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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!

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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&
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advertentie

Hart Voor Bilthoven stapt 
naar de rechter

door Henk van de Bunt 

Hart Voor Bilthoven (HVB) is naar de rechter gestapt, omdat de wettelijk vastgestelde 
bouw- en goothoogten bij de bouw van Residence Vinkenplein worden overschreden. 

In een uitgebreide Nieuwsbrief verwoordt de Belangenbehartiger van een groot 
aantal bewonersorganisaties deze stap.

 
De rechtszekerheid van bewoners is 
naar de mening van HVB in het ge-
ding en daarmee het vertrouwen in 
het lokaal bestuur. Jarenlang heeft 
Hart Voor Bilthoven via de Klank-
bordgroep Centrum Bilthoven ge-
participeerd in projecten voor de 
centrumontwikkeling van Biltho-
ven. Deels tevergeefs, blijkt nu. 

Samenspraak
HVB levert al sinds 2005 een con-
structieve bijdrage aan de heront-
wikkeling van het centrum van 
Bilthoven. Tot voor kort in goede 
samenspraak met de gemeente en 
deskundigen. Ook over het grote 
nieuwbouwproject aan het Vin-

kenplein, de Melchiorlaan en de 
Vinkenlaan is intensief gespro-
ken. Jaap van Trigt (initiatiefgroep 
Vinkenplein en medeoprichter 
HVB): ‘Door de inzet van HVB 
is de bouwhoogte aan de Melchi-
orlaan, die volgens het Masterplan 
Centrum (2009) twee, drie of vier 
bouwlagen zou kunnen bedragen, 
verlaagd tot twee, maximaal drie 
bouwlagen. Dit beleid is in 2011 
wettelijk vastgelegd in het bestem-
mingsplan Emmaplein en Vinken-
plein, dat regels voorschrijft voor 
de hoogte van de nieuwbouw. Het 
bestemmingsplan was overigens 
niet onomstreden, want deze bouw-
hoogte leidde tot honderden ziens-

wijzen van bewoners, die de nieuw-
bouw in het centrum veel te hoog 
vonden’. 

Afwijking 
Ellen Thier (voorzitter kernteam 
HVB: ‘Het bouwplan dat nu wordt 
gerealiseerd, maakt maximaal 
gebruik van de wettelijke moge-
lijkheid om alle in het bestem-
mingsplan vastgelegde maten van 
de bouw- en goothoogten nog 
eens met 10% te overschrijden. 
Dat is natuurlijk nooit de bedoe-
ling geweest, maar dat kan, mits 
er goede redenen voor zijn. Maar 
die 10% is kennelijk niet genoeg 
voor de ontwikkelaar. Zo zal de 
goothoogte tussen de vier nieuwe 
hoge puntgevels aan de Melchi-
orlaan nog eens ruim anderhalve 
meter hoger worden dan volgens 
het bestemmingsplan is toege-
staan, zonder dat dit voldoende 
is onderbouwd. Met de bedoeling 
om tóch overal drie volwaardige 
bouwlagen met (luxe) huurappar-
tementen te bouwen. Het college 

van B&W De Bilt heeft de plan-
nen van de ontwikkelaar goedge-
keurd. HVB heeft vervolgens bij 
het College formeel bezwaar ge-
maakt tegen deze vergunning. 
De (onafhankelijke) commis-
sie van advies voor de bezwaar-
schriften van de gemeente De Bilt 
oordeelde de bezwaren gegrond; 
dit nam het College niet over en 
week af van het advies van de be-
zwarencommissie. Het College-
besluit was drie maanden te laat, 
want het College is verplicht bin-
nen een vastgestelde termijn een 
beslissing te nemen. In de ogen 
van HVB is hier sprake van onbe-
hoorlijk bestuur’. 

Rechtszekerheid 
HVB zag zich genoodzaakt for-
meel in beroep te gaan. Herhaalde 
pogingen om hierover binnen de 
beroepstermijn in gesprek te ko-
men, hebben niet geleid tot een 
afspraak voor een minnelijke op-
lossing. Hein Reedijk (strategisch 
adviseur HVB): ‘Vandaar dat een 
formele rechtsgang onvermijdelijk 
was. Op 11 december 2018 heeft 
HVB een beroepschrift ingediend 
bij de bestuursrechter Midden Ne-
derland in Utrecht. Uitspraak in 
deze zaak is van essentieel belang, 
want er staat nog veel te gebeu-
ren in het centrum van Bilthoven. 
HVB wil het gemeentebestuur er-
van doordringen dat het roer op 
Jagtlust om moet. Het coalitieak-
koord (2018) zegt toch: ‘Wij ma-
ken onze ambities samen met alle 
betrokkenen waar’? 

Consequenties
René Kruis (bewonerscommissie 
Merellaan/Koekoeklaan e.o.): ‘Het 
in november 2018 door het college 

vastgestelde parkeerplan heeft ver-
strekkende onaangename conse-
quenties. Vooral voor de bewoners 
van de aanliggende woonlanen Me-
rellaan, Koekoeklaan e.o., de Prins 
Bernhardlaan en de Julianalaan. In 
gesprek hierover met de gemeente 
gaan lijkt zinloos: de reactie is dat 
het plan is vastgesteld. Een formele 
brief hierover van de voorzitter van 
de voormalige werkgroep Vinken-
plein aan het College blijft al twee 
maanden onbeantwoord. De voor 
de bouwplannen in de Kwinkelier 
noodzakelijke herziening van het 
bestemmingsplan, wordt binnen-
kort in het college vastgesteld. Dit 
ondanks een toezegging van de 
(vorige) wethouder in de raadsver-
gadering van juni 2017, dat er een 
integraal plan komt voor de Kwin-
kelier. Tot op heden is HVB dus op 
geen enkele wijze betrokken bij dit 
‘integrale plan’ en totaal onwetend 

over wat het nieuwe bestemmings-
plan gaat inhouden’. 

Toezegging
‘Bij de behandeling van de voor-
jaarsnota in 2018 is toegezegd dat 
voortaan in alle raadsvoorstellen een 
paragraaf wordt opgenomen welke 
inspanningen de initiatiefnemer 
(hier de ontwikkelaar van de Kwin-
kelier) heeft geleverd op het gebied 
van participatie en communicatie. 
De renovatie in het Kronkelstraatje 
vanaf het Vinkenplein ligt alweer 
maanden stil en daarmee is de toe-
gang tot de (nieuwe) winkels in de 
Kwinkelier versperd. De Action 
komt naar de Kwinkelier, maar wel-
ke consequenties heeft dit voor de 
intensieve dagelijkse bevoorrading 
met grote vrachtwagens? Kortom: 
alle reden voor bewoners zich onge-
rust te maken over de ontwikkelin-
gen in het centrum van Bilthoven’. 

De renovatie van het deel van het Kronkelstraatje, dat aansluit op het 
Vinkenplein, ligt alweer maanden stil. Gedurende deze renovatieperiode 
is het Kronkelstraatje niet toegankelijk en worden bezoekers via het 
Uilenpad naar De Kwinkelier geleid.

Vertegenwoordigers van alle bewonersorganisaties, die zijn aangesloten bij Hart Voor Bilthoven trotseren zelfs 
de (stromende) regen om van hun verontrusting blijk te geven.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

17/02 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
17/02 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

(bediening Heilig Avondmaal)
17/02 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
(dankzegging + nabetrachting Heilig 

Avondmaal)

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/02 • 10.30u - Dienst met Esseldien 

Wennink

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

17/02 • 10.00u - de heer Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
17/02 • 10.30u - Voorgangers Martin 

Meijer en Hyleco Nauta

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

17/02 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
17/02 • 16.30u - ds. A. Veerman 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
17/02 • 10.00u - Ds. D.G.J. de Bree
17/02 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers 

Jeugddienst 

Oosterlichtkerk 
17/02 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
17/02 • 10.30u - Communie-, tevens 

Gezinsviering met J. Vroom en
J. Bosboom. 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
17/02 • 10.00u - spreker Adri van der 

Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
17/02 • 15.30u - drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

17/02 • 10.00u - Leesdienst
17/02 • 18.30u - Ds. L.G. de Deugd 

 
Onderwegkerk Blauwkapel

Tot Pasen 2019 geen diensten in 
Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/02 • 11.00u - Mevr. Ds. L. Blok 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

17/02 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
17/02 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
17/02 • 10.00u + 18.30u - 

ds. A.J. Britstra 
 

PKN - Ontmoetingskerk
17/02 • 09.30u - Mevr. Ds. L. Blok

St. Maartenskerk
17/02 • 10.30 uur - Woord- en 
Communieviering, Lectoren

  
Westbroek

Ned. Ger. Kerk
17/02 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer

17/02 • 18.30u - Dhr. P. Snoek 

PKN - Herv. Kerk
17/02 • 10.00u - Ds. G.M. Bijkerk

17/02 • 18.30u - 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

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Verlenging expositie 

De expositie van Rolf Weijburg 
‘De Kunst van het Reizen’, wordt 
met twee weken verlengd tot 
23 februari. De expositie is te 
bezoeken op donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 12.00 tot 17.00 
uur. Galerie Kunst in de Kelder 
(onder de Bilthovense Boekhan-
del), Julianalaan1 te Bilthoven

Praat Lokaal Autisme
 
Het Praat Lokaal Autisme is een 
plek voor vaders en moeders van 
kinderen met (vermoeden van) 
autisme om met elkaar ervarin-
gen uit te wisselen. Gebruik te 
maken van elkaars deskundig-
heid en steun te bieden. Op ver-
zoek kunnen specifieke thema’s 
besproken worden. Donderdag 
14 februari in Het Lichtruim 2e 
verdieping, Planetenplein 2, Bilt-
hoven. Inloop vanaf 19.30 uur. 

Spreekuur Goed voor Elkaar

‘Goed voor Elkaar’ is er speciaal 
voor gezinnen in De Bilt die 
financieel gezond willen wor-
den en blijven. U kunt vrijblij-
vend kennismaken op vrijdag 15 
februari van 12.00 - 13.00 uur 
met een van de initiatiefnemers 
tijdens het open spreekuur in de 
Buurtkamer Kometenlaan 39A 
De Bilt of mail naar 
goedvoorelkaar@gmail.com.

Bingo

Vrijdag 15 februari is er bingo bij 
WVT. Voor € 3,50 worden 5 ron-
des gespeeld waar u leuke prijzen 
mee kunt winnen. In de pauze 
krijgt u een hapje geserveerd. 
Start om 19:30 uur. Talinglaan 10 
te Bilthoven.

Kindercarnaval

Zaterdag 16 februari van 19.00 
tot 21.00 uur wordt er carna-
val gevierd voor kinderen in 
de leeftijd van 6 tot 10 jaar in 

Wvt, Talinglaan 10 te Bilthoven. 
Degene die het mooist verkleed 
is kan een prijsje winnen. Om 
20.30 gaat de zaal weer open 
voor de ouders / verzorgers.

Back to the 60’s

Zaterdag 16 februari gaat het 
weer los in de grote zaal van het 
HF Witte Centrum in De Bilt. 
Vanaf 19.30 uur is het pure nos-
talgie tijden het Back to the 60’s 
en Rock & Roll feest.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 16 februari is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 13.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.

Actie Jumbo voor Voedselbank

Bij de Jumbo in Maartensdijk is 
op zaterdag 16 februari weer een 
actie voor De Voedselbank De 
Bilt. De ervaring van De Voed-
selbank is dat dergelijke acties 
in Maartensdijk altijd heel erg 
succesvol zijn.

Anne heeft het leven
precies zoals hij wilde

achter zich- en losgelaten

Anne Anema
13 september 1954                          -                            7 februari 2019

Love is real
-John Lennon

Jenny Freriks
Elko Anema
Jouke Anema
& Liz Wijma

Correspondentieadres: Sperwerlaan 15 • 3738 EH  Maartensdijk

Ons bereikte het droevige bericht dat van ons is heengegaan 
onze gewaardeerde werknemer en collega

Ronald van Vlijmen
Vele jaren heeft hij met veel plezier en toewijding 

ons team versterkt.
Ronald stond altijd voor iedereen klaar als hij een handje kon helpen. 

Wij zullen hem nooit vergeten.

Familie van der Neut en medewerkers

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden, 
op 64-jarige leeftijd van

Anne Anema

Anne kwam in 2004 in dienst bij de Belastingdienst.
Afgelopen jaren was hij werkzaam als tester bij het team  
GAA. Anne was een collega waar het plezierig mee was  
om samen te werken. Hij was gedreven in zijn vak.  
Het werken als tester was zijn passie.

