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Gezocht huurwoning
Bij voorkeur vrijstaand

Nu ook via WhatsApp
bereikbaar op 0346-211992

Startbijeenkomst wonen 
positief ontvangen

door Marijke Drieenhuizen

In opdracht van de gemeenteraad De Bilt is dinsdag 28 januari een bijeenkomst georganiseerd 
met inwoners uit de gemeente over de ambitie voor het bouwen van 

(honderden) woningen de komende jaren. 

Eerder werden dertien locaties 
aangewezen waarop veel protest 
kwam waardoor het gehele plan 
is teruggetrokken. Met deze infor-
mele bijeenkomst, waarvoor ver-
tegenwoordigers van inwoners- en 
belangenorganisaties waren uitge-
nodigd, werd een nieuwe start ge-
maakt waarbij de inwoners aan zet 
waren. De leden van de gemeen-
teraad, een aantal wethouders, de 
gemeentelijke gebiedsmakelaars en 
de burgemeester waren erbij aan-
wezig. Er waren te weinig stoelen 
klaargezet.

Maartensdijk
Maartensdijk heeft geen dorpsraad 
en via twitter was duidelijk gewor-
den dat er een bijeenkomst plaats 
zou vinden. Maartensdijk was daar-
door dan ook goed vertegenwoor-
digd. Doel van de bijeenkomst was 
het ophalen van ideeën en in geza-
menlijk overleg komen tot de juiste 
vervolgstappen. Ondanks dat er oud 
zeer was werd deze bijeenkomst als 
positief ervaren. De inleiding werd 

verzorgd door Baukje Coppens; 
directielid a.i. bij de gemeente De 
Bilt. Zij verwoordde de afgelopen 
periode en noemde ook de boosheid 
en verontwaardiging van de inwo-
ners over de eerder aangewezen 13 
bouwlocaties en gaf toe: ‘Dat heb-
ben we niet goed gedaan. We moe-
ten weer op gelijke vlieghoogte ko-
men. De leden van de gemeenteraad 
en het college hebben aangegeven 
dat het nu anders moet. Samen met 
inwoners moet onderzocht worden 
wat ideeën en mogelijkheden zijn 
en wij moeten het vertrouwen van 
de burgers herwinnen’. 

Cijfers en trends
Wat bouwen en wonen betreft staat 
de gehele regio onder druk, daar-
door is de grondprijs hoog, zijn de 
koopprijzen hoog etc. De wachttijd 
voor een sociale huurwoning was 
in 2018 elf jaar en 3 maanden en 
het loopt nog steeds op. Onlangs 
kwam er een huurwoning vrij waar-
voor zich 150 gegadigden meldden. 
Mensen met een modaal inkomen 

of minder hebben weinig tot geen 
kans op een woning. De gemiddel-
de WOZ-waarde van een woning is 
in De Bilt 359.000 euro. Een gezin 
met twee kinderen en twee modale 
inkomens kan rond de 319.000 euro 
lenen. Baukje Coppens: ‘De motor 
van De Bilt zijn ook de leraren en de 
mensen die in de zorg werken. Voor 
hen is het bijna onmogelijk om hier 
te wonen. Er moet gebouwd wor-
den: wij zetten in op 845 woningen 
voor 2030. Dat is volgens ons de lo-
kale woonbehoefte’. Er zijn al har-
de plannen voor het bouwen op het 
Hessingterrein en op het terrein van 
de Werkschuit. ‘Daar staan relatief 
veel eengezinswoningen gepland’. 
Er zijn ook nog zgn. ‘zachte plan-
nen’, maar er zijn nog geen afspra-
ken gemaakt en het is ook nog niet 
bekend of het daadwerkelijk door-
gaat. De trend is dat er meer divers 
gebouwd zou moeten gaan worden. 
‘Kleinere woningen voor starters 
en senioren en naast meer sociale 
huurwoningen ook meer midden 
huurwoningen’.

Woningbouwopgave
Het doel is 845 woningen bouwen 
voor 2030. Ieder nieuw nieuw-
bouwproject zou 10 tot 20 procent 
midden huurwoningen en 30 pro-
cent sociale huurwoningen moeten 
bevatten. Er moet in overleg met de 
Provincie Utrecht onderzocht wor-
den wat de mogelijkheden zijn om 
buiten de rode contouren te bou-
wen, ook al gaat dat zeker niet al-
les oplossen. Baukje Coppens: ‘Het 
grondbeleid van de gemeente De 
Bilt moet worden afgestoft, alles 
zouden we in moeten willen zetten; 
ook onteigening’. De gemeente zelf 
bezit niet veel grond. Er moet over-

Kalender 75 Jaar Vrijheid in De Bilt
Activiteiten lustrumjaar op een rij

In 2019 en 2020 herdenkt en viert de gemeente De Bilt 75 Jaar Vrijheid in deze gemeente 
met enkele bijzondere activiteiten te vinden op www.debilt.nl/75jaarvrijheid. 

Met deze vieringen en herdenkin-
gen worden diegenen geëerd die 
hun leven voor de vrijheid gegeven 
hebben, wordt met respect het leed 
dat velen geleden hebben erkent en 
wordt gevierd dat we al zo lang in 
vrijheid mogen leven. Dat wordt 
gedaan vanuit het diepgevoelde 
besef, dat wereldwijd velen ook nu 
nog onder het juk van tirannie le-
ven. Een viering om deze vrijheid 
samen te koesteren en door te ge-
ven aan nieuwe generaties.

Vrede in stand houden
De gemeente De Bilt geeft aan deze 
bijzondere lustrumviering lokaal 
vorm door met enkele bijzondere 
evenementen en vieringen aan te 
sluiten op het nationale program-
ma; op een manier die nieuwe tra-
dities stimuleert, passend bij de tijd 
en de nieuwe generatie. Dat wordt 
gedaan in samenwerking met on-
der andere Provincie Utrecht, Na-
tionaal Comité 4 en 5 mei en lokaal 
georganiseerde comités en initi-
atieven. Verhalen over oorlog en 

vrijheid worden uitgewisseld en de 
dialoog over deze thema’s wordt 
met de hoeders van de toekomstige 
vrede - de jeugd - aangegaan. 

Activiteit aanmelden 
Wie mee wil doen in het pro-
gramma met een bijzonder lokaal 
initiatief of wil dat de gemeente 
een activiteit promotioneel onder-
steunt, kan contact opnemen met 
de projectgroep 75 Jaar vrijheid 
De Bilt via e-mail 75jaarvrijheid@
debilt.nl.

leg komen met particuliere grond-
bezitters. De woningbouwopgave 
moet ook in een breder perspectief 
worden bekeken: het moet in sa-
menhang met een omgevingsvisie, 
klimaat- en energieplannen worden 
vastgesteld. ‘De 13 locaties zijn 
van de baan, maar waar, wat en hoe 
dan wel?’

Vragen 
Er worden twee vragen gesteld aan 
de aanwezige burgers: ‘Wat betreft 
het te voeren proces, wat zijn uw 
verwachtingen’ en over de inhoud: 
‘waar heeft u behoefte aan? Met die 
vragen gaat het gezelschap uiteen 
en wordt er per kern/dorp in een an-
dere ruimte over doorgepraat.

Overleg Maartensdijk
De groep Maartensdijkers was 
met ruim 30 personen het grootst. 
Daarom is hiervan een uitgebrei-
der verslag van gemaakt. Onder 
leiding van Bas van Hell, gebied-
smakelaar Maartensdijk, werd 
het gesprek gevoerd. Op post-it 
stickers kon iedereen aangeven 
wat zeker meegenomen zou moe-
ten worden over het proces of de 
inhoud. ‘Er worden aantallen ge-
noemd van 200 tot 250 nieuwe 
woningen voor Maartensdijk. Het 
is niet duidelijk waar die getallen 

vandaan komen. Verhoudings-
gewijs lijkt het genoemde aantal 
niet in overeenstemming met de 
grotere kernen De Bilt (ruim 2x 
zo groot) en Bilthoven (ruim 4 
keer zo groot). Er komt in 2020 
een woonbehoefteonderzoek. Dat 
zou meer duidelijk moeten maken. 
Binnen de rode contouren zijn nog 
plekken maar die zijn veelal in par-
ticulier bezit, zoals de oude kassen 
van de firma Rijksen. Dat zou vol-
gens de aanwezigen een mogelijke 
plek kunnen zijn, net als het terrein 
naast de Aeres VMBO en naast de 
Brandweerkazerne. Buiten de rode 
contouren bouwen is als trekken 
aan een elastiekje: welk elastiekje 
ga je oprekken; er zijn zes kernen’. 

De goed voorbereide inleiding werd 
verzorgd door Baukje Coppens.

Maartensdijkers komen gezamenlijk tot de eerste conclusies.

Lees verder op pagina 3

U wilt een nieuwe website of 
uw website kan een opfrisbeurt 
gebruiken? En u weet niet waar 
te beginnen? Wij helpen u!
Maak een afspraak en we kijken
samen naar de mogelijkheden.

Website nodig?

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan.
0346 - 21 12 15,  info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Uw lokale drukwerkspecialist



Lions steunen goed doel
Elke twee jaar kiest Lions Club De Bilt - Bilthoven nieuwe goede 
doelen om te steunen. Wie een suggestie heeft voor een lokaal goed 
doel binnen de gemeente De Bilt dat steun van de Lions verdient, 
kan dit kenbaar maken via de website lionsclubdebiltbilthoven.nl.

Uit de aanmeldingen worden bestemmingen gekozen waarvoor de bij-
drage van de Lions net het verschil maakt om de levenskwaliteit te 
verbeteren. Het gaat om activiteiten die zonder deze bijdrage niet zou-
den plaatsvinden. Voorbeelden uit het afgelopen jaar zijn theaterbezoek 
voor ouderen van zorgcentrum Dijckstate, paardrijkleding voor jonge-
ren met een achterstand van zorgboerderij Griftenstein, een dichtbun-
del voor kankerpatiënten, maar ook waren er bijdragen op het gebied 
van kunst en cultuur.  

Mogelijk
Deze giften worden mogelijk gemaakt door Lions-activiteiten als de 
verkiezing van de Biltse Ondernemer van het Jaar en de verkoop van 
door de Lions gekloofd haardhout uit de bossen in onze gemeente. Wie 
oook wil bijdragen aan deze lokale goede doelen binnen de gemeente 
De Bilt kan dat doen door haardhout te bestellen via de website lions-
clubdebiltbilthoven.nl. Dit hout wordt wekelijks door de Lions gezaagd 
en gekloofd in het Ridderoordse Bos bij het huis van de boswachter en 
thuis bezorgd.                 (Hans van Driel) 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

09/02 • 10.30u - Mevr. Ds. M. Cervaal 
- Erbrink

Pr. Gem. Zuiderkapel
09/02 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse

09/02 • 18.30u - Ds. M. Messemaker 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
09/02 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

Chantal Suissa-Runne

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

09/02 • 10.00u - spreker Jan Poot

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
09/02 • 10.30u - Voorganger Joke 

Mourits en Janine Noten

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

09/02 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma
09/02 • 16.30u - Ds. A.A. Kramer 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

09/02 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 
Viering Heilig Avondmaal 

09/02 • 19.00u - Ds. A. Stijf, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

09/02 • 10.00u - Mevr. Ds. 
Arrie van Veen 

R.K. St. Michaelkerk
09/02 • 11.00u - Eucharistieviering 

M. Meneses 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
09/02 • 10.00u - Spreker Marcel Iterson 

12/02 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
09/02 • 15.30u - Proponent drs. 

G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

09/02 • 10.00u - Ds. P. de Vries
09/02 • 18.30u - Kandidaat G.J Veldhuis

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen op Paaszondag 

12 april 
 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

09/02 • 11.00 uur - ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

09/02 • 10.00u - Ds. A.P. Voets 
09/02 • 18.30u - Prop. H.J. Teeuwissen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

09/02 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat 
P.J.T. van den Herik 

PKN - Ontmoetingskerk
09/02 • 09.30u - ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
09/02• 09.30u - Eucharistieviering 

M. Meneses 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

09/02 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen  
09/02 • 18.30u - Ds. A.J. Krol 

PKN - Herv. Kerk
09/02 • 10.00u - Ds. G.C. Vreugdenhil
09/02 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

Buggy Walking

Elke maandag in de even weken 
is er Buggy Walking in Biltho-
ven. Aanvang 10.00 tot 11.30 
uur bij de Schaapskooi, Biltho-
ven. aanmelden via servicecen-
trumdebilt@mensdebilt.nl  of 
tel. 030 7440595.

Lokaal Bilthoven

Elke woensdagochtend in de 
Bibliotheek, Planetenplein 2, is 
het Mama Lokaal. Aanvang 10.00 
tot 11.30 uur. Meer informatie 
debilt@ouderslokaal.nl

Ontmoetingsdienst

7 februari vindt de ontmoetings-
dienst om 19.30 uur in Dijck-
state op het Maertensplein, 
Maartensdijk. Jan Grootendorst 
is telefonisch te bereiken (0346 
212904) voor vervoer.

Klaverjassen bij SVM

7 februari wordt er geklaverjast 
in de kantine van SVM aan de 
Dierenriem, Maartensdijk. aan-
vang 20.00 uur. Voor aanmel-
den: tel. 0346 212366 of 06 
51832063.

Sneeuwklokjes in Westbroek

De Moeras- en Stinzenplanten-
tuin is op zaterdag 8 februari 
extra open. De toegang is vrij 
tussen 10.00 en 17.00 uur op de 
Kerkdijk 132, Westbroek. Par-
keren alleen aan de weilandkant 
tegenover de tuiningang.

De Beautysalon van  
tante Bella

Toneelvereniging Westbroek 
presenteert de klucht De Beauty-
salon van tante Bella. De voor-
stellingen zijn op 8, 14 en 15 
februari in het Dorphuis, Pr. 
Christinastraat 2 in Westbroek; 
Aanvang 20.00 uur. 8 febru-
ari om 14.00 uur is er een extra 
voorstelling voor ‘De Zonne-
bloem’. Info: Lambert van den 
Hul (tel. 030 2715702) of Jan 
Hendrik Nap (tel. 0346 282477).

Musici in Huize Gaudeamus

9 februari spelen de musici 
Rutger van Oeveren en Wou-
ter Harbers Liederkreis Op. 39 
van Robert Schumann in huize 
Gaudeamus, Gerard Doulaan 
21, Bilthoven. Aanvang 15:00 
uur. Meer informatie en kaart-
verkoop via: www.theaterhet-
lichtruim.nl

‘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

Het leven is een reis.

Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen. 

Met mijn jarenlange ervaring denk ik graag. 
met u mee over locatie, catering en muziek. 

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

Spirituele beurs

Spirituele vereniging De Hori-
zon heeft zondag 9 februari 
een spirituele beurs van 13.00 
tot 17.00 uur in de Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
Inlichtingen: meriamvanzan-
ten@gmail.com

Voeding en ADHD

10 februari om 20.00 uur is er 
een lezing over het verband tus-
sen voeding en gedrag. Meer 
informatie en aanmelden via 
debilt.ouderslokaal.nl

Clubavond FCB

10 februari is er een clubavond 
van Fotoclub Bilthoven in 
Zalencentrum H.F. Witte, De 
Bilt. Het thema is van blauw 
uurtje tot Nachtfotografie. Aan-
vang 20.00 uur.

Workshop Werk  
en Mantelzorg

Woensdag 12 februari geeft 
Lenette van Tienhoven, trainer 
bij Werk en Mantelzorg, inzicht 
in regelingen en mogelijkhe-
den rond Mantelzorg. Aanvang 
19.30 - 21.30 uur in Lokaal 68 
op de Frans Halslaan 68, Bilt-
hoven. Aanmelden via mantel-
zorg@mensdebilt.nl

Vrouwen van Nu

Op 12 februari heeft de afdeling 
Vrouwen van Nu Maartensdijk 
haar maandelijkse ledenavond, 
aanvang 19.30 uur in de Man-
tel (naast de St. Maartenskerk). 
Voor de pauze is de jaarver-
gadering. Na de pauze (plm. 
20.30 uur) is er een bijdrage 
van de Biltse groep Fred en de 
Samsonites. Info Hanneke Stein, 
tel. 0346 211937.

Vrouwen Krachtcirkel

Vanaf 13 februari start er 5 avon-
den lang een vrouwen krachtcir-

Met de verkoop van haardhout steunen de Lions goede doelen.

In de vroege ochtend van maandag 3 februari jl.
is na een lang en sportief leven overleden

onze wilskrachtige vader, schoonvader en oom
 

Jan Klein
 
Maartensdijk, 29 maart 1918 Bilthoven, 3 februari 2020
 

Paula Klein en Robert Punter
 
Ell Klaverkamp - Blankenstein en Leo Klaverkamp

 

In navolging van zijn wens is zijn lichaam ter beschikking van de 
wetenschap gesteld.
 
Correspondentieadres:
De Hooghlaan 2 A12
3723 GS  Bilthoven

kel. Deze vindt plaats op de Rei-
gersbek 9, Maartensdijk. Aan-
vang 19.00 - 22.00 uur.  Voor 
meer informatie en aanmelding: 
www.spiegeling.net 

Film in Het Lichtruim

12 febr. is de film Capharnaüm 
te zien in Theater Het Lichtruim, 
Bilthoven. Aanvang 20.00. voor 
meer informatie en kaartverkoop 
zie: www.kunstenhuis.nl
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‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

Wat uw wensen ook zijn, ons ervaren team helpt u graag om 
het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden 
en ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30 voor een persoonlijk gesprek.

Tap

Conclusie
De conclusie na 3 kwartier beraad:
-  Kleine betaalbare koopwoningen 

voor starters en senioren, er is meer 
behoefte aan betaalbare koopwo-
ningen dan aan huurwoningen

-  Eerst binnen rode contouren alle 
mogelijkheden benutten

-  Stapsgewijs woningen toevoegen, 
kijken naar daadwerkelijke be-
hoefte

-  250 woningen is teveel in relatie 
tot het totaal van 845

Tips: onderzoek de mogelijkheden 

om de huurprijs mee te nemen bij 
het doorstromen (seniorenregeling), 
kijk bij renovatie of de woning ge-
splitst kan worden in twee appar-
tementen en bij een nieuw project: 
geef inwoners de eerste twee maan-
den recht op voorinschrijving.

Een terugkerende opmerking bij 
de andere dorpen was het open en 
transparant communiceren met de 
inwoners en dat er geen bos gekapt 
mag worden. Ook moet er een Ken-
nisteam komen met afvaardiging uit 
alle dorpen. Uit het geplande Woon-
behoefte onderzoek zal dit jaar ook 

zeker naar voren komen dat alle dor-
pen hun eigen specifieke wensen en 
behoeften hebben. 

Vervolg
De gemeente gaat alle aangeleverde 
informatie bundelen en terugkop-
pelen. Met de Startbijeenkomst 
Wonen, Samen werken aan bouwen 
is een nieuwe start gemaakt om te 
komen tot plannen voor het bouwen 
van koop en huurwoningen in de 
gemeente De Bilt. Bij het vervolg 
zullen, zo is toegezegd, ook weer de 
burgers worden betrokken. Er werd 
nog lang doorgepraat.

Er werd nog lang doorgepraat.

Vervolg van pagina 1

Vakantiemogelijkheden bij dementie
Dinsdag 11 februari is er om 
20.00 uur een Alzheimer Café 
- een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met 
(beginnende) dementie, hun fa-
milieleden, vrienden en andere 
belangstellenden - in het restau-
rant in woon- en zorgcentrum De 

Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. 

Het thema van deze avond is 
‘Vakantiemogelijkheden voor 
mensen met dementie en man-
telzorgers’. Een medewerker van 
het Vakantiebureau zal vertellen 

hoe er samen met een mantel-
zorger van een vakantie genoten 
kan worden. De toegang is altijd 
gratis. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. Voor meer informatie over 
het Alzheimer Café of het vervoer 
er naar toe: Alida Melkert, tel.nr. 
030 6562977. 

Professor Kees van 
Leeuwen bij Preek 

van de Leek 
door Walter Eijndhoven

Zondag 16 februari gaat dominee Harold Oechies van de Cen-
trumkerk in Bilthoven het gesprek aan met Bilthovenaar Kees van 
Leeuwen, werkzaam bij het KWR Wateronderzoeksinstituut in 
Nieuwegein en tevens hoogleraar Water Management aan de Uni-
versiteit Utrecht. Het thema van deze Preek is Water en Klimaat: 
op weg naar 2100. Aan de hand van diverse voorbeelden behandelt 
Van Leeuwen de staat van ons milieu.

‘Ik heb altijd een grote belangstelling gehad in de natuur om ons heen. 
Dieren, planten, alles vond ik interessant’, begint Van Leeuwen zijn ver-
haal. ‘In mijn jeugdjaren ging ik graag naar de Eempolder. In die tijd, ik 
spreek nu over de jaren ‘60, was de polder prachtig, maar de rivier de 
Eem was een open riool. Alle rivieren waren in die tijd ernstig vervuild 
door allerlei stoffen, die huishoudens en fabrieken in de rivieren loosden. 
Veel leven in de Europese rivieren was dan ook verdwenen, terwijl bij-
voorbeeld de Rijn ooit bekend stond als één van de beste zalmrivieren 
van Europa. In de jaren ‘60 was deze vissoort verdwenen, net als vele an-
dere diersoorten’. Voor Van Leeuwen stond de natuur altijd bovenaan. Na 
zijn middelbare school ging hij naar de Universiteit Utrecht om biologie 
te studeren. Hij studeerde af in de plantenecologie en toxicologie en twee 
nevenrichtingen: didactiek van de biologie en beleidsgerichte biologie.

Toxicoloog
Na zijn studie ging Van Leeuwen aan het werk als toxicoloog bij Rijks-
waterstaat (RWS) in Lelystad. ‘Tijdens mijn werk voor RWS deed ik on-
derzoek naar onder andere giflozingen op de grote rivieren’. Uiteindelijk 
promoveerde hij in 1986 op een proefschrift over een grote groep be-
strijdingsmiddelen. Via het Ministerie van Milieu belandde Van Leeuwen 
uiteindelijk op het Buro van Milieugevaarlijke Stoffen bij het RIVM in 
Bilthoven. In die periode was hij ook hoogleraar Toxicologie aan de UU. 
Daarna werd hij gevraagd om te solliciteren als directeur bij de Europese 
Commissie in Italië, waar hij een groot onderzoeksinstituut ging leiden. 
In 2007 kwam hij terug in Nederland, werkte drie jaar bij TNO en ging 
daarna naar het KWR in Nieuwegein. Ook werd hij hoogleraar Water 
Management aan de UU.

Onderzoek
Hier houdt Van Leeuwen zich onder andere bezig met Water in de Stad. 
Samen met collega’s en studenten heeft hij ondertussen wereldwijd meer 
dan 80 steden beoordeeld op hun water management. Ook doet hij onder-
zoek naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties (SDG’s) op het gebied van water. De wateruitdagingen zijn enorm. 
Nederland heeft voortvarend de watervervuiling aangepakt. ‘Ondanks 
dat het veel beter gaat met de rivieren ten opzichte van de jaren ‘60 ben ik 
nog steeds niet optimistisch gestemd’, vertelt Van Leeuwen. ‘Het is voor 
ons water en de natuur niet meer vijf voor twaalf, maar misschien al tien 
seconden voor twaalf. De afname van de biodiversiteit, maar ook de wa-
ter- (te veel, te weinig en te vuil water) en klimaatcrisis is onmiskenbaar. 
Overstromingen, mislukte oogsten door waterschaarste en de branden die 
overal woeden in Australië, de Amazone en zelfs in het noorden van Si-
berië en Scandinavië. Het klimaat wordt steeds extremer. De politieke wil 
om te veranderen is er nog niet echt, ondanks het gereedkomen van de 
SDG’s. Keer op keer blijkt dat er eerst rampen nodig zijn, alvorens men 
tot maatregelen overgaat. Pas dan leert de politiek van haar fouten. Over 
onze technische oplossingen ben ik wel optimistisch. Dat blijkt zowel uit 
ons eigen onderzoek aan water in de stad, als uit onderzoek naar zonne-
energie en waterstof. Als wij acht procent van de Sahara volleggen met 
zonnepanelen, kan de hele wereld worden voorzien van energie. Kijk, 
daar moeten wij het van hebben’. 

Wie meer wil weten over watermanagement is zondag 16 februari van 
harte welkom. De Preek van de Leek begint om 16.00 uur in de Centrum-
kerk, aan de Julianalaan 42 in Bilthoven. 

Kees van Leeuwen vertelt over de teloorgang van de natuur. 
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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 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 februari
t/m woensdag 12 februari

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief  
Gebraden fricandeau
Beenham

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Sellerie salade 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:
LEKKER VLEESPAKKET 
BESTAANDE UIT:

Kipdijfilet

Schouderkarbonade

Gehakt schnitzels

Australische Quarter 
Pounder

500
 GRAM 5.50

1
 KILO

5
 VOOR 5.-

Runder cordonbleu

PER
STUK 2.99

VOOR
MAAR 10.-

Lekker voor het weekend!

2
VOOR 7.-

DEENSE BRODEN

9.99

STOMPETOREN
JONG BELEGEN

500
GRAM 6.25

BOEREN BELEGEN 500
GRAM 6.75

VERSE CRANBERRY MIX
250

GRAM 4.98

4 + 1
GRATIS

Rundervink, slavink, 
kipvink, kaasvink

4 + 1
GRATIS

2 varkens verse worst, 
2 hamburgers, 2 speklappen, 
2 rundergehakt staven

VLEESWAREN TRIO

AUSTRALISCHE
QUARTER POUNDER

PER
STUK 2.99

Nieuw!

Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

www

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

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 februari

Hazelnootschuim 
taart
Nu € 15,95
Uit eigen bakkerij
Havermout koekjes
Per pakje € 3,99

Broccoli schotel
€ 1,25

100 gram

Conference handperen
€ 1,99

Heel kilo

Lekker roerbakken….. 
Italiaanse of oosterse
Roerbakgroente

€ 1,99
400 gram

Desem land brood

Nu € 2,99
Alleen vrijdag en zaterdag
Focaccia 
olijf of tomaat
Per stuk € 2,99

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Mooie 
grote

Mango’s
uit Peru
Lekker en 

gezond 
Nu 2 voor  € 2,98

Lekker en gezond

Bospeen
Per bos € 0,99
Vers gesneden 

Meloenmix 
Per bakje  € 1,99

10
02

11
02

12
02

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Vis speciaaltje
met parelgort en groentjes

€ 12,50
Per portie

Rundergoulash   
met groenterijst

€ 1,49
100 gram

Doesburgsekip-schotel 
rijk gevuld

€ 1,49
100 gram

Vers van de traiteur

Het hoogste v
itamine c- en kaliumgehalte

van alle soorten
 sinaasappels!

ook Heerlijk i
n een frisse salade,

 als 

verse sap, voor
 een jam en nog veel meer!

gemakkelijk om te schillen, geen of

nauwelijks pitjes en
 puur natuur! 

tarocco, de vitaminebom uit italië!

Tarocco, de smaaksensatie van Sicilië! 
Afkomstig van de vruchtbare gronden 
rondom de vulkaan Etna. Lekker zacht,    

aromatisch en een mooie 
        zoet/zuur balans.

tarocco, de vitaminebom uit italië!

Nog een keer… 
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advertentie

Uit de gemeenteraad van 30 januari
door Guus Geebel

Een agenderingsverzoek ingediend door Peter Schlamilch (Forza De Bilt) over een toezichtbrief van 
de provincie wordt door overige raadsleden niet gehonoreerd. De provincie heeft twijfels over de 

robuustheid van de meerjarenbegroting en wil de gemeente financieel intensief volgen. 
Schlamilch wilde met het agenderingsverzoek de vragen die hij in het vragenhalfuur 
had willen stellen, maar die niet werden toegelaten, in de raad beantwoord hebben. 

Wethouder Dolf Smolenaers vindt 
het nu niet het moment om de 
vragen te beantwoorden. ‘Op 4 
februari is er een raadsinformatie-
avond waar alle ruimte is vragen 
te beantwoorden. Er volgt daarna 
ook nog een commissie- en raads-
vergadering. De financiële positie 
van de gemeente is volgens het 
college niet gediend met het even 
snel beantwoorden van deze vra-
gen, zonder mogelijkheid van dis-
cussie of wedervragen door de rest 
van de raad.’ Smolenaers noemt de 
beantwoording van de vragen op 
dit moment niet onmogelijk, maar 
wel onwenselijk. Erik van Esterik 
(PvdA) steunt het standpunt van het 
college. Hij vindt dat Schlamilch de 
kwalificatie wegkijkers en kop in 
het zandstekers die hij het college 
gaf moet terugnemen. Dat doet hij 
niet met als argument dat het nog 
de mildste kwalificaties zijn. Een 
motie van wantrouwen tegen het 
college ingediend door Forza krijgt 
geen steun van de overige fracties.          

Bestemmingsplan
Vragen van Johan Slootweg (SGP). 
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) 
en Theo Aalbers (CU) over het in-

trekken van het raadsvoorstel ‘Vast-
stellen bestemmingsplan Voor-
dorpsedijk 67’ worden beantwoord 
door wethouder André Landwehr. 
Hij geeft de actuele stand van za-
ken, die inhoudt dat het plan onge-
wijzigd teruggaat naar het college, 
dat het gaat behandelen. ‘Het komt 
dan In de agendacommissie en de 
raad waar er over beslist wordt. 
Het plan gaat ongewijzigd terug 
‘ Op een  vervolgvraag van Johan 
Slootweg antwoordt de wethouder 
dat iedere burger het recht heeft om 
in te spreken. ‘Dat stimuleren we, 
maar waar het hier om ging was dat 
er een overeenkomst lag. Hoewel 
we daarvan een schriftelijke beves-
tiging hadden werd een wijziging 
voorgesteld die niet passend was in 
het bestemmingsplan. Daarvoor is 
de initiatiefnemer gewaarschuwd.’

Niet-discussiestukken
De raad verleent toestemming voor 
het wijzigen van de Gemeenschap-
pelijke Regeling RID, gaat ak-
koord met het aanstellen van een 
accountant voor de periode 2020 
tot 2023 en stelt de verordening 
op de Vertrouwenscommissie vast. 
Verder stelt de raad het controlepro-

tocol Jaarrekening 2019 vast en het 
Speelruimtebeleidsplan 2020-2030. 
Forza De Bilt stemt hier tegen. De 
verklaring geen bedenkingen om-
gevingsvergunning Voordorpsedijk 
29A wordt vastgesteld maar krijgt 
geen steun van Fractie Brouwer, 
ChristenUnie en SGP. Ook de ont-
werpverklaring van geen bedenkin-
gen omgevingsvergunning Overbo-
slaan tussen 21-35 is vastgesteld.

APV
De raad stelde unaniem de Alge-
mene plaatselijke verordening De 
Bilt 2020 vast. Evenals een amen-
dement ingediend door Donja 
Hoevers (D66) om aan het onder-
deel onversterkte muziek een lid 
toe te voegen dat inhoudt dat mu-
ziekgezelschappen om te oefenen 
in een inrichting en de buitenruim-
te die daarbij hoort, gedurende de 
dag- en avondperiode 3 uur in de 
week zijn uitgezonderd van de be-
paalde geluidsniveaus. Een motie 
van Forza De Bilt om de bestrij-
ding van hondenoverlast te inten-
siveren, het aantal bekeuringen te 
verhogen en strenger te worden, 
wordt verworpen.   

Fraudepreventie
De conclusies van de businesscase 
(haalbaarheidstudie) sociaal do-
mein – fraudepreventie, toezicht 
en handhaving worden vastgesteld. 
Forza De Bilt stemt tegen. Forza 
vraagt het college in een motie om 
de raad voor 1 maart schriftelijk om 
de hoogte te stellen van de fraude-
aanpak in het verleden en een ana-
lyse te geven van de lokale fraude-
bestrijding. In een toelichting zegt 
wethouder Anne Brommersma dat 
er nogal wat onjuistheden in de mo-
tie staan. ‘De stand per 31 decem-
ber 2018 is 680.000 euro, alleen in 
De Bilt en niet de hele regio. In De 
Bilt is de handhaving beter dan in 
de rest van zuidoost Utrecht.’ De 
wethouder ontraadt om hier uitge-
breid op in te gaan. Zij wil de extra 
1,5 fte  liever inzetten om te gaan 
handhaven dan over 13 jaar alles uit 
te zoeken. De motie wordt na hoof-
delijke stemming met 3 stemmen 
voor en 23 tegen verworpen. 
 
Minimabeleid
De raad stelt de conclusies busines-
scase sociaal domein – minimabe-
leid vast om af te zien van de af-
schaffing van het minimabeleid. De 

fracties van VVD en Forza De Bilt 
stemmen tegen. Eelco Dalmeijer 
(VVD)  stelt dat zijn fractie vindt 
dat het afschaffen van het mini-
mabeleid per saldo geen voordeel 
oplevert. De mogelijk negatieve 
gevolgen zijn niet onderzocht.’ Hij 
noemt de bijdrage die iedereen gaat 
betalen een acceptabel bedrag ook 
voor mensen met een laag inkomen. 
‘Het minimabeleid is een vorm van 
inkomenspolitiek die de gemeente 
zich zo langzamerhand niet meer 
kan permitteren.’ Menno Boer (SP) 
noemt het niet meer nodig zijn van 
minimabeleid de enige reden om 
het af te schaffen. ‘Maar dat is niet 
het geval.’ Erik van Esterik nodigt 
het college uit met nieuw busi-
nesscases aan de slag te gaan. Hij 
noemt de rol van de consultatiebu-
reaus, schuldsanering en robotise-
ring. Kristel Brekelmans (Forza De 
Bilt) zegt dat het aan toekomstige 
generaties niet is uit te leggen dat 
we niet besparen als de mogelijk-
heden er wel zijn. Connie Brouwer 
steunt het voorstel om het minima-
beleid niet af schaffen. Wethouder 
Anne Brommersma gaat in op de 
opmerkingen. Zij ziet een toename 
van mensen bij de voedselbank en 

de schuldenproblematiek. ‘Er zijn 
echt grote problemen bij deze ge-
zinnen. We hebben bezuinigd op 
het armoedebeleid en willen het 
minimabeleid overeind houden.’ 
Ook stelt de raad de conclusies 
businesscase sociaal domein – in-
tensiveren tegenprestatie vast en af 
te zien van extra investering. Forza 
De Bilt vindt dat er geïntensiveerd 
moet worden en stemt tegen.

Marcel Engeringh is geïnstalleerd 
als commissielid voor de fractie 
van D66.

De indeling van de raadzaal is gewijzigd om de raadsleden meer zit-, voet- en beweegruimte te geven.

De fractie Forza De Bilt diende een motie van wantrouwen in die verder 
geen steun kreeg.

‘Testament van een 
getergde ziel’

Dat is de omschrijving die pianiste Sara Crombach meegaf aan de 
pianosonate ‘Voorgevoel en dood’ van de Tsjechische componist 
Leoš Janáček, geschreven in een periode van diepe depressie.

Niet alleen verloor hij in een paar jaar dochter en zoon, maar raakte 
ook verstrikt in een zeer ongelukkig huwelijk, dat aan het eind van zijn 
leven nog enigszins werd verlicht door zijn liefde voor de veel jongere 
Kamila, zijn muze die hem de laatste 10 jaar van zijn leven inspireerde 
en in wier armen hij uiteindelijk zijn laatste adem mocht uitblazen.

Een enigmatisch en somber werk, vrijwel onleesbaar genoteerd in de 
bekende Janáček-stijl, die de lastigste metra aan de moeilijkste toon-
soorten weet te koppelen, en die de luisteraar schijnbaar zoveel drem-
pels wil opwerpen dat alleen de grootste aanhouder wint. Pianiste Sara 
Crombach is zo’n aanhouder: ze speelde afgelopen zondagmiddag een 
‘Vertelconcert’ onder de naam De Oriënt-Express, waarin ze op indrin-
gende en geconcentreerde wijze onbekend pianowerken uit Turkije, 
Rusland, Armenië, Oekraïne en Azerbeidzjan speelde. Voor velen zeer 
ontoegankelijke muziek, die echter door de prachtige poëtische om-
lijsting door Crombach, die ook docent Oost-Europese studies is, tot 
leven kwam.

Crombach weet met haar gecon-
centreerde en intense voordracht 
complexe partituren, zoals die 
van Janáček, tot leven te wekken 
en produceert met haar fenome-
naal zingende linkerhand zoveel 
bassen met vele kleurschakerin-
gen en boventonen dat zelfs de 
droge acoustiek van Het Licht-
ruim ervan opleefde. Afgesloten 
werd met een modern werk van 
Fazil Say, waarin de pianiste de 
snaren eerst deels met de hand 
moest afdekken, om daarna in 
een eruptie van Ravel-achtige 
klanken tot een grandioos hoog-
tepunt te komen. De bekende toe-
gift was inderdaad onnodig: alles 
was op grootse wijze gezegd. 
            (Peter Schlamilch) 

Pianiste Sara Crombach in innige omarming met haar instrument.
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Installatieburo van Woudenberg b.v.

MENS is ook…
Workshop Werk en Mantelzorg
U bent mantelzorger èn u heeft een baan. Dan 
is het niet makkelijk om werk en zorgtaken te 
combineren. In deze gratis workshop krijgt u 
inzicht in regelingen en mogelijkheden en tips om 
de combinatie werk- en zorgtaken bespreekbaar 
te maken. Woensdag 12 februari 19.30-21.30 
uur, Lokaal 68, Frans Halslaan 68, Bilthoven. 
Aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.nl

NLdoet
Tijdens NLdoet (13 en 14 maart) gaan vrijwilligers 
aan de slag voor een stichting of vereniging. Kijk 
op NLdoet.nl voor klussen in onze gemeente.  
Meer informatie over mogelijkheden om mee te 
doen als klusaanbieder of als (groep) vrijwilligers: 
Naomi van der Meijden, n.vandermeijden@
mensdebilt.nl of 06 1700 7462.

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

3 + 1 
GRATIS

NU
€ 12,50

WALDKORNPUNTJES

We hebben weer onze bekende 

SKITAART
met zwitserse room, kersen en 
merengue schuim

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

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl
Hairdesque
In onze moderne salon kunt u rekenen op een 
gedegen advies en een betrokken kijk op uw 
haarwensen. Wij onderscheiden ons met de fan-
tastische Curlsys kniptechniek...  [lees meer]

   Wil jij werken op een bruisende ouderenzorglocatie 
  midden in de natuur van Berg en Bosch (Bilthoven)? 
 Dan hebben wij meerdere interessante vacatures:

Medewerker Schoon Huis 

Jij hebt oog voor anderen en draait je hand niet om voor huishoudelijke taken. Je steekt 
graag je handen uit de mouwen, