een viertal festivi-
teiten kenmerken het jubileumpro-
gramma van onze vereniging, die 
momenteel 215 leden telt. De start 
van de jubileumfestiviteiten is het 
Stratentennistoernooi, dat speciaal 
voor deze gelegenheid wordt ge-
organiseerd op ons tennispark en 
tevens de opening van het buiten-
seizoen is. Normaal organiseren we 
een ‘open dag’ aan het begin van 

het seizoen, maar in het kader van 
het jubileumjaar wilden we nu iets 
anders. We proberen het hele dorp 
te mobiliseren. In elk team van vier 
moet een niet-tennisser zitten. Per 
straat mogen meerdere teams deel 
nemen. We hopen dat dit evenement 
aanslaat’. Charles Bruns vervolgt: 
‘Op 15 juni staat een groot feest 
gepland. Dit wordt een ‘open feest’ 
voor de club en het dorp en vindt 
plaats in een grote tent. Dit wordt 
een fantastisch feest met alles erop 
en eraan. We vervolgen de festivitei-
ten rond eind juni wanneer we voor 
de 31ste keer het Bosbergtoernooi 
organiseren en in het najaar dan nog 
de clubkampioenschappen’. 

IJsbaan
Charles Bruns:’ 50 jaar geleden 
zijn we begonnen met twee velden 
en een houten keet als clubhuis. In 
1989 werd ons huidige stenen club-
huis in gebruik genomen. In 2010 
is de vereniging geprivatiseerd en 
realiseerden we onze nieuwe all 
weatherbanen. Drie jaar geleden 
hebben 20 leden het clubhuis van 
een nieuw en eigentijds interieur 
voorzien’. ‘Wat ook leuk is om te 

vertellen’ vult Koos Plomp aan, ‘is 
dat we in het verleden wel eens een 
ijsbaan gehad hebben op de tennis-
banen. Met de brandslang de banen 
onder water zetten en schaatsen’. 

Voorzitters
Gevraagd naar markante leden 
vallen er een aantal namen. Koos 
Plomp: ‘Fred Brecht is zo iemand. 
Met koud weer in korte broek en 
t-shirt gaan tennissen en daarna op 
klompen de keuken induiken om al-
lerlei lekkernijen te maken. Ook Ton 
van de Sand moeten we noemen; 
al 25 lid van het bestuur en verant-
woordelijk voor het parkbeheer in 
al zijn facetten. Frans Nijnens is de 
laatste 10 jaar voorzitter geweest 
en inmiddels erelid. Jan Harmsen 
is ook heel lang voorzitter geweest 
maar helaas vorig jaar overleden. 
We hebben 14 leden die al langer 
dan 25 jaar lid zijn’.

Jeugd
Jeugd vormt een belangrijk deel van 
het ledental. Charles Bruns: ‘De 
jongste jeugd in Hollandsche Ra-
ding komt wel in contact met tennis. 
We hebben goede connecties met de 

Voorzitter Koos Plomp (l) en secretaris Charles Bruns (r) van de 
jubilerende tennisvereniging kijken uit naar jubileumactiviteiten.

DOS verliest van Wit Blauw
DOS herstartte zaterdag de zaalcompetitie met een uitwedstrijd tegen Wit Blauw in Kampen. 

Het lukte niet om de punten mee terug te nemen naar Westbroek.

Zaterdag in Kampen was het veld-
spel van de Westbroekers prima 
verzorgd, maar lag het probleem 
meer in de afronding: het 1e aan-
valsvak had moeite de korf te vin-
den, waardoor het lastig wordt om 
een goed resultaat neer te zetten. 
Na een goede start en een 3-5 voor-
sprong lukte het DOS dan ook niet 
om de voorsprong vast te houden. 
Wit Blauw maakte goed gebruik 
van de mogelijkheden en haalde 
DOS in. Bij rust was het verschil 
miniem, met een 11-10 achterstand 
en was er nog van alles mogelijk.

De tweede helft veranderde er weinig 
in het spelbeeld. Wit Blauw breidde 
de voorsprong iets uit, maar kon niet 
echt loskomen van de taaie West-
broekers, die verdedigend de zaakjes 

goed voor elkaar hadden. Halverwe-
ge de tweede helft was er bij 14-11 
een lange doelpuntloze periode. 

Na het inbrengen van enkele wis-
sels was het uiteindelijk de thuis-
ploeg die als eerste scoorde en snel 
uitliep naar 17-12. DOS probeerde 
nog van alles in de slotfase, maar 
het geslagen gat was te groot om 
nog te overbruggen. De Westbroe-
kers kwamen met een 19-17 eind-
stand nog wel erg dichtbij.

Aanstaande zaterdag ontvangt DOS 
gemeente-genoot Nova uit Biltho-
ven. De wedstrijd in De Vierstee 
begint om 20.40 uur.

In het verre Kampen waren er geen 
punten voor DOS te verdienen.

FC De Bilt bekert verder
Na twee matige competitiewed-
strijden van FC De Bilt was het op 
dinsdagavond 26 februari zaak om 
de goede draad weer op te pakken 
in de thuiswedstrijd voor de beker 
tegen het Almeerse Waterwijk; een 
ploeg die in dezelfde klasse als FC 
De Bilt uitkomt en het in de laatste 
periode erg goed doet.

Twee goede ploegen lieten het pu-
bliek zien wat ze waard waren. De 
beste kansen waren voor de thuis-
ploeg en uit een prachtige voorzet 
van Robin Notenboom kreeg Mano 

Bakkenes een mooie kans, die maar 
ternauwernood in het zijnet beland-
de. Even later was het diezelfde 
Mano die weer eens langs zijn ver-
dediger flitste, de verdediger kon 
hem alleen nog maar vasthouden 
en de strafschop was een feit. Deze 
strafschop werd perfect genomen 
door Sam Eerdmans: 1-0. Daarna 
speelde Marcel Melissen zich pri-
ma vrij en knalde de bal keihard op 
de onderkant van de lat. Daarna wa-
ren er nog diverse mogelijkheden 
voor beide ploegen, maar het bleef 
tot de rust 1-0.

Hetzelfde spelbeeld was er in het 
begin van de tweede helft. De doel-
man van Waterwijk redde diverse 
malen op uitstekende wijze, maar 
op de inzet van Robin zou iedere 
keeper kansloos zijn geweest. Mar-
cel schoot de bal uitstekend voor 
het doel en daar knalde Robin de 
bal subliem binnen: 2-0. De aan-
sluitingstreffer kwam er niet, mede 
door prima keeperswerk van Jos 
de Gram. Waarschijnlijk wordt de 
volgende ronde van de beker op za-
terdag 30 maart gespeeld; de loting 
daarvoor is op 6 maart.

Laatste toernooi in 
Brandenburg

Zondag 10 maart organiseert BZC Brandenburg voor de jongste spelers 
het inmiddels befaamde Pannenkoekentoernooi. Een waterpolotoer-
nooi voor en door kinderen, dat 
voor de laatste maal in het oude 
combi-bad aan de Oude Bran-
denburgerweg in Bilthoven zal 
plaatsvinden. 

De Brandenburgse jeugdteams 
van onder de 9 en onder de 11 
jaar oud nemen het die dag op 
tegen in totaal 10 teams uit onder 
meer Zeist, Soest, Hilversum en 
Amersfoort. Spelers van andere 
jeugdteams hebben een belang-
rijke rol in de organisatie van dit 
waterpolotoernooi. Zij treden on-
der meer op als coach, scheids-
rechter en omroeper. Omdat het 
plezier bij dit toernooi voorop 
staat, wordt iedere speler getrak-
teerd op een pannenkoek.

(Monique van Selow)

Brandweer Maartensdijk 
verhuist tijdelijk

De monumentale brandweerpost aan de Koningin Wilhelminaweg in 
Maartensdijk wordt gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor nieuwe 
bluswagens. Tijdens de verbouwing rukt de brandweer uit vanuit een 
tijdelijke post aan de Industrieweg.

De brandweerpost in Maartensdijk heeft een monumentenstatus. Het 
zal worden gemoderniseerd met behoud van zijn specifieke kenmerken. 
De nieuwe bluswagens, waar het personeel het afgelopen half jaar in-
tensief mee getraind heeft, zijn vanaf 1 maart operationeel. De wagens 
zijn groter waardoor de bestaande brandweerpost moet worden aan-
gepast en uitgebreid. Een van de blusvoertuigen kan worden ingezet 
bij bosbranden. De verhuizing is in overleg met de Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU) gemaakt. Er is gekeken naar de bereikbaarheid van de 
post en de uitruktijden die gehaald moeten worden. De verwachting is, 
dat de verbouwing eind 2019 klaar zal zijn en het personeel dan met hun 
nieuwe materieel kunnen terugkeren naar de Koningin Wilhelminaweg

De brandweerkzerne dateert uit 1940. Voor het ontwerp tekende  
gemeentearchitect Ch.L. Quéré. [foto Henk van de Bunt]

Bosbergschool, waarvan we de leer-
lingen regelmatig op onze banen uit-
nodigen. Als kinderen gaan spelen 
dan komen de ouders vaak mee en 
blijven spelen. Zo snijdt het mes aan 
twee kanten. De oudere jeugd gaat 
het dorp uit. Een aantal komt later 

weer terug om hier weer te gaan 
wonen en komen dan ook vaak weer 
tennissen’. 
Voor meer informatie over tennis-
vereniging Hollandsche Rading 
en over het Stratentoernooi zie  
www.tvhollandscherading.nl.

advertentie

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl
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www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Runderentrecôte

Woe.
06-03
Do.

07-03
Vr.

08-03
Za

09-03
Zo.

10-03
Woe.
13-03
Do.

14-03
Vr.

15-03
Za

16-03
Zo.

17-03

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Indische gehaktballetjes 
met pindasaus, frietjes 

en sla 
Gebakken victoriabaarsfilet 

met Hollandaisesaus 
Orzo (Griekse pasta) 

met gegrilde aubergine 
en tomaat

Gebakken 
eendenborstfilet 

met sinaasappelsaus

Baarsfilet met spek 
en pestosaus

Rode kool, puree en 
vegaburger uit de oven
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advertentie

NLdoet in het teken van 
Utrechtse Buitenplaatsen

Landschap Erfgoed Utrecht zet de Utrechtse buitenplaatsen tijdens de landelijke 
vrijwilligersactie NLdoet op 15 en 16 maart centraal, want het behouden 

van dit erfgoed voor toekomstige generaties is arbeidsintensief en 
kostbaar en eigenaren kunnen daarbij alle hulp gebruiken. 

Er zijn in de provincie Utrecht 18 
mogelijkheden om een dagje mee 
te helpen op een prachtige locatie. 
In De Bilt en Maartensdijk zijn 3 
locaties waar je kunt meehelpen, 
namelijk Landgoed Vollenhoven, 
Van Boetzelaerpark en Landgoed 
Eyckenstein.

Landgoed Vollenhoven
Op landgoed Vollenhoven (De Bilt) 
is altijd wat te doen. Op 15 maart 
kan er van 9.30 tot 15.00 uur mee-
geholpen worden om het hekwerk 
in de Engelse Tuin te herstellen. 
Ook zijn er plaatsen waar heesters 
aangeplant moeten worden. Info 
c.q. aanmelden: marina@landgoed-
vollenhoven.nl

Van Boetzelaerpark
Zaterdag 16 maart wordt het Van 
Boetzelaerpark (De Bilt) van 10.00 
tot 13.00 uur klaar gemaakt voor de 
lente. Een paar rododendrons, die 
het vorig jaar vanwege droogte niet 
gehaald hebben, worden vervan-
gen. Ook wordt er gewied, gesnoeid 
en zwerfvuil verzameld uit het park 
en de vijver. Info c.q. aanmelden: 
info@vriendenboetzelaerpark.nl

Landgoed Eyckenstein
Op landgoed Eyckenstein kan er 
van 10.00 tot 15.00 uur meege-
holpen worden met onderhouds-
werkzaamheden in het bos van dit 
historische landgoed. Met het on-
derhoudswerk lever je een bijdragej 
aan de cultuurhistorische waarde 
van het landgoed. Als dank voor 
je deelname krijg je een heerlijke 
lunch aangeboden. Info c.q. aan-
melden: lex@eyckenstein.nl

Aanmelden
In de provincie Utrecht zijn maar 
liefst 285 prachtige buitenplaatsen 
te vinden. Dit is het hoogste aan-
tal buitenplaatsen bij elkaar in één 
provincie. Buitenplaatsen waren 
ooit de vakantieoorden van de ge-
goede burgerij. Er is maar beperkte 
plek, dus aanmelden is noodzake-
lijk. Kijk voor meer informatie op 
www.landschaperfgoedutrecht.nl/
projecten/nldoet.   [HvdB]

Op Landgoed Eyckenstein worden o.a. bij de Grafkelder de verwilderde 
rododendrons weer in het gareel gebracht.   (foto Lex van Boetzelaer)

Wijzerplaten OLV kerk 
gerestaureerd

Vorige week zijn vier enorme nieuwe wijzerplaten aangebracht op de markante toren van 
de RK kerk van Onze Lieve Vrouw aan de Gregoriuslaan in Bilthoven. Geheel vernieuwd, 

maar met de oude koperen wijzers. Het uurwerk is ook in de avonduren zichtbaar dankzij de 
verlichting die is aangebracht. De kerktoren kan weer een flinke tijd mee.

Precies een jaar geleden raakten de 
wijzerplaten beschadigd tijdens een 
hevige storm. Een van de wijzers 
stond daarna stil en de verlichting 
werkte niet meer. Een gespeciali-
seerd bedrijf kwam de uurwerken 
inspecteren. Toen kwam aan het 
licht dat alle vier de wijzerplaten 
ernstig waren aangetast door ouder-
dom en weersinvloeden. De kope-
ren platen en de zinken achterkant 
gaven onderling corrosie. In okto-

ber werden met een hoogwerker 
de wijzerplaten van de kerktoren 
gedemonteerd op 30 meter hoogte. 
De wijzerplaten zijn de afgelopen 
maanden gerestaureerd in de werk-
plaats van de firma Van de Kerkhof 
in Beek en Donk. Ze hangen nu dus 
weer in volle glorie aan de toren. 

Kosten
Een deel van de kosten werd be-
taald uit en door de geloofsgemeen-

schap zelf, met giften van parochi-
anen en een veiling bij het 95-jarig 
bestaan van de kerk. Daarnaast is 
het werk financieel mogelijk ge-
maakt door het K.F. Hein Fonds, 
Stichting Mens en zijn Natuur en 
de Stichting van Ewijck van Oost-
broek en De Bilt Fonds. De OLV 
geloofsgemeenschap is dankbaar 
voor deze financiële ondersteuning 
en blij met het resultaat. 
 (Peter Leermakers) 

De eerste nieuwe wijzerplaat zit erop.

Het aanbrengen van de nieuwe wijzerplaten op grote hoogte.

Vroeg Voorjaar

Op het gazon voor gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven bloeien 
de krokussen uitbundig. Op deze locatie wordt 28 en 29 juni het 
wandelfestijn Samenloop voor Hoop gehouden. De opbrengst van deze 
estafette wandeltocht komt ten goede aan het KWF en daarmee aan het 
onderzoek naar bestrijdingsmiddelen tegen kanker.          (Frans Poot)

Collecteweek Amnesty International 

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt van 11 tot en met 
16 maart een collecte de straat op gaan. Amnesty is een onafhankelijke or-
ganisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van 
overheden of politieke groeperingen. Met het geld dat tijdens de collecte 
wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Zie ook www.
amnesty.nl.

Verhalen en liedjes 

Op maandag 11 maart zet vrijmetselaarsloge De Unie van Utrecht de deu-
ren van de Woudkapel aan de Beet-
hovenlaan 21 in Bilthoven weer 
wagenwijd open. U bent van harte 
welkom voor een avond met ‘Ver-
halen en liedjes uit het hart’ door 
Willem Hendrik Gispen en Pieter-
nel Osinga. Inloop vanaf 19:30, 
aanvang 20:00. Toegang gratis. 
Aanmelden via aanmelden.unie@
outlook.com

Praat Lokaal Autisme 
 
Op donderdag 14 maart organise-
ren Ouders en Ouders Lokaal De 
Bilt het Praat Lokaal Autisme: een 
plek voor vaders en moeders van 
kinderen met (vermoeden van) au-
tisme om met elkaar ervaringen uit 
te wisselen. 
Iedereen van harte welkom in Het 
Lichtruim 2e verdieping, Planeten-
plein 2, Bilthoven vanaf 19.30 uur 
tot ong. 21.30 uur.
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