Anne was voor zijn collega’s een echte leermeester,  hij kon 
goed ingewikkelde materie uitleggen. Hij had een duidelijke 
mening, maar altijd oog voor zijn medemens. Zijn doorzet-
tingsvermogen en grote persoonlijke betrokkenheid zullen 
wij niet snel vergeten. Het is moeilijk te accepteren dat hij de 
plannen die hij nog had, niet meer kan realiseren. Anne laat 
een lege plek achter in ons team.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn naasten.  
Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Namens het managementteam en medewerkers  
Belastingdienst/Integratie Business Services
Jolanda Breuer, directeur
Fred Elberse, afdelingshoofd
Monique Boven, teamleider
Collega’s van team GAA/TDI



 De Vierklank 3 13 februari 2019

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Stichting Warm Hart
door KeesDiepeveen

Alle sociale activiteiten die tot voor kort door het Rode Kruis werden uitgevoerd in De Bilt 
en Maartensdijk zijn vanaf 1 januari 2019 ondergebracht bij de stichting Warm Hart. In de 

praktijk komt het erop neer dat vrijwel alle vrijwilligers, die vroeger de sociale activiteiten van 
het Rode Kruis verzorgden, zich nu voor stichting Warm Hart inzetten.

Aan het woord zijn Ad en Corrie 
Tersteeg en Henny en Cindy van 
Engelen. Zij vormen het bestuur 
van de stichting Warm Hart. Het af-
gelopen jaar hebben zij zich enorm 
beijverd om als zelfstandige orga-
nisatie verder te kunnen gaan om 
tenminste de activiteiten voort te 
kunnen zetten zoals die vorige jaren 
onder de vlag van het Rode Kruis 
plaatsvonden. Vooralsnog lijkt het 
bestuur hierin geslaagd.

Warmte
Corrie Tersteeg: ‘Wij vinden dat 
de naam Warm Hart heel mooi 
past bij onze stichting. Rood is 
de kleur van warmte en is ook die 
van het Rode Kruis waar we van-
daan komen. Officieel is de naam 
stichting Sociaal Warm Hart maar 
we vinden de naam Warm Hart 
passender’. Ad Tersteeg: we wil-
den graag in 2019 starten. Dit jaar 
kunnen we nog terugvallen op het 
Rode Kruis en dingen bespreken 
wanneer nodig. Dit kan tot januari 
2020. Dan moet het landelijk tran-
sitieproces van het Rode Kruis 
voltooid zijn en zijn we geheel 
zelfstandig’. 

Oud papier
Warm Hart huurt zaalruimte van 
het Rode Kruis. In Maartensdijk in 
Toutenburg en in De Bilt in de Rin-
nebeek. Dit jaar nog tegen een ge-
reduceerd tarief. Ad Tersteeg: ’Het 
Rode Kruis komt ons wel tegemoet. 
De opbrengsten van het oud papier 
ophalen komen nu naar Warm Hart. 
Daarvan kunnen we mede de huur 
van beide panden betalen. Het oud 
papier is onze belangrijkste in-
komstenbron. Maar bij het opha-
len daarvan kunnen we wel hulp 
gebruiken. Mensen die Warm Hart 
een warm hart toedragen en die ons 
daarbij willen helpen zijn van harte 
welkom.‘

Vrijwilligers
Henny van Engelen: ‘Wij kennen 
geen lidmaatschap. Onze bezoekers 
betalen een kleine bijdrage voor 
een activiteit zoals de koffieochten-
den, samen eten en oudejaarsavond 
vieren. Voor de dagtochten en een 
weekje uit gelden gereduceerde ta-
rieven. We gaan dit jaar ervaren of 
het allemaal lukt en of we dingen 
anders moeten gaan doen en moge-
lijk zelfs uitbreiden met andere ac-

tiviteiten. We zullen het zien’. Cin-
dy van Engelen vult aan: ‘gelukkig 
is 99% van de vrijwilligers meege-
gaan naar Warm Hart. Daarom kun-
nen we het reguliere programma 
voorzetten. Natuurlijk zijn we altijd 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
dat geeft nog meer mogelijkheden’. 
 
Website
De website moet nog opgezet 
worden en ook moeten er folders 
gemaakt worden om meer bekend-
heid te krijgen. Vooral bij de ver-
zorgingshuizen in De Bilt waar 
het bestuur graag de bewoners wil 
attenderen op de activiteiten van 
Warm Hart. Henny van Engelen: 
’We willen graag nieuwe gezichten 
zien. Op 30 maart houden we een 
Verkoopdag met onder andere een 
Rad van Avontuur in Dijckstate in 
Maartensdijk. Hiermee willen we 
extra gelden verwerven om onze 
activiteiten te ondersteunen’. 
Omdat de stichting Warm Hart nog 
geen website heeft kan informatie 
ingewonnen worden via email: se-
cretariaat@stichting-warmhart.nl 
of bellen met voorzitter Henny van 
Engelen via 0346 212729.

Het bestuur van Warm Hart met v.l.n.r.: Corrie Tersteeg secretaris, Ad 
Tersteeg penningmeester, Henny van Engelen voorzitter, Cindy van 
Engelen algemeen bestuurslid

Onderzoek naar klachten 
Veilig Thuis en SAVE

door Guus Geebel

In de gemeenteraadsvergadering van 8 november jl. diende Connie Brouwer (Fractie Brouwer) 
een motie in waarin zij vraagt onderzoek te doen naar klachten over Veilig Thuis en SAVE. De 

motie was mede ondertekend door Menno Boer (SP) en kreeg steun van de raad.

Aanleiding om de motie in te die-
nen was eenzelfde oproep in de 
Utrechtse gemeenteraad waar 
raadsleden zich zorgen maken over 
het functioneren van deze instel-
lingen. Brouwer constateerde dat 
die zorgen ook in de gemeente De 
Bilt worden geuit en vroeg de raad 
daarom draagvlak te bieden aan een 
gerichte uitvraag aan mensen die 
zorgen hebben over Veilig Thuis 
en SAVE. Het onderzoek in de ge-
meente De Bilt, dat in november 
werd opgestart is nu in volle gang. 
Een aantal bezorgde raadsleden 
doet voor dit onderzoek een oproep 
om ervaringen met deze instellin-
gen, of die nu positief, neutraal, of 
negatief zijn, per e-mail te sturen 
naar jongereninzorg@debilt.nl. 

Zorgvuldig
Connie Brouwer benadrukt dat met 
de inbreng zeer zorgvuldig wordt 
omgegaan. ‘We zullen als bezorgde 
raadsleden heel zorgvuldig met uw 
inbreng omgaan en ervoor zorgen 
dat uw inbreng op geen enkele wijze 
herleidbaar is op u en uw gezin. De 
gegevens worden na de inventarisa-
tie vernietigd. Uw klachten én uw 
complimenten of opmerkingen zijn 
meer dan welkom. Ze zullen ons 
helpen om de jeugd en hun ouders 
beter te kunnen helpen. We vinden 
dat zeker ook de jongere inwoners 
van De Bilt het verdienen om goed 

op weg geholpen te worden. Veilig 
en gezond naar volwassenheid.’ 
Connie Brouwer heeft binnenkort 
samen met de wethouder een on-
derhoud met de regiomanager van 
SAVE.  

Veilig Thuis
Veilig Thuis is er voor jeugdigen en 
volwassenen en is 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar. Veilig 
Thuis geeft advies, consult en leidt 
toe naar passende hulp. Doet onder-
zoek naar zorgen over onveiligheid, 
verzorgt crisisinterventie, voert 
aanpak huiselijk geweld uit, voert 
de procesregie bij een tijdelijk huis-
verbod en verzorgt motiverings-
trajecten voor volwassenen. Veilig 
Thuis werkt intensief samen met de 
lokale hulpverleners, de medische 

keten, de veiligheidsketen, zoals de 
Raad voor de Kinderbescherming, 
politie en openbaar ministerie, en 
de SAVE-teams. Veilig Thuis is al-
tijd kortdurend betrokken. 

SAVE
Gebiedsgerichte SAVE-teams rich-
ten zich specifiek op gezinnen met 
kinderen van 0 tot 23 jaar, waar 
vragen of zorgen zijn over de vei-
ligheid of ontwikkeling van de kin-
deren, geeft advies en consult bij 
zorgen rondom de veiligheid van 
jeugdigen, voert in afstemming met 
Veilig Thuis onderzoek naar zorgen 
over de veiligheid van jeugdigen 
uit, biedt hulp en begeleiding, zo-
wel in het vrijwillig kader als bij 
een gedwongen maatregel en zorgt 
voor crisishulp.

Connie Brouwer en Menno Boer dienden de motie in waarmee het 
onderzoek kon starten.

Ontbijtactie de Ark 
Op zaterdag 9 maart organiseert PKN Bilthoven voor het vierde jaar op 
rij een ontbijtactie. Via de website www.ontbijtactiedeark.nl kan ieder-
een een ontbijt bestellen voor zichzelf of voor een ander. Bij deze actie 
geldt: 1+1=3.

Door de verkoop van ontbijten, in combinatie met sponsoring van 
benodigde producten, is het mogelijk om per twee bestelde ontbijten 
kosteloos nog een derde ontbijt klaar te maken. Dit ontbijt wordt op 9 
maart gratis bezorgd bij iemand die is aangesloten bij Voedselbank De 
Bilt. Met een bestelling steunt u dus automatisch een ander. Vorig jaar 
werden er 470 ontbijten klaargemaakt en konden er ruim 200 mensen 
worden verrast met een gratis ontbijt. 

Bestellen is mogelijk tot en met 18 februari. De ontbijten zullen op 
zaterdag 9 maart in twee tijdvakken worden thuisbezorgd. Meer info. 
op website www.ontbijtactiedeark.nl. De actie is ook te vinden op Face-
book en Instagram.           (Lisette van Vulpen)

Kubus

Kubus is bedoeld voor volwas-
senen die graag nieuwe vrienden 
willen maken maar die het soms 
lastig vinden contact te leggen. 
Dit kan bijvoorbeeld komen door 
een lichte beperking, autisme of 
niet aangeboren hersenletsel. Op 
vrijdag 22 februari is iedereen 
vanaf 18.00 uur weer welkom 
bij Kubus in Verenigingsgebouw 
WVT, Talinglaan 10 in Biltho-
ven. Meer informatie en aanmel-
den voor 20 februari bij Gert- 
Jan Poppink (WVT), tel. 030 
2284973 of e-mail gj.poppink@
vvsowvt.nl .

Repair Café Hollandsche 
Rading

Zaterdag 23 februariis er in 
het Dorpshuis in Hollandsche 
Rading van 10.00 tot 14.00 uur 
een Repair Café. Meer details 
vindt men op 
https://hollandscherading.com/ 
onder Repair Café. 

High Tea 

Zondag 24 februari is er een 
High Tea in restaurant Bij de 
Tijd. Vanaf februari 2019 is er 
voortaan elke laatste zondag van 
de maand een High Tea, met elke 
maand een wisselend aanbod 
hapjes. Aanmelden kan via 
servicecentrumdebilt@mens-
debilt.nl of tel. 030 7440595 
tot uiterlijk vrijdag 22 februa-
ri. Ingang restaurant: Prof. Dr. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De 
Bilt.

Collecteweek  
ReumaNederland

In de week van 18 tot en met 
23 maart is de jaarlijkse col-
lecteweek van ReumaNederland, 
voorheen het Reumafonds. Wilt 
u helpen collecteren? Bel dan 
voor meer informatie met Reu-
maNederland in Amsterdam op 
020-5896471. U kunt ook een 
mail sturen aan: vrijwilligers@
reumanederland.nl 
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 14 februari 
t/m woensdag 20 februari

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Kip kerrie salade
Filet americain

Gegrilde kalfsrollade
Gebraden rosbief
Gegrilde kipfilet 3 x 100

GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend

    VOORDEEL HELE WEEK

SHOARMA
1

KILO 8.98

500
GRAM 5.98

BOEREN BELEGEN 
KAAS

500
GRAM 6.75

LUXE CRANBERRY 
NOTEN MIX

ITALIAANSE NOTEN 
MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

Black Angus burger 

Schouderkarbonade 
of ribkarbonade

100
GRAM 1.75

100
GRAM 2.35

Kipschnitzels of 
kip cordon bleu

Entrecote

500
GRAM 6.50

4 schnitzels + 
500 gram rundergehakt

SAMEN
VOOR 10.-

Heerlijk!

4+1
GRATIS

Rundervinken 
Slavinken
Gehaktstaven

6 HALEN =
5 BETALEN

2
VOOR 7.50

2
VOOR 6.-

PULLED PORK 
BROODJE

SMULBOLLEN

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
•  Tomaat Spaghetti
  met kip,paddenstoelen, paprika, 

olijf, basilicum en parmezan

€ 1,49
100 gram

•  Penne pasta
  met broccoli, ui,gehakt  

en kruidenroomkaas

€ 1,49
100 gram

•  Pasta
  met biefstukreepjes, pesto, 

rucola, parmezan en gedr. tomaat

€ 1,49
100 gram

• Jachtschotel
€ 1,49

100 gram

 Vers gesneden
• Roerbakgroente suprieur

€ 2,99
400 gram

 Doyenne du Comice
• Handperen

€ 0,99
heel kilo

Vers gesneden 
Soepgroente
Fijn of grof
250 gram € 1,39
Mooie
Bospeen
Per bos € 0,99

Denk aan de vitamines…

Nu de lekkerste
•  Mandarijnen 
•  Tarocco  

sinaasappels
•  Perssinaasappels

Desem 
meergranen brood
Nu € 1,99
Onze bekende
Rozijnenbollen
5 voor € 1,99

Nieuw!
Aardbeientaart
met limoen, vanille en een 
krokantje van yoghurt
Nu € 14,99

Brownies
Melk-hazelnoot of Puur-walnoten
Nu € 4,99

Nieuw!
Uit eigen keuken:
•  Verse pasta’s 2 min. 

koken en klaar!
•  Verse ambachtelijke 

sauzen o.a. Bolognese, 
ratatouille, carbonara!

•  Verse groente FLX- 
burgers, in verschillende 
smaken!



Kunnen we de 
klimaatverandering 

afremmen?
Loopt u even mee met de SP? We willen het namelijk met u hebben over 
de klimaatverandering en de vraag hoe deze af te remmen. Misschien 
ontmoeten we elkaar daarvoor op de Raadsavond in het H.F.Witte-Cen-
trum voor het “Leerhuis Duurzaamheid” op 7 maart. Voor de tweede 
maal in De Bilt spreekt filosoof Robin Brouwer (Stichting Waarden en 
Samenleving) over dit thema.

Afgelopen jaar is weer veel gebeurd. Nieuwe onheilspellende verwach-
tingen van (oa) het KNMI,  terwijl de CO2-uitstoot wereldwijd alleen 
maar toeneemt. Gele hesjes in Frankrijk. Klimaattafels waar de mili-
eubeweging van wegloopt omdat de energierekening niet bij het be-
drijfsleven maar bij de huishoudens terechtkomt! Ook de jeugd voelt de 
dreiging: scholierenstakingen eerst in België en nu ook in Nederland‼

Kan de techniek het klimaat helpen? Wat gaat de oplossing worden? 
Gaan we zonnepanelen, windmolens plaatsen? Aangevuld met energie 
uit zeewier, algen? Blijven de gasleidingen liggen voor waterstof? Wor-
den de lekkageproblemen met warmtepompen opgelost? 

Of gaat het om ons gedrag, onze manier van denken en handelen? Moe-
ten we minder spullen kopen, korter douchen, minder autorijden en 
vliegen? Moeten we zuiniger gaan leven?

Maar als ik mijn best doe, doen de buren dat dan ook? En zijn we als 
samenleving in staat om hier een gezamenlijke inspanning voor te le-
veren? Komt er een klimaatakkoord dat (letterlijk?) zoden aan de dijk 
zet? Verschillende groepen, waaronder de SP, zien in dat het klimaat-
probleem niet aan te pakken is zonder draagvlak onder de mensen en 
als het armoedevraagstuk niet wordt opgelost. De industrie is voor 80% 
verantwoordelijk voor de CO2: hoe houden we greep daarop? Wat is 
er toch tegen CO2-belasting? Is onze democratie toereikend om grote 
bedrijven aan te pakken? Wat is de rol van de overheid?

Daarover willen we met u in ge-
sprek. Om verzekerd te zijn van 
een plaats op 7/3 graag aanmel-
den op debilt@sp.nl  of inspre-
ken op 06-24887370. Of via onze 
website: www.debilt.sp.nl. Toe-
gang en consumptie worden u 
aangeboden door de SP.
Nog even over de rol van de SP. 
Klimaat is toch niet rechts of 
links? Voor de SP gaan duurzaam-
heid en rechtvaardigheid hand in 
hand en daarom is het belangrijk 
met elkaar in gesprek te gaan!
In een vervolgartikel gaan we in 
op wat ons te doen staat in De 
Bilt. 

SP De Bilt, 
themagroep duurzaamheid 
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advertentie

Over windturbines, de Uithoflijn 
en de maximumsnelheid

De financiële overschrijdingen 
bij de Uithoflijn, de plaatsing van 
windturbines en de krappe woning-
markt zorgden woensdagavond bij 
het eerste provinciaal verkiezings-
debat in De Vierstee in Maartens-
dijk voor enig vuurwerk. Het debat 
was een initiatief van de gezamen-
lijke politieke partijen uit de ge-
meenteraad in De Bilt en was het 
eerste debat precies zes weken voor 
de verkiezingen en past daarmee 
in een prille traditie. Ook vier jaar 
geleden was de aftrap in deze ge-
meente. 

Aan het debat namen lijsttrekkers 
deel van twaalf van de veertien par-
tijen bij de statenverkiezingen op 20 
maart. Alleen Denk en Forum voor 
Democratie ontbraken. Bart van 
Gerwen was de discussieleider en 
als lijsttrekker c.q. woordvoeders 
waren André van Schie (VVD), 
Rob van Muilekom (PvdA), Huib 
van Essen (GroenLinks), Hiltje 
Keller (Partij voor de Dieren), Derk 
Boswijk (CDA), Marc de Droog 
(D66), Arne Schaddelee, (Christen-
Unie), Andrea Poppe (SP), Mieke 
Hoek (50PLUS), Bertrick van 
den Dikkenberg (SGP), Roy Luca 
(U26Gemeenten) en René Derck-
sen (PVV) naar het Maartensdijkse 
afgereisd. 

Prikkelend
De eerste helft van het debat verliep 
aan de hand van stellingen, die de 
partijen zelf hadden aangeleverd. 
Dat leidde aanvankelijk tot een 
weinig prikkelende vertoning. Pas 
toen de plaatsing van windturbines 
ter sprake kwam ontbrandde het de-

bat. René Dercksen (PVV) riep op 
te stoppen met investeren in wat hij 
‘klimaathysterie’ noemt. Christen 
Unielijsttrekker Arne Schaddelee 
deed juist een appel op gemeenten 
om mee te werken aan plaatsing 
van windturbines. Dercksen he-
kelde het rendement en de subsidie 
die ermee gemoeid is. ‘Niks doen 
helpt al helemaal niet’, schamperde 
Schaddelee.

Uithoflijn
Ook toen de miljoenenoverschrij-
dingen bij de Uithoflijn ter sprake 
kwamen, ontbrandde even het debat. 
Roy Luca, lijsttrekker van debutant 
U26Gemeenten verweet de huidige 
coalitie ‘waardeloos en onfatsoen-
lijk bestuur’ vanwege de miljoenen-
overschrijdingen bij de Uithoflijn. 
Huib van Essen, lijsttrekker van 

coalitiepartij Groen Links, erkende 
ook geschrokken te zijn van de extra 
kosten voor de tram, maar bepleitte 
de onderzoeken van de accountant 
af te wachten. 

Bondje sluiten
Van Essen probeerde nog een bond-
je te sluiten met VVD-lijsttrekker 
André van Schie voor het verlagen 
van de maximumsnelheid op pro-
vinciale wegen in De Bilt. Die liet 
zich daartoe niet verleiden: ‘Over 
enkele maanden verschijnt het 
nieuwe Verkeers- en Vervoersplan, 
laten we daar even op wachten’, 
aldus van Schie, waarop Van Es-
sen zich tot de zaal richtte: ‘Als u 
wilt wachten, stem dan VVD, als u 
wilt dat er direct iets gebeurt Groen 
Links’. 

[WE]

Woensdag 6 februari organiseerden politieke partijen uit De Bilt 
gezamenlijk een provinciaal verkiezingsdebat in De Vierstee in 
Maartensdijk. Voor veel geïnteresseerden een goede gelegenheid kennis 
te maken met lijsttrekkers en de standpunten van hun partij.. 

‘t Hoekie verkocht
Medio 2018 is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt 
onderhandelingen gestart met Kinderdagverblijf Vriendjes over de verkoop van het 

eigendom aan de Professor Doctor T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt (voorheen Buurthuis ’t 
Hoekie). E.e.a. heeft tot een zakelijke overeenkomst geleid. Het Kinderdagverblijf Vriendjes 

heeft de verhuizing, die daarvan een gevolg is, gepland in augustus 2019.

Oogmerk was om zo tevens te voor-
zien in de verplaatsing van het kin-
derdagverblijf dat nu is gehuisvest op 
de locatie Tuinstraat 3/Jasmijnstraat 
6 in De Bilt. De onderhandelingen 
hebben geleid tot overeenstemming 
op basis van een marktconforme 
waarde. Het voortbestaan van Kin-
derdagverblijf Vriendjes in de kern 
De Bilt en in een groter pand dan op 
de huidige basislocatie Tuinstraat 3 
is zodoende gewaarborgd en tegelijk 

komt een einde aan de bestaande 
verkeersoverlast rond de locatie 
Tuinstraat/Jasmijnstraat. Met de 
omwonenden van de locatie Profes-
sor Doctor T.M.C. Asserweg 2 heeft 
uitgebreid overleg plaatsgevonden 
over de vestiging van het kinderdag-
verblijf. Ter plaatse zullen extra par-
keerplaatsen worden gerealiseerd. 

Tuinstraat
Als gevolg van de transactie ko-

men het pand Tuinstraat 3 en het 
aangrenzende achter-terrein en deel 
van het gebouw Jasmijnstraat 6 
vrij. Tuinstraat 3 blijft in eigendom 
van Vriendjes en Jasmijnstraat 6 is 
gemeentelijk eigendom. Afgespro-
ken is om het pand Tuinstraat 3 te 
herbestemmen voor maximaal twee 
appartementen. Voor de locatie Jas-
mijnstraat 6 is het de bedoeling om 
een plan uit te werken voor heront-
wikkeling.   [HvdB]

Op Tuinstraat 3 zullen twee appartementen komen. 

Een koperwiek in De Bilt, herfst 2018, door Trees van Antwerpen

Ingezonden mededeling
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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.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid nemen, is bij DELA zonder 
verzekering al mogelijk vanaf € 1.450.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt is een van 
onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie 
DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Geregeld naar wens door Nadia en Sanne van DELA

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

*m.u.v. basis artikelen, baby- en nieuwe collectie

LAATSTE RONDE

OP DE HELE WINTERCOLLECTIE 
VOOR DAMES EN HEREN

70%
KORTING*

RUSTIEK DONKER

HAZELNOOT-
SCHUIMTAARTJE

met eigen 
gemaakte schuim 
nu van € 9,50 

voor € 7,95

brood met een 
karakteristieke 
smaak 
van € 2,50

nu € 1,95

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

Adverteren in De Vierklank zorgt voor lokale bekendheid!
Ook bekend worden? Mail naar info@vierklank.nl of bel 0346 211992
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Geslaagde avond 
over Nationaal Zorgfonds

Vrijdagavond 1 februari was de achterzaal van Miltenburg te Bilthoven goed gevuld, waar het 
team van NZF een presentatie verzorgde over het Nationaal Zorgfonds.

Daphne van 't Klooster (2e Kamer 
SP-fractiemedewerkster zorg) en 
Rogier Botting (fysiotherapeut) 
van het landelijk NZF team vertel-
den, wat de ontwikkelingen in de 
zorg voor gevolgen hebben; zoals 
ziekenhuizen die omvallen, maar 
ook het slinkende aanbod in de ver-
zekerde zorg.

Discussie
Er volgde een levendige discussie 
met veel vragen van de aanwezi-
gen (deels SP leden en ongeveer de 
helft van de aanwezigen bestond 
uit nieuwe gezichten). Duidelijk is 
dat de zorgen die de SP en het NZF 
hebben over de huidige ontwik-

kelingen bij velen leven. Mischa 
van der Heijden vertelde uitgebreid 
over de groteske bezuinigingen die 
gemeente De Bilt de komende jaren 
verder wil uitvoeren op het gebied 
van gemeentelijke zorg, WMO, 
chronisch zieken, hulpmiddelen en 
jeugdzorg. Drempels die er al wa-
ren worden nog verder verhoogd. 

Slotervaart
Joep van Leeuwen, fysiothera-
peut die in het failliet verklaarde 
MC Slotervaart ziekenhuis heeft 
gewerkt tot op de laatste dag, was 
aanwezig onder de gasten en ver-
telde zijn verhaal over hoe de laat-
ste dagen in het ziekenhuis waren 

voor werknemers en patiënten. Het 
was een bijzonder ziekenhuis waar 
iedereen als gelijkwaardige werd 
gezien en behandeld, een van oor-
sprong "communistisch" zieken-
huis, dat niet in het straatje leek te 
passen van het reguliere pad dat 
ziekenhuizen volgens het ministe-
rie horen volgen.
Aan het eind van de avond heb-
ben enkelen zich opgegeven als 
nieuwe sympathisant voor het Na-
tionaal Zorg Fonds. Een groepje 
aanwezigen heeft zich op een lijst 
ingetekend om hier in de gemeente 
en regio actief mee te denken over 
acties die een verandering in de ge-
meentelijke zorg beogen.
 (Marisca van der Burgh)

Leer meer doen 
met minder

Bij budgetkring start het 'Lift je leven' programma waarbij je 
meer grip krijgt op je geld en ondertussen ook iets leert over duur-
zaamheid en gezondheid

Zeker 1000 Nederlanders ontdekten de actieve en positieve aanpak van 
'Lift' en ook in De Bilt draaiden meerdere kringen met succes. Eind 
januari sloten de zevende en de achtste groep hun programma af. Er is 
dus weer ruimte voor nieuwe deelnemers!

Voormalig wethouder Ebbe Rost van Tonningen nam deel aan budget-
kring 7, die bij Mens De Bilt samenkwam. Aan eerdere kringen reikte 
hij het certificaat uit, nu ging hij zelf aan de bak. En met succes. ‘Wij 
kregen beter inzicht hoe wij ons eigen budget kunnen bijsturen en von-
den ook de uitwisseling met elkaar over energiebesparing, consumin-
deren en nieuwe economie heel waardevol. We zijn pioniers op weg 
naar een nieuwe levensstijl,’ vertelt hij enthousiast tijdens de laatste 
bijeenkomst van zijn groep. 

Budgetkringlied
Budgetkring 8 kwam vanaf oktober 2018 bijna elke donderdagochtend 
bij elkaar bij WVT. Ook deze groep ging aan de slag met het bijhouden 

van inkomsten en vooral ook uitgaven. ‘Ik weet nu 
waar ik aan toe ben, dat geeft rust,’ zegt een deelneem-
ster die recent alleen kwam te staan. ‘Voor mij was de 
wekelijkse bijeenkomst een goede stok achter de deur 
om door te gaan met opruimen,’ laat een ander weten. 
Als dank voor de gastvrijheid zongen de deelnemers 
gezamenlijk het Budgetkringlied voor de medewer-
kers van WVT.

Meer weten
In maart starten nieuwe budgetkringen in De Bilt. 
Deelname is gratis, inclusief een cursusmap. Meer 
weten of meedoen? Kijk dan op www.liftjeleven.nu of 
mail naar debilt@budgetkring.nl of bel naar Marieke 
van Nimwegen 06 4022 1683.

Geld en leven 
‘Goed voor elkaar’ 

Heb je geldzorgen in je gezin? Ervaar je stress door geldgebrek? 
Zie je geen weg naar verbetering? Steeds meer (éénouder-)gezin-
nen lopen financieel vast. Hoe kom je rond? Of nog liever, hoe keer 
je het tij? ‘Goed voor Elkaar’ is er speciaal voor gezinnen in De Bilt 
die financieel gezond willen worden en blijven. 

Als je het financieel zwaar heb, ervaar je veel stress, met alle nare ge-
volgen van dien. Kunst, en met name kunstzinnig en creatief zijn, helpt 
je te ont-stressen. Door te experimenteren ontdek je nieuwe mogelijk-
heden en leer je andere kanten van jezelf kennen. Kunst zet je weer in 
je kracht. ‘Goed voor Elkaar’ brengt gezinnen, die het financieel zwaar 
hebben, bij elkaar. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten werk je actief aan 
zowel je persoonlijke als gezinsontwikkeling. Je wisselt kennis en er-
varing uit en motiveert elkaar. 

Eigen regie 
Je wordt gestimuleerd om zelf de regie te pakken, om samen met men-
sen uit je sociale netwerk en onder professionele begeleiding financieel 
gezond te worden. Bijna 10 maanden lang werk je hier met je gezin 
tijdens wekelijkse bijeenkomsten aan. Allemaal met het doel om jou en 
je gezin te helpen duurzaam financieel gezond te zijn.

Aanpak
Het traject bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het maken van 
een familieplan, budgetkringbijeenkomsten en theatertrainingen, cre-
atieve workshops en sportieve en creatieve activiteiten voor kinderen. 
Jij houdt zelf de controle over je traject, en iedereen in het gezin kan 
zijn steentje bijdragen. Doe je mee of wil je meer informatie? Mail naar 
goedvoorelkaardebilt@gmail.com of bezoek één van de spreekuren in 
de Buurtkamer aan de Kometenlaan 39a op donderdag 7 februari van 
10.00 tot 11.00 uur of vrijdag 15 februari van 12.00 tot 13.00 uur. 

Initiatief
Goed voor Elkaar is een initiatief van Willeke Colenbrander (Kunsten-
Huis De Bilt-Zeist) en Marieke van Nimwegen (Budgetkring De Bilt). 
Het idee voor dit project komt voort uit een prijsvraag die gemeente De 
Bilt in 2018 uitschreef: ‘Doe Mee(r) met een goed idee’. Het Kunsten-
Huis en Budgetkring De Bilt hebben deze prijsvraag gewonnen. Het 
project Goed voor Elkaar wordt uitgevoerd met financiële ondersteu-
ning van Gemeente De Bilt en met medewerking van Stichting Lift, 
Ouders Lokaal, Sociaal team De Bilt, Mens De Bilt, Regionale Sociale 
Dienst en Samen Oplopen. 

Leergeld Gemeente De Bilt 
zoekt versterking

Sinds 2009 is Stichting Leergeld Gemeente De Bilt actief. De Stichting heeft als doel te 
voorkomen dat kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen worden uitgesloten van 

onderwijs, sport, cultuur en welzijn. De Stichting zoekt nu nieuwe vrijwilligers 
om het werk voort te kunnen zetten.

Onder het motto ‘Alle kinderen mo-
gen meedoen; nu meedoen is straks 
meetellen!’ wil Leergeld de uit-
sluiting van kinderen in de leeftijd 
van 4 t/m 17 jaar voorkomen. De 
vrijwilligers gaan op huisbezoek, 
inventariseren en analyseren de be-
hoeftes. Dan wordt onderzocht of 
men in aanmerking komt voor de 
voorzieningen. Ten slotte behoort 
het verifiëren en administreren van 
de gegevens ook tot de taken.

Culturen
‘Het is een dankbare job’, aldus Jo-

lande, al jarenlang vrijwilliger bij 
Leergeld. ‘Je komt bij de mensen 
thuis om de kinderen in te schrij-
ven. Dan zie je vaak hoe men rond-
komt met heel weinig middelen en 
vrijwel altijd kunnen we helpen. 
Ik vind het ook fijn om kennis te 
maken met veel verschillende cul-
turen’. 
In 2018 heeft Leergeld ongeveer 
240 kinderen geholpen met ver-
schillende voorzieningen. Men 
dient daarbij te denken aan com-
puters, contributie van sportver-
enigingen, sportkleding, zwemles, 

dansles, muziekinstrumenten, fiet-
sen om naar het voortgezet onder-
wijs te gaan en zomerkampen. 

Betrokkenheid
‘Wat mij opviel was de grote be-
trokkenheid van de vrijwilligers en 
de grote inzet van Leergeld voor de 
kinderen’, aldus Cathy, een vrijwil-
ligster, die zich vooral met de toe-
deling van LapTops voor kinderen 
uit het Voortgezet Onderwijs heeft 
beziggehouden. ‘Afgelopen jaar 
ben ik gevraagd dit project met 
LapTops te doen. Je neemt anderen 
werk uit handen en komt met aller-
lei mensen en instanties in contact. 
Voor mij een leuke uitdaging en 
ook een leerschool om met de mid-
delen die er zijn en de tijd die het 
mag kosten, zo effectief mogelijk 
om te gaan’. 

Vrijwilligers
Stichting Leergeld De Bilt komt 
vrijwilligers te kort om dit werk te 
kunnen blijven doen. Vandaar dat 
Leergeld op zoek is naar nieuwe 
vrijwilligers, die zich in ieder geval 
4 uur per week willen inzetten voor 
de kinderen in gemeente De Bilt. 
Aanmelden of informatie vragen, 
kan bij Jeannette Katgert, coördi-
nator Stichting Leergeld Gemeente 
De Bilt via LeergeldDeBilt@gmail.
com. [HvdB]

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

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

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

advertentie

Jeannette Katgert: ‘Leergeld De Bilt zoekt vrijwilligers’. 

Ruime belangstelling voor het Nationaal Zorgfonds.
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

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

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

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

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

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

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

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

CARPACCIO TAARTJES
Met o.a. mals rundvlees, pijnboompitjes, kappertjes,
Parmezaanse kaas, peper & zout
Mag rosé gegeten worden... 100 gram 1,85

HAZENACHTERBOUTEN
Mooie volle bouten met een beentje erin; ook lekker
voor uw eigen hazenpeper Op= Op!! 
mag ± 2 ½ tot  3 uur stoven. 100 gram 1,98

FILET D'AMOUR ROLLADE
Deze Valentijns kraker mag u niet missen! Met o.a.
varkensfilet, pancetta, rucola, Parmezaanse kaas &
pesto marinade; ca. 35 min. op 150°C 100 gram 1,65

BIEFSTUK SCHNITSELS
Liefdevol afgesneden en lekker gemarineerd & gekruid.
Super zacht en smaakvol; tongstrelend lekker...
Totaal ca 1 ½ minuut bakken 100 gram 1,98

VALENTIJN STAAFJES
Iedereen krijgt hier kriebels van in de buik! 
Heerlijk gekruid gehakt omwikkeld met paneermeel
Zachtjes braden in ruim boter!! 3 stuks 3,30

De beste kwaliteit
van de op één na
beste Valentijn!

Valentijntips van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in de winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 11 februari t/m zaterdag 16 februari

Zetfouten voorbehouden

BLACK ANGUS RIBLAPJES
Licht dooradert. Smelt op de tong.... 500 gram 8,25
LAMS RIBKOTELETJES
Super voor in de pan, oven of op de grill 100 gram 2,85

BONBON DU PORC
Met liefde gemaakt voor u, en dat proef je niet alleen....
Met o.a. varkenshaas, kruidenolie, parmaham & brie. 
± 20 minuten op 170°C 100 gram 1,85

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots magazijn
leeg verkoop

Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279
vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur (of op afspraak)

showroom@botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

VRIJDAG
13.00 - 19.00 UUR

ZATERDAG
12.00 - 17.00 UUR

MENS is ook…

Stemmers 
bedankt!
Het project Sterk 
door Vrijwilligers-
werk is “door” in 
de wedstrijd voor 
Appeltje van Oranje 
van het Oranjefonds. 
Het stemmen was 
een onderdeel in 
deze wedstrijd. Wij 
bedanken iedereen 
die op ons gestemd 
heeft! Wilt u meer 
informatie, iemand 
aanmelden of mee-
doen met dit project 
stuur dan een mail 
naar:
sterkdoorvrijwilli-
gerswerk@mensde-
bilt.nl

Workshop 
Omgaan met 
dementie
Donderdag 21 
februari van 19.00-
21.00 uur zal deze 
workshop worden 
gegeven in Restau-
rant Bij de Tijd, 
Kamerlingh Onnes-
weg 14, De Bilt.

Dementie is een 
hersenaandoening 
waarbij men lang-
zaam geheel afhan-
kelijk wordt van de 
zorg van anderen. 
Samenleven met 
iemand die de-
menteert is niet 
makkelijk. Deze 
bijeenkomst helpt u 
veranderend gedrag 
van uw naaste te 
leren begrijpen en 
worden handvatten 
geboden hiermee 
om te gaan. 
Aanmelden: 
mantelzorg@mens-
debilt.nl

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Valentijn
25% korting 

op alle dames- 
en herengeuren

Actie loopt t/m donderdag 14 februari 2019

MUUR VERVEN
van finish naar finesse

Koperwieklaan 1 Bilthoven
Tel: 030 6628480 • www.hubobilthoven.nl

Je hebt de kleur gekozen, nu nog de finish. 
Er is een scala aan glansgraden mogelijk! 
Wij helpen je kiezen. 
• Glanzende muurverf, 
• Verf met highlights 
• Of een metallic finish. 
Een echte eyecatcher! 

Wil je rust creëren kies dan 
voor een matte afwerking. 
Van kalkmat tot zijdeglans! 

Kom je er zelf niet uit? 
Kom dan langs voor vakkundig kleur- 
of verfadvies bij Hubo en Decorette Bilthoven.  

Adverteren in De Vierklank zorgt voor lokale 
bekendheid! Ook bekend worden? Mail naar;

 info@vierklank.nl of bel 0346 211992
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Al meer dan 85 jaar 
Drogisterij Van Rossum

door Henk van de Bunt

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaargang van De Vierklank. 
Daarin bladerend ontmoeten we de adverteerders van toen die ook nu nog met enige regelmaat 
op de advertentiepagina te vinden zijn. We blikken terug, vergelijken met en komen (opnieuw) 

in gesprek met hen die het mede mogelijk maakten dat De Vierklank 
al 25 jaar de lokale ‘sufferd’ van deze gemeente mag zijn. 

Het beroep drogist is steeds meer 
gaan samenvallen met het beroep 
detailhandelaar. Toch onderscheidt 
de drogist zich met zijn kennis van 
bijvoorbeeld medicijnen. 
Het woord drogist is afgeleid van 

‘drogen’. De achtergrond van die 
afgeleide naam is dat een drogis-
terij uitsluitend gedroogde (gecon-
serveerde) producten in het assorti-
ment heeft.

Zonnestudio
De advertentie van Drogisterij-Par-
fumerie Van Rossum van 4 januari 
1995 nodigt de lezer uit tot een be-
zoek aan de zonnestudio; 1 bezoek 
kost fl. 10,00. Neemt men een 12 
(maandelijks) abonnement, dan is 
de besparing 37 %.Een gezichts-
bruiner kost fl. 7,50. Koopt men er 
drie tegelijk, dan is het voordeel 11 
%. 

Derde generatie
In 1994 is de zaak van Jannie en 
Joop van Rossum een DA Drogiste-
rij, maar de winkel bestaat al sinds 
1933; De drogisterij komt uit de 
familie van Joop. Zijn oma startte 
ooit met de verkoop van sigaretten 
en drogisterijartikelen. Daarna nam 
zijn vader de winkel over en sinds 
1980 zette hij de zaak zelf weer 
voort. De eerder genoemde adver-
tentie noemt als adres nog Dorps-
weg 130 in Maartensdijk. 21 Maart 
1933 begon oma Van Rossum op 
Dorpsweg 30 naast het kerkge-
bouw van de Hervormde Kerk in 
Maartensdijk, waar haar man Johan 
ook organist was. Koos Kolenbran-
der vertelt er in 1991 over: ‘Tevens 
was Johan dirigent van verschil-

lende koren, zoals de Lofstem in 
Maartensdijk de Woudzangers in 
Lage Vuursche en een koor in De 
Bilt’. Johan werkte niet mee in de 
zaak van zijn vrouw; hij had naast 
zijn muzikale activiteiten zijn eigen 

schildersbedrijf. Later verhuisde de 
familie naar Dorpsweg 130 (naast 
garage van Woudenberg), waar Ba-
rend, Alie en Joop de zaak hebben 
voortgezet. Op 13 februari 1997 
is de zaak met inmiddels Joop en 
Jannie verhuisd naar het Maertens-
plein.

Apotheek
Op 7 februari 2007 vindt de feeste-
lijke heropening plaats van de ge-
heel gerenoveerde drogisterij Van 
Rossum, omdat er dan ook een apo-
theek deel gaat uit maken van deze 
zaak. Ook de schoonheidssalon 
werd gerenoveerd. De D.I.O Dro-
gisterij en Parfumerie van Rossum 
van het Maertensplein in Maartens-
dijk wordt genomineerd voor beste 
D.I.O 2007. Joop van Rossum zegt 
daarover: ‘Ik ben nu best tevreden. 
De nominatie sluit wat dat betreft 
aan bij mijn gevoel’. Niet alleen de 
winkel maar ook de schoonheids-
salon, de pedicure en de zonnebank 
maken de zaak voor hem compleet. 
In 2010 viert de beautysalon haar 
twintig jarig jubileum en eind 2011 
kan men 24 uur per dag 7 dagen per 
week aankopen doen bij de Maar-
tensdijkse drogist, die haar service 
heeft uitgebreid met een webshop. 

Gedenkjaar
Het jaar 2013 is voor Drogisterij en 
parfumerie Van Rossum uit Maar-
tensdijk een dubbel gedenkjaar. In 

maart - nu bijna 6 jaar geleden - 
was het precies 80 jaar geleden, dat 
drogisterij van Rossum haar deuren 
opende in Maartensdijk en alweer 
20 jaar daarvoor sloot deze Maar-
tensdijkse ondernemer zich aan bij 

de landelijke D.I.O.-keten. Nu run-
nen Joop en Jannie van Rossum een 
moderne Drogisterij Parfumerie 
met schoonheidssalon, zonnebank, 
pedicure en webwinkel. Bij Van 
Rossum kunnen ook direct digitale 
foto’s worden uitgeprint en pas-
foto’s gemaakt worden. De inzet 
is nog altijd om met de tijd mee te 
gaan en kansen te zien én te pak-
ken. Joop van Rossum is ook dan 
duidelijk over het verschil tussen 
zijn zaak en andere grote ketens die 
dezelfde artikelen verkopen. ‘Wij 
adviseren de klant op een deskun-
dige manier. Onze medewerksters 
zijn allemaal gediplomeerde dro-
gisten en assistent drogisten. Daar-
voor hebben ze een opleiding door-
lopen van twee jaar’. 

Verbouwing
Na een grondige verbouwing wordt 
drogisterij/ parfumerie Van Rossum 
aan het Maertensplein in Maartens-
dijk in 2015 in oktober heropend. 
Naast het gebruikelijke assortiment 
zijn er nu ook exclusieve woonarti-
kelen van Rivièra Maison te vinden. 
Jannie van Rossum: ‘Eén keer in de 
zoveel jaar willen wij een volledige 
verandering van onze winkel, met 
onze tijd meegaan. Niet alleen voor 
onszelf, maar ook de klant vraagt 
dat van ons’. De klant van nu wordt 
steeds veeleisender en onderne-
mers moeten daarop zoveel moge-
lijk inspringen. Om klanten naar de 

winkel te trekken is nog veel meer 
veranderd. Het winkelend publiek 
wil zoveel mogelijk zijn gang gaan. 
Daarom staat zelfbediening hoog 
in het vaandel bij Van Rossum. 
Zij vertelt verder: ‘Klanten willen 
ook meer beleving in de winkel. 
Daar proberen wij op in te spelen, 
bijvoorbeeld door koffie aan te bie-
den. Ook de uitbreiding van ons 
huidige assortiment aan geuren, wij 
geven ook een geurenfolder uit, en 
babyproducten wil ik hierbij graag 
vermelden. In onze winkel konden 
klanten al terecht bij de schoon-
heids- en pedicuresalon en zij kun-
nen hier gelnagellak en gelnagels 
laten aanbrengen.Daarnaast willen 
wij steeds workshops aanbieden 
over manicure en huidverzorging. 
Kortom, voor ieder wat wils’.

DA
Eind november 2018 ging Drogis-

terij & Parfumerie van Rossum uit 
Maartensdijk over van organisatie 
DIO naar DA: de drogist met aan-
dacht. Joop van Rossum legt uit 
hoe dat is gekomen: ‘Wij waren in 
het verleden naar DIO overgestapt 
vanwege onvrede over het beleid 
van de toenmalige directie van DA. 
Inmiddels is de DA Retailgroep 
ongeveer twee jaar geleden failliet 
gegaan en overgenomen door de 
Nederlandse Drogisterij Service 
(NDS). We hadden de keus nog 
even bij DIO te blijven en dan de 
overstap naar DA te maken maar 
we hebben er voor gekozen om di-
rect de overstap te maken. Dit van-
wege de naamsbekendheid van DA 
en we kunnen nu veel zelfstandiger 
opereren dan vroeger’. ‘De pui van 
de winkel wordt herkenbaar DA’, 
aldus Jannie van Rossum. Aan het 
interieur of de opstelling verander-
de niets.

Later verhuisde Drogisterij van Rossum naar Dorpsweg 130 (naast garage 
van Woudenberg). Alleen het onderste gedeelte van de noordelijkste gevel 
is veranderd. 

Drogisterij van Rossum is vanaf 1997 gevestigd op het Maertensplein. Joop en Jannie van Rossum namen de 
drogisterij van Joop’s vader (Barend) over. Vanaf het begin was Joop betrokken bij de ontwikkeling van het 
Maertensplein.

21 Maart 1933 begon oma Van Rossum op Dorpsweg 30 in Maartensdijk. 
(foto uit 1936 uit de verzameling van Rienk Miedema)

Geld voor Hartslag
Jan en Klarinda Mons van Supermarkt Spar Mons aan de Bilderdijklaan 
in Bilthoven overhandigen een cheque van 350 euro aan voorzitter Jan 
Maurits de Beij van de stichting Hartslag De Bilt. Gedurende enkele 
maanden konden de klanten van Spar Mons hun lege flessen inleveren 
en het statiegeld doneren aan de stichting. 

Het bedrag wordt door stichting Hartslag De Bilt ingezet voor het wer-
ven van burgerhulpverleners en voor de aanschaf van AED’s in de ge-
meente De Bilt. Spar Mons was één van de eerste bedrijven binnen de 
gemeente De Bilt, die een AED hebben aangeschaft. Jan en Klarinda 
Mons hebben zelf ook de opleiding gevolgd en blijven up-to-date door 
jaarlijks de herhalingsopleiding te doen om de geldigheid van het certi-
ficaat te waarborgen.      [KD] 

Mooie donatie dankzij statiegeldactie bij Spar Mons.

Actie voor de Voedselbank 
Supermarkt Jumbo in Maartensdijk 
houdt op zaterdag 16 februari een 
actie voor Voedselbank De Bilt. 
Klanten wordt gevraagd of zij iets 
willen kopen voor hun ‘dorpsge-
noten in nood’. Het gaat met name 
om lang-houdbare producten, die 

te vinden zijn op een speciale stel-
ling in de supermarkt. Producten die 
deze keer op de ‘boodschappenlijst’ 
staan, zijn onder meer groenten in 
pot of blik, bloem en ontbijtkoek. 
Na het afrekenen van de boodschap-
pen kunnen klanten de gekochte 

artikelen achterlaten bij een van de 
vrijwilligers van de Voedselbank, 
die de artikelen in ontvangst nemen. 
Met de gedoneerde producten kun-
nen de ruim 100 voedselpakketten 
(voor 250 personen) weer mooi 
worden aangevuld. 
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KIES & MIX FRUIT 
Junami appels zak à 1 kilo 
Pitloze rode druiven bak à 500 gram 
Blauwe bessen bakje à 125 gram 
Mandarijnen net à 1 kilo

 3 VOOR

450

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 30 januari t/m di 26 februari 2019

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 
 

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

WAPENAER KAASPLAKKEN
2 verpakkingen à 175-230 gram

1+1
GRATIS*

GOUDEERLIJK  
BROOD
Mais, dubbel volkoren  
of meergranen bruin

50%
KORTING
50%
KORTING

RIBLAPPEN
Van Ierse of Europese herkomst
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

SLAGERS GEHAKTBAL OF 
GEMENGD GEHAKT
Grootverpakking 
Schaal à 800-980 gram

400

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG  
WASMIDDEL
2 flacons à 735 ml

2 VOOR
1000

PANGASIUS- OF HEEKFILET
Naturel of gemarineerd
2 schalen à 260-354 gram

2e
HALVE
PRIJS*

JEAN BALMONT WIJNEN
3 flessen à 750 ml

3 VOOR
1000

Geen 18, geen alcohol
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Leerlingen Het Nieuwe Lyceum 
interviewen André van Duin

door Walter Eijndhoven

Voor het schoolproject “Levensverhalen” interviewen brugklassers van Het Nieuwe Lyceum 
(HNL) mensen van 65 jaar en ouder om haar of zijn levensverhaal vast te leggen. Drie van deze 
brugklassers leek het leuk André van Duin te interviewen. Na een e-mail en een videoboodschap 

was de Nederlandse komiek helemaal om en nodigde hen uit in de studio in Hilversum.

Om een uitnodiging te krijgen voor 
een interview met André van Duin 
is echt een portie geluk nodig. Toch 
lukte het Hidde, Hugo en Teun 
wonderwel. ‘Vanuit ons schoolpro-
ject moeten wij iemand interviewen 
van 65 jaar of ouder’, begint Hidde 
zijn verhaal. ‘En dus besloten wij 
om André van Duin te interviewen. 
Meester Roman waarschuwde ons 
dat dit misschien niet zou lukken 
en dat wij rekening moesten hou-
den met een negatieve reactie’. On-
danks alle waarschuwingen beslo-
ten de drie brugklassers het er toch 
op te wagen en namen zij contact 
op met het management van André 
van Duin. 

Omroep Max
Een medewerker vertelde hen dat 
zij beter contact konden zoeken per 

mail. Het bleef echter niet alleen bij 
een e-mail. ‘Wij zonden ook een 
videoboodschap mee waarom wij 
een interview met André van Duin 
zouden willen’, legt Teun uit. En 
toen begon het wachten, maar het 
antwoord volgde al snel. Teun: ‘De 
volgende dag kregen wij een mail 
vanuit het management van André 
van Duin met de uitnodiging of wij 
zondag 27 januari wilden langsko-
men in de studio van Omroep Max’. 

Dik Voormekaar Show
Hidde, Hugo en Teun hadden maar 
drie dagen de tijd om zich voor te 
bereiden op het komende interview. 
Zij wilden niet alleen weten hoe 
André van Duin in het leven staat, 
maar wilden ook vanalles weten 
over zijn privéleven, zijn partner 
en de showbusiness. ‘Zondagmid-

dag kwamen wij aan bij de studio 
en begeleidde iemand ons naar An-
dré van Duin’, vertelt Hidde. ‘Hoe 
cool is dat! Op alle vragen gaf hij 
antwoord, zoals over de Dik Voor-
mekaar Show, die hij de leukste tijd 
van zijn leven noemde, maar hij wil 
ook graag leren pianospelen als hij 
zijn leven zou mogen overdoen’. 
‘Het hele gesprek namen wij op, 
om thuis te kunnen uitwerken’, vult 
Teun aan. ‘Van het interview ma-
ken wij een document’. 

Meester Roman is trots op zijn leer-
lingen. ‘Het is echt supergaaf dat zij 
een bn’er konden interviewen. De 
meeste leerlingen interviewen hun 
opa of oma, of iemand uit Huize 
Het Oosten, maar dit is toch andere 
koek en zij realiseerden alles bin-
nen een week’. 

Hidde, Hugo en Teun hebben het gezellig bij André van Duin op locatie.

Verkoop- en ruilmiddag 
Speel-o-theek De Bilt

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 16 februari opent wethou-
der Anne Brommersma om 10.00 
uur de eerste verkoop-en ruildag 
van de Speel-o-theek De Bilt in res-
taurant Bij de Tijd. Met deze beurs 
hoopt de organisatie te kunnen bij-
dragen aan de circulaire economie 
door gebruikt speelgoed te koop of 
te ruil aan te bieden. 

Speel-o-theek De Bilt is opgericht 
in 1977, onder de naam Stichting 
Speelgoedleenderij De Bilt. Na 
jarenlang een onderkomen te heb-
ben gehad op diverse adressen in 
De Bilt en Bilthoven, is de Speel-
o-theek sinds half november te vin-
den in een ruimte bij restaurant Bij 
de Tijd in De Bilt. 

Aandacht
‘Bij Speel-o-theek De Bilt kan ie-
dere ouder speelgoed lenen voor 
zijn kinderen of oppaskinderen, 
legt vrijwilligster Adriana Neagu 
uit. ‘Het werkt hetzelfde als bij 
een bibliotheek. Alleen leen je dan 
speelgoed in plaats van boeken’. 
Tegen een kleine vergoeding kun je 
een puzzel, een stuk speelgoed of 

een spel meenemen. Adriana: ‘Uit 
eigen ervaring blijken kinderen al 
snel geen aandacht meer te hebben 
voor een stuk speelgoed. Hoe fijn is 
het dan niet, als je iedere vier we-
ken speelgoed kunt ruilen in plaats 
van weg te gooien’. 

Ontwikkeling
De Speel-o-theek heeft een groot 
assortiment aan speelgoed voor 
kinderen van 0 tot 8 jaar, dat is 
onderverdeeld in verschillende ca-
tegorieën. ‘De ontwikkeling van 
kinderen wordt in drie functies ver-
deeld’, legt Adriana uit. ‘Namelijk 
in lichamelijke ontwikkeling, so-
ciaal-emotionele ontwikkeling en 
verstandelijke ontwikkeling. Ons 
speelgoed is daarom in verschil-
lende categorieën onderverdeeld. 
Zo kun je bij het bewegingsmate-
riaal denken aan een hobbelpaard, 
een fietsje, kruiwagen of een auto-
ped. Verder hebben wij nog divers 
fantasiemateriaal verzameld, zoals 
huisjes van lego, poppen of een 
vrachtwagen van lego. Er is ook 
een ruime keus aan gezelschaps-
spellen: monopolie, ganzenbord, 

Nijntje ahoi!, Pinguin panic, Wolfje 
wervelwind en zelfs een oud-hol-
lands spel als sjoelen. Maar dit is 
nog niet alles. Voor de kinderen 
hebben wij ook nog dozen met lego 
en heel veel puzzels’. 

Strippenkaarten
Voor het lenen van speelgoed gel-
den diverse uitleenvormen. Be-
halve een jaarabonnement, kunnen 
ouders ook een strippenkaart aan-
schaffen. Adriana: ‘Met een strip-
penkaart (10 strippen) kunnen ou-
ders één stuk speelgoed (per strip) 
bij ons lenen, dus met een kaart van 
tien strippen kunnen zij maximaal 
tien stuks speelgoed lenen. Bij de 
gelegenheidsuitleen kunnen in één 
keer tien stuks speelgoed worden 
geleend, voor één week.

Tijdens de verkoop-en ruildag op 
zaterdag 16 februari kunnen be-
langstellenden langskomen tussen 
10.00-13.00 uur in restaurant Bij 
de Tijd, aan de Prof. Dr. H. Kamer-
lingh Onnesweg 14 in De Bilt. Voor 
meer informatie over de Speel-o-
theek: www.speelotheekdebilt.nl.

Dankzij het vele speelgoed hoeven kinderen zich nooit te vervelen.

Training AED 
burgerhulpverlener 

Twaalf leerlingen uit klas 4 van Aeres Mavo Bilthoven hebben op don-
derdag 7 februari op school een bijzonder leertraject gevolgd. In een 
training die op vrijwillige basis op school in de middag- en avonduren 
is gegeven werd het gebruik van de AED getraind en het optreden als 
burgerhulpverlener. 

In totaal hebben 24 leerlingen uit klas 4 zich aangemeld om deze trai-
ning te volgen. Binnenkort vindt er weer een training plaats voor 12 
leerlingen uit klas 4. In december heeft ook een groep leerlingen uit 
klas 3 de training gevolgd die voor al deze klassen wordt gegeven door 
Ronald Blankevoort, leraar Biologie van de Aeres MAVO. Stichting 
Hartslag De Bilt verleent ook zijn medewerking en ondersteuning bij 
de trainingen. 

Reanimatie
Docent Ronald Blankevoort had een trainingstraject ontwikkeld dat be-
stond uit theorie, instructiefilmpjes en vooral veel oefenen met de AED 
in combinatie met mond-op-mondbeademing. In groepjes van vier oe-
fenden de leerlingen de reanimatietechniek op de aanwezige poppen 
waarbij ze elkaar ondersteunden en indien nodig aanwijzingen gaven. 
De leerlingen leken erg doordrongen van het feit dat zij het verschil 
kunnen maken wanneer zich een situatie voordoet in hun nabijheid 
waarbij reanimatie moet worden toegepast. Het trainingstraject duurde 
van 16.00 tot 20.30 uur en werd afgesloten in de aanwezigheid van vele 
ouders met de uitreiking van een certificaat aan alle leerlingen.   

Aeres Mavo Bilthoven is ook zelf in het bezit van een AED. Samen 
met de Stichting Hartslag De Bilt wordt gekeken of het apparaat dat 
nu in de school hangt buiten kan worden opgehangen voor algemeen 
gebruik. 

De leerlingen zijn heel gecon centreerd aan het oefenen op de oefenpop 
en helpen elkaar wanneer nodig.
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Acties zijn geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 februari 2019.
Kijk voor meer informatie over de spaaractie op hoogvliet.com/leifheit.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Bewezen de
goedkoopste!

Unox Knaks, 
Unox of
Conimex soep 
in zak 
 2 blikken van 400 gram 
of zakken van 570 ml
  Van 3.30 - 5.70
Voor 1.65 - 2.85 

 Amstel 
 Tray met 24 blikken van 0.5 liter 
 Van 18.96 

 Hamlappen 
 Van 9.23 
 Voor 4.61 
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Nieuwe hoofdtrainer 
bij Nova

Met ingang van het seizoen 2019 - 2020 wordt Pascal Frank de nieuwe hoofdtrainer/coach 
van Nova. Pascal en Nova hebben zich voor 1 seizoen aan elkaar verbonden, met de intentie 

voor een 2e seizoen.

Pieter Keuning, voorzitter van 
Korfbalvereniging Nova: ‘Wij zijn 
blij dat Pascal volgend seizoen voor 
onze selectie staat. Pascal is zijn ge-
hele korfbalcarrière actief geweest 
bij Nova, een echte clubman. Wij 
zijn er van overtuigd dat hij klaar 
is voor deze stap en onze jonge spe-
lersgroep kan leiden in hun weg om 
een stabiele 1e klasser te worden’.

 Pascal Frank: ‘Als kind van de club 
is het altijd leuk om het 1e team 
training te mogen geven. De lijn 
die de vorige trainer heeft ingezet 
met het dynamische korfbal is een 
mooie. Aan mij de eer om hierop 
door te borduren. Volgend jaar is er 
een relatief jonge selectie met veel 
potentie. Een mooie uitdaging waar 
ik veel zin in heb’. 

De aanstelling van Pascal betekent 
dat Nova na dit seizoen afscheid 
gaan nemen van Tom Rickli. ‘Tom 
is er in geslaagd om binnen twee 
seizoenen de speelstijl van Nova te 
moderniseren, jeugd door te laten 

stromen en te promoveren naar de 
Overgangsklasse. Hiervoor zijn wij 
Tom erg dankbaar. Wij wensen hem 

dan ook heel veel succes in het ver-
volg van zijn carrière’. aldus voor-
zitter Pieter Keuning.

Pieter Keuning en Pascal Frank.

Power Girls oefenen in Maartensdijk
Dames -en meisjes voetbal is in 
Nederland enorm aan het groeien. 
Steeds meer meiden op de scholen 
voor praktijkonderwijs willen graag 
voetballen. Steeds meer meiden-
teams doen mee aan de jaarlijkse 
4x4 voetbaltoernooien. Tijdens de 
finalewedstrijden in Utrecht is een 
aantal talenten gescout door de coa-
ches voor de selectie van het Oranje 
LD (Learning Disability)-meiden 
voetbal Oranje Power girls team. 
Iedere maand wordt er door de se-
lectie getraind. Door veel oefen-
wedstrijden te spelen worden de 
kwaliteiten van deze pro talenten 
aanzienlijk verbeterd. Plezier in je 
sport hebben kan ook heel goed in 
een omgeving, die presteren uit-
straalt. Zowel in sportief als in so-
ciaal opzicht.

De Oranje LD Power Girls spelen en trainen op 13 februari bij SVM 
(Dierenriem) in Maartensdijk op weg naar vermoedelijk het allereerste 
EK voor meisjes in 2020 om 19.00 uur een oefenwedstrijd. Omdat SVM 
geen meisjes- of vrouwenteam heeft, spelen de Oranje Powergirls tegen 
OSM’75 uit Maarssen. Nieuwe hoofdtrainer 

bij DOS
Maarten van Brenk (32) is in het 
seizoen 2019-2020 hoofdtrainer/
coach van DOS. Van Brenk en 
de Westbroekse korfbaltrots be-
reikten overeenstemming over 
een contract voor twee seizoenen 
met een optie voor een derde sei-
zoen. Van Brenk is de opvolger 
van Andreas van Grootheest, die 
DOS twee seizoenen onder zijn 
hoede heeft gehad. DOS kende 
Maarten uit een eerdere periode 
bij DOS; hij heeft een deel van 
de huidige selectie enkele sei-
zoenen geleden bij de A1 al ge-
traind. 

Maarten speelt nu nog bij Nova 
uit Bilthoven, maar is dit seizoen 
in de voorbereiding ernstig geblesseerd geraakt. Hij heeft tot nog toe 
nog geen minuut gespeeld in competitieverband. Gedurende deze pe-
riode van gedwongen afwezigheid heeft hij besloten een switch te 
maken van actief korfballer naar trainer.

Maarten van Brenk gaat DOS de 
komende seizoenen begeleiden.

Open Maartensdijks 
Bridgekampioenschap 2019

In De Vierstee in Maartensdijk streden zaterdag 9 februari 60 paren 
om het Open Maartensdijks Bridgekampioenschap 2019. Deelnemers 
kwamen niet alleen uit Maartensdijk, maar ook uit omliggende kernen 
en gemeenten. Hans Hoogeveen en Bert van Wijk werden kampioen met 
een percentage van 70,49%. Op de 2e plaats eindigden Lida Dorrestein 
en Mia Pothuizen (65,60%) en Addy en Theo Warmerdam werden 3de 
met 64,07%.  [KD]

Mountainbike-
routenetwerk 

Op de Utrechtse Heuvelrug bevindt zich een aantal van de beste Moun-
tainbike (MTB) routes van Nederland. Tussen de routes van Zeist, 
Soest en de Lage Vuursche bestaan tot dusver geen verbindingen. In de 
gemeente De Bilt bevindt zich geen enkele MTB route. 

Met als doel om de bestaande MTB-routes op de Utrechtse Heuvelrug 
te verbinden tot een MTB-routenetwerk, heeft het College samen met 
de gemeenten Baarn, Soest en Zeist opdracht gegeven tot een onder-
zoek naar de realisatiemogelijkheid van een dergelijk routenetwerk. 
Een aaneengesloten MTB routenetwerk vergroot de recreatieve en 
sportieve mogelijkheden van de inwoners. Het onderzoek loopt tot me-
dio 2019. Uiteraard worden de grondeigenaren en natuurbelangengroe-
pen nauw betrokken bij de totstandkoming van nieuwe MTB-routes. 
Het College zet geen gemeentelijke middelen in voor de aanleg en het 
onderhoud van de MTB-routes. Zodra een MTB-route mogelijk blijkt 
en de aanlegkosten gefinancierd kunnen worden, is het denkbaar de 
aanleg begin 2020 te starten. Is een route aangelegd, dan kan deze wor-
den betrokken bij de MTB-vignetverkoopafspraken tussen de Stichting 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de stichting MTB, Staatsbosbe-
heer en het Utrechts Landschap. Uit de opbrengst van de vignetverkoop 
kunnen de onderhoudskosten en een deel van de aanlegkosten van de 
routes worden gedekt.  [HvdB]

Handicap Toernooi

De badminton DoMo groep van SV Irene speelde op 7 februari haar Handicap Toernooi in de Kees Boekehal 
in Bilthoven. Nieuwe badmintonners op de donderdagochtend zijn welkom. 
Aanmelden kan via secretaris@sv-irene.nl.  (Carolien Agterberg)



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

Skincare bij Marjolein is verhuisd!
Vanaf heden is de salon geopend op de Gageldijk 101 in 
Utrecht. Uitkijkend over de weilanden met een ruime aan-
bod aan behandelingen gecombineerd met de beste (natuur-
lijke) producten. Samen werken we aan de verbetering van 
uw huid! 
Neem gerust een kijkje op www.skincarebijmarjolein.nl of 

Nootjes
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Te koop aangeboden
4 PUPPIES 3 maanden 
oud. Kruising Mechelaar x 
B.Sennen. Ingeënt, ontwormd 
en gechipt met paspoort. 
N.o.t.k. Tel. 0346-212003. Na 
zessen.

Hometrainer i.z.g.s. €45,-. Tel. 
0346-212150

Twinny Load fietsendrager, 
€10,-. Tel. 030-8782113  
Heren jack. Z.g.a.n. Maat 56. 
Merk Gaastra. €45,-. Tel. 030-
2283495

5 wollen truien m.t. 56. €30,-. 
Tel. 030-2283495

Boek houten panelen in lan-
delijke stijl. Elly de Bruin-
Mostert. Uitgeverij-Contecleer. 
€5,-. Tel. 0346-243758

Boek voor het opknappen van 
meubelen. Het bevat vele tips 
van het opknappen. €5,-. Tel. 
0346-243758

Muziekstandaard metaal sta 
hoogte, verstelbaar, met hoes. 
€8,-. Tel. 0346-212492

Surfplank met fietskar. €35,-. 
Tel. 0346-213469

Langlauf schoenen maat 39. 
€15,-. En langlauf stokken 
maat 165 z.g.a.n.  €20,-. Tel. 
06-43556681

Skischoenen. Maat 43, 44 en 
45. De Bilt 15€/per paar. Tel. 
06-53723490

Skischoenen maat 26/41. €10,-. 
Tel. 06-14040516

6 theeglazen.3 bol ongekleurd 
en 3 gekleurd. Totaal €0.50. 
Tel. 06-14040516

2 Cd’s van Luigi Boccherini 
Streichquintette op 11 en viool/
cello concert Samen €1,-. 
Tel.06-14040516

Schaatsen, 1 paar lage noren 
Vendex Sport mt 27 (geschikt 
voor mt 41) €12,50 en 1 paar 
ruimvallende half hoge noren 
maat 43/44 ook voor €12,50 
Tel. 06-30693144

Sneeuwkettingen Pewag 
Alaska AL 62 S, €25,-. 
Geschikt voor meerdere ban-
denmaten. Tel. 06-30693144

Sneeuwkettingen Pewag Snow-
Fix SL 69 3, €25,-. Geschikt 
voor meerdere bandenmaten.
Tel. 06-30693144

Kipling schoudertas met veel 
vakjes i.g.s. €9,50 Tel. 030-
2292338

Witte box, in hoogte verstel-
baar. Met twee donkerblauwe 
boxkleden, alles in prima staat, 
heeft bij opa en oma gestaan. 
€30,-. Tel. 06-42448590

Lange donkerblauwe outdoor-
jas. Jacy Murphy, Engelse maat 
18, als nieuw €40. Driekwart 
zwarte soft shell jas met rode 
accenten, mt 44. €15,-. Tel. 06- 
53441095

Activiteiten
MAATJE gezocht m/v voor 
alleenstaande 80 jarige man. 
Voor gezelligheid, beschikt 
over auto. Omg. Groenekan 
Meer info. 
bramnoenen@hotmail.com. 

Auto's/motoren
ACCU'S + montage / gratis 
bezorging. www.accushop.nl - 
Arkansasdreef 10k - Utrecht. 
Tel. 030-2734157

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.

Gezin met 3 kinderen (10jr, 
6jr en 4 jr) uit Groenekan 
zoekt gediplomeerde 
NANNY/Gastouder aan huis 
voor 3 dagen in de week (ma, 
di en do) van 14.00 uur tot 
18.30 uur. 
Reactie per mail: annelies@
kinderopvang-thuis.nl.nl of 
telefonisch: 06-23126758.

Wil jij werken bij een vak-
bond? Ben jij in de middag/
avond beschikbaar? Ben jij 
COMMUNICATIEF sterk en 
sta jij sterk in jouw schoenen? 
Neem dan contact op!
Waar: Bilthoven
Dagen: Ma - Di - Woe - Do
Tijdstip: 16.45 - 20.45
solliciteren@berkvacatures.nl
Tel. 06-45133532

Huishoudelijke HULP 
gezocht om de week voor 
ong. 2 uur. Bel 0346-563997. 

Personeel aangeboden

AMBACHTELIJK schil-
der heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-
ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 
www.hoeree-tuinen.nl

ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiebe-
geleiding aan huis. Tel. 
0634892915

Ervaren jonge vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk Tel. 
06-12316999

Zeer ervaren betrouwbare en 
goede schilder biedt zich aan 
zowel binnen als buitenschil-
derwerk. Tel. 06-20605881 of 
030-2540327

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

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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neem contact op via 06-13836682

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

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

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

Cursussen/ trainingen 
Pianoles bij u thuis door bevoegd docent
Tel: 06-40385648 rvdsandt@kpnmail.nl
www.reinervandersandt.nl

Gratis kennismakingssessie Yoga in Hollandsche Rading
Kies voor een gezonde start van het jaar en kom op ma avond 
van 19.30 - 20.30 of di avond van 19.00 - 20.00 uur naar 
de Yoga in het Dorpshuis. De sessies worden gegeven door 
ervaren yogadocente Mirjam de Boer. Meer info:

Repair Café 
Bilthoven 

Op zaterdag 16 februari is er van 11.00 tot 14.30 
uur Repair Café bij WVT Talinglaan 10 in Bilt-
hoven. Je kunt hier kapotte spullen repareren met 
hulp van ervaren reparateurs. Zij helpen bij het 
repareren van kleding, elektrische apparaten, com-
puters, fietsen, houtwerk en speelgoed. 

Voor de kinderen is er een knutseltafel waar zij, 
onder deskundige begeleiding, de mooiste dingen 
kunnen maken van recyclemateriaal. Zo wordt de 
afvalberg kleiner, en hou je er een gezellige zater-
dagmiddag vol lokale ontmoetingen aan over. De 
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. 
Het Repair Café wordt georganiseerd door Transi-
tion Town de Bilt in samenwerking met welzijns-
organisatie WVT. Info op 
https://repaircafebilthoven

Lux Æterna
Het project Lux Æterna van het Biltse Schütz Projectkoor staat in het teken 
van het afscheid van dirigent en medeoprichter Pieter Kramers. Onder zijn 
leiding voert men, naast delen uit requiems van Charpentier, Marcello, Piz-
zetti en Howells, het prachtige Requiem van Michael (broer van) Haydn uit, 
in samenwerking met solisten en het Carezza Ensemble o.l.v. Lothar Blom. 
De uitvoering is zondag 17 februari in de Oosterlichtkerk (voorheen Opstan-
dingskerk) in Bilthoven om 15.30 uur.  

Informatieavond 
Warmtepompen 

De Biltse energiecoöperatie BENG! organiseert 
donderdag 14 februari een informatieavond over 
warmtepompen. De elektrische warmtepomp staat 
in de belangstelling als alternatief voor de centrale 
verwarming op aardgas.    De energieambassadeurs 
van BENG! geven dan antwoord op alle vragen. 
Het belang van goede isolatie staat daarbij voorop. 
De bijeenkomst vindt plaats in WVT, Talinglaan 
10, Bilthoven, inloop 19.00 uur, start 19.30 uur. 
Aanmelden via info@beng2030.nl.

Verkoop- & ruilmid-
dag bij Speel-o-theek

Speel-o-theek De Bilt 
organiseert een ver-
koop- & ruilmiddag op 
16 februari van 10.00 
tot 13.00 uur in Res-
taurant bij De Tijd. De 
Speel-o-theek wil men-
sen stimuleren speel-
goed te ruilen en om 
speelgoed tweedehands 
te kopen. Wethouder 

Anne Brommersma 
opent het evenement 
en toont zo namens de 
Gemeente De Bilt hun 
betrokkenheid bij de 
circulaire economie.

Mindful ouderschap

Maandag 18 februari 
organiseert Ouder Lokaal 
een workshop ‘Stilstaan 
bij jezelf; mindful ouder-
schap’. Daarbij wordt 

stilgestaan bij wat er in 
jou leeft en waar je naar 
verlangt door middel 
van meditatie, een crea-
tieve werkvorm en een 
korte uitwisseling met 
elkaar. Locatie: Leijen-
sehof, Leijenseweg 11, 
1e verdieping, Biltho-
ven, aanvang 20.00 uur. 
Deelname is gratis na 
aanmelden, via de web-
site: debilt.ouderslokaal.
nl / agenda

Open dag scouting Ben Labre
Scoutinggroep Ben Labre houdt zaterdag 16 februari een open dag. Jongens 
en meisjes kunnen van 9.30 uur tot 11.30 uur gezellig mee doen met de bevers 
(5-7 jaar) of met de welpen (7-11 jaar). De verkenners (11-15 jaar) hebben hun 
opkomst van 11.30 uur tot 13.30 uur. Voor jongeren van 15 tot 18 jaar heeft 
Ben Labre de speltak ‘Rowans’. Zij draaien hun opkomsten op vrijdagavond, 
vanaf 19.30. Het clubgebouw is achter de Michaelkerk, aan de Kerklaan in de 
Bilt. Voor meer informatie over scouting groep Ben Labre, het mee kijken op 
een andere dag of vrijwilliger worden: bestuur@benlabre.nl.

Spaans concert 

Het Kamerkoor De Bilt verzorgt op 17 februari om 
15.30 uur in de Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilt-
hoven een Spaans concert. Kaarten kunnen worden 
gereserveerd via kaartjes@kamerkoordebilt.nl. 

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl
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SVM blijft thuis ongeslagen
SVM speelde zaterdag thuis tegen FC Driebergen met de wind mee de eerste 10 minuten goed 

en kreeg enkele niet te missen kansen om op voorsprong te komen. 
Het verdiende doelpunt viel niet. 

Langzaam maar zeker nam FC 
Driebergen het initiatief over en 
paste zich beter aan bij de soms 
stormachtige weersomstandighe-
den. De Maartensdijkse equipe leed 
te vaak en te veel balverlies. Na 
ruim 20 minuten spelen werd de 
niet geheel fitte Lorenzo van Zijl 
gewisseld voor de ervaren centrale 
verdediger Wessel Schuller. In het 
doel bij SVM stond deze middag de 
niet te passeren Boris van ‘t Land. 
SVM kwam niet verder dan wat 

plaagstootjes en mocht blij zijn dat 
de rust gehaald werd zonder een te-
gendoelpunt.

Het begin van de 2e helft was (ook) 
nog FC Driebergen. Chester Kemp 
voorkwam knap de 0-1. SVM kwam 
steeds beter in de wedstrijd en cre-
eerde kansen met goede schoten en 
kopballen, maar bereikte nog geen 
voorsprong. Trainer Kevin Ligter-
moet bracht met nog een kwartier 
te spelen Stijn Orsel als extra spits 

in het veld. FC Driebergen moest 
terug. Het was nu wachten op de 
verdiende voorsprong. 
Die kwam in de 80e minuut met 
een schitterend doelpunt van Mike 
de Kok. Eindelijk werd hard wer-
ken beloond. SVM wilde wel meer 
maar scoorde niet meer. SVM blijft 
thuis ongeslagen en doet nog steeds 
volop mee voor de koppositie. De 
volgende week wacht de uitwed-
strijd tegen ’t Vliegdorp (Soester-
berg).

Chester Kemp levert een belangrijk aandeel aan de uiteindelijke 
overwinning. (foto Nanne de Vries).

DOS krijgt niet wat 
het verdient

Koploper HKC had een bus vol supporters uit Hardinxveld meegenomen. Samen met de 
Westbroekse aanhang zorgden zij voor volle tribunes in De Vierstee.

In de uitwedstrijd was er een dui-
delijke 29-18 nederlaag, maar DOS 
had na twee goede overwinningen 
er wel vertrouwen in. Na vijf mi-
nuten stond er een 1-0 voorsprong 
voor DOS op het scorebord. Na de 
2-0 vergrootte DOS de voorsprong 
naar 6-3 wat het signaal was voor 
HKC om een time out te nemen. De 
koploper zat duidelijk niet lekker in 
de wedstrijd en dat was vooral te 
danken aan de Westbroekse verde-
diging. De Westbroekse aanval had 
aan de andere kant ook moeite om 

onder de druk van de verdediging 
van HKC uit te komen. 
Richting het rustsignaal was het bij 
7-8 dat HKC voor de eerste maal 
een voorsprong pakte, maar was het 
toch DOS dat met een 10-9 voor-
sprong de kleedkamers opzocht.

De tweede helft waren de doel-
punten nog schaarser dan voor 
rust. Het werd een slepend duel. 
Bij 13-12 was er een periode van 
ruim tien minuten waarin niet werd 
gescoord. Wissels aan beide kan-

ten moesten het scoren weer vlot 
trekken. Bij HKC lukte dat net iets 
beter dan bij DOS en uiteindelijk 
kwam tegen het einde van de wed-
strijd HKC voor de tweede maal op 
voorsprong. 

Het lukte DOS niet meer de 15-16 
achterstand in de laatste twee mi-
nuten nog goed te maken. Zo kreeg 
DOS niet wat het verdiende. 
DOS is nu twee weken vrij en speelt 
op zaterdag 2 maart een uitwed-
strijd tegen Wit Blauw in Kampen.

DOS 1 met de C1 (team van de week) voor aanvang van de wedstrijd.

Irene laat kansen liggen
Na de demonstratie van vorige week waren de verwachtingen bij Irene hoog gespannen, 

maar dat bij een jong team de ene week niet de andere is werd deze week maar weer eens 
duidelijk bij Irene dames tegen VV Utrecht dames 2.

De eerste set wist Irene nog vrij 
overtuigend te winnen (25-22), 
maar daarna was het wisselvallig-
heid troef. Waarbij het verloop van 
de sets bijna steeds hetzelfde was. 
Irene nam een voorsprong in het 
begin van de set, halverwege de set 
kwam Utrecht langszij en aan het 
einde van de set gaf Irene de set uit 
handen, via 25-21, 25-19 en 25-23 
werd het 3-1 voor VV Utrecht. 

 ‘Dit is eeuwig zonde’ wist routi-
nier Laura Klomparends: ‘Als we 
ons normale niveau hadden gehaald 
waren we met meer punten terug 
naar huis gegaan. Wat de redenen 
zijn voor deze nederlaag is niet zo 
belangrijk, we moeten gewoon zor-
gen dat we volgende week weer 
ons eigen niveau halen’. Volgende 

week komt hekkensluiter US da-
mes 3 op bezoek, dan zijn er weer 

kansen om een stap naar boven te 
zetten.             (Michel Everaert)

Irene laat wisselvallig spelbeeld zien tegen VV Utrecht.

Topvoetbal bij 
FC De Bilt

Zaterdag 9 februari kwamen de studenten van Odysseus op bezoek bij 
FC De Bilt: meestal een lastig te bestrijden tegenstander en dat bleek 
ook wel in de eerste helft, maar in de tweede helft waren de studenten 
niet opgewassen tegen het wervelende spel van de Biltse mannen.

De studenten hadden een verrassende speelwijze bedacht. Deze speel-
wijze en de harde wind die dwars over het veld joeg, maakten het voor 
FC De Bilt lastig om goed in hun spel te komen. Totdat in de 22e mi-
nuut Marcel Melissen de bal handig meenam en Rdouan Boussoufi 
richting de achterlijn stuurde. Daar werd de bal prima teruggelegd op 
Robin Notenboom die de bal in tweede instantie netjes tegen het net 
knalde en de 1-0 was een feit. Daarna golfde het spel heen en weer, 
maar echt noemenswaardige voorvallen deden zich niet voor.

Hoe anders was de tweede helft: In de 58e minuut veroverde Jelle Vliek 
met een prima actie de bal, waardoor FC De Bilt in de aanval bleef, 
daarna trok een verdediger van Odysseus aan de noodrem en kon FC 
De Bilt aanleggen voor een vrije bal op ongeveer 20 meter. Wist de 
keeper enkele minuten daarvoor eveneens een vrije bal nog tot corner 
te verwerken, deze keer was hij kansloos op de prima ingeschoten bal 
van Redouan. Na deze 2-0 was het hek van de dam en de ene na de 
andere mooie aanval werd voorgeschoteld. Schitterend hoe Robin in de 
61e minuut de derde goal maakte, na een evenzo mooie steekbal van 
Marcel. Met nog zo´n twintig minuten te spelen, gunde de trainer drie 
spelers hun speelminuten. Appie Ayoubi onderschepte de bal op het 
middenveld en speelde Mano Bakkenes vrij. Mano gaf een prima pass 
op Sander van den Berg, die vervolgens zijn doelpuntje weer meepikte. 
Vlak voor tijd flitste Mano door de verdediging en rondde zijn kans 
voortreffelijk af en werd de eindstand van 5-0 bereikt. 

Nova verliest grip 
op de wedstrijd

Afgelopen zaterdag kwam SKF uit Veenendaal bij het Nova op bezoek. 
De vorige wedstrijd werd verloren, maar desondanks ging Nova met 
goede moed het veld in. De zaal was goed gevuld met publiek en er 
stond een mooie feestavond op de planning. Alle reden voor een mooie 
wedstrijd. 
Waar Nova de vorige wedstrijd tegen SKF moeite had met scoren, lie-
ten de doelpunten niet lang op zich wachten. In de eerste fase had Nova 
weinig kansen nodig om tot scoren te komen. Het percentage was erg 
hoog en zo kon het thuisteam SKF het vuur aan de schenen leggen. De 
aanvallen van SKF waren daarentegen een stuk langer met meerdere 
schoten. Door veel goede rebounds van de dames konden de heren van 
SKF gemakkelijk herhalen en zo konden zij grip houden op de wed-
strijd. De doelpuntenmachine van Nova stokte in de laatste minuten 
van de eerste helft waardoor de tegenstander uit Veenendaal met twee 
punten voorsprong de rust in ging (12-14). 

In de tweede helft schakelde SKF een tandje bij en door enkele veld-
doelpunten en strafworpen wisten zij binnen enkele minuten een voor-
sprong van zeven punten te pakken. Hier en daar wist Nova nog wat te 
scoren, maar kon de vorm van de eerste helft niet herpakken. SKF wist 
de korf gemakkelijk te vinden en kwam in de tweede helft eigenlijk niet 
meer in gevaar. De wedstrijd werd afgefloten met 19-26. 

Volgende week komt De Meeuwen op bezoek in De Bilt. De vorige 
wedstrijd werd verloren 25-21, dus Nova zal er vol voor moeten gaan 
om te winnen.              (Job Paauw)
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Tot snel!

Woe.
13-02
Do.

14-02
Vr.

15-02
Za

16-02
Zo.

17-02

In verband met
onze vakantiesluiting geen
“Wat schaft de pot?” menu

Woe.
20-02
Do.

21-02
Vr.

22-02
Za

23-02
Zo.

24-02

Gegrilde Texaanse steak
+ chimichurrisaus

of
Gebakken roodbaars

+ citroen-bieslooksaus
of

Emmenthaler quiche
+ champignonsaus

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Zeldzame vogels 
op Park Soesterberg

Utrechts Landschap heeft in 2018 opnieuw zeldzame vogelsoorten aangetroffen op Park 
Vliegbasis Soesterberg. Tijdens onderzoek naar grondbroeders werden vijf territoria van de 
grauwe klauwier geteld. Tevens troffen de onderzoekers broedgeval aan van de draaihals, de 

meest zeldzame specht in Nederland. 

Om te zien hoe de natuur zich ont-
wikkelt en welk effect het beheer 
heeft, vinden in de gebieden van 
Utrechts Landschap regelmatig on-
derzoeken, tellingen en inventari-
saties van planten en dieren plaats. 
De natuurbeschermingsorganisatie 
maakt daarbij gebruik van ecologi-
sche bureaus en honderdduizenden 
waarnemingen van vrijwilligers. 
Utrechts Landschap liet in 2018 de 
grondbroeders op het uitgestrekte 
droge schraalgrasland, de heide en 
langs de bosranden van de vliegba-
sis inventariseren.

Grauwe klauwier
Tijdens de inventarisatie bleek op-
nieuw dat het om een enorm waar-
devol gebied gaat: de onderzoekers 
troffen vijf territoria aan van de 
grauwe klauwier. Deze bedreigde 
vogelsoort staat op de Rode Lijst 
van Nederlandse broedvogels en 
gaat in aantal enorm achteruit. De 
vogel broedt in ruige, halfopen 
gebieden met opslag van struweel 
en jonge bomen: iets dat op Park 
Vliegbasis is ruime mate aanwe-
zig is. Blijkbaar kan de vogel op 
de basis ook voldoende voedsel 

vinden: hij leeft van grote insecten 
als kevers, bijen en hommels, hage-
dissen, kleine zoogdieren en jonge 
vogels. 

Draaihals
Misschien nog spectaculairder was 
het aantreffen van een broedgeval 
- met vliegvlugge jongen - van de 
draaihals, de zeldzaamste specht 
van Nederland. Sinds de eeuwwis-
seling broeden er jaarlijks hooguit 
enkele tientallen paren in Neder-
land. De vogel staat op de Rode 
Lijst als ‘ernstig’ bedreigd. De goed 

gecamoufleerde vogel broedt in 
oude, meestal deels verrotte loofbo-
men. De voornaamste voedselbron 
zijn mieren, die ze in de bomen en 
op de grond zoeken. 
Om de mieren te pakken, steekt de 
draaihals zijn kleverige tong in de 
mierengangen. De draaihals dankt 
zijn naam aan de flexibele hals, die 
in vreemde kronkels gedraaid kan 
worden.

Kraamkamer
Park Vliegbasis Soesterberg ligt 
midden op de Utrechtse Heuvelrug 
en heeft een ongekend rijke bio-

diversiteit. Sinds Utrechts Land-
schap het natuurgebied beheert 
en er inventariseert, zijn er al veel 
bijzondere soorten aangetroffen, 
zoals een voor Nederlandse be-
grippen grote populatie veldleeu-
weriken, broedende tapuiten, de 
nachtzwaluw, heidevlinder, kom-
mavlinder, het heideblauwtje, de 
blauwvleugelsprinkhaan, muizen-
oor en dwergviltkruid. Met meer 
dan 2.000 soorten planten en dieren 
vormt Park Vliegbasis Soesterberg 
de kraamkamer van de Utrechtse 
Heuvelrug.

(Kim Slaats)

De in Nederland zeldzame draaihalsspecht broedde in 2018 op het Park. 
(foto Jankees/birdphoto.nl)

De grauwe klauwier voelt zich prettig op Park Soesterberg. (foto Jankees/birdphoto.nl)

Bomen voor de toekomst 
Laat ik beginnen met de duurzame 
kerstboom. In december vroeg 
ik u om mee te denken over een 
duurzame oplossing voor de kerst-
boom op de kruising van de Holle 
Bilt. Een twintigtal reacties was de 
oogst. Een enkeling kon het niet 
echt waarderen en antwoordde: 
‘Gewoon die kerstboom plaatsen, 
wat een gezeur’. Bij gebrek aan ori-

ginaliteit is deze inzender niet aan-
gewezen als de ‘winnaar’. Ik was 
blij verrast dat bijna 75% graag een 
permanente kerstboom ziet. Wat 
mij betreft wint de meerderheid. 

Toch zal ik enkelen van mijn groe-
ne medeburgers moeten teleurstel-
len. Er komt een vaste dennenboom 
maar niet op die plek. De Engelse 

landschapsstijl en de hieraan ver-
bonden zichtlijn op Huize Houdrin-
ge staat het niet toe hier een boom 
te planten. Toch geef ik me niet 
zo snel gewonnen. Even verderop 
bij de kruising met de Looydijk is 
een prachtige plek voor een den-
nenboom. Daar komt ie! Een kerst-
boom voor de toekomst. 
Een Pinus nigra subsp. nigra ofwel 

Oostenrijkse den. Kan goed tegen 
droogte en verdraagt harde wind, 
een toekomstboom dus. Nu zult 
u misschien denken: ‘Joris, is dat 
wel een echte kerstboom?’ Om niet 
weer in een discussie te belanden: 
Jazeker, mijn hele jeugd hebben 
wij op Terschelling met Kerstmis 
ons vakantiehuis getooid met een 
Oostenrijkse den als kerstboom. Ik 
weet niet beter. 

Nu wat anders. Onlangs overleed 
Hanny, een zeer trouwe vrijwillig-
ster van het Utrechts Landschap, 
voor altijd verbonden met landgoed 
Beerschoten. Voor haar uitvaart 
vroeg ze niet om bloemen maar om 
een donatie aan de natuur. Tegelij-
kertijd liet ze doorschemeren dat 
ze graag een boom geplant zag 
worden in haar naam. En zo zal 
geschieden. In de akker achter 
Huize Beerschoten zullen twee 
Europese netelbomen worden 
geplant voor Hanny. Ook dit zijn 
echte bomen voor de toekomst. 

Op diezelfde akker wordt tevens 
een groepje winterlindes geplant. 
Dit ter nagedachtenis aan de over-
leden ouders van een collega van 
mij. Zo zijn ook zij voor altijd ver-
bonden met de toekomst. Immers, 
een linde kan met gemak duizend 

jaar worden, over toekomst gespro-
ken. 
Mocht u nu denken: ‘Goh, dat wil 
ik ook wel.’ Dat is mooi, want dat 
kan! Op diezelfde akker is nog plek 
voor een groep van vijf Europese 
hopbeuken. Dus laat het me weten 
als u geïnteresseerd bent. Dit najaar 
willen we deze ‘toekomstbomen’ 
gaan planten. Als een groepje bij 
elkaar. Misschien wel één voor een 
dierbare overledene of... voor een 
geboorte of huwelijk. 
Helpt u mee? Voor de toekomst! 

Uw boswachter, 
Joris Hellevoort 
Utrechts Landschap 

Dit uit de kluiten gewassen 
exemplaar van de Oostenrijkse 
den staat in Houdringe.
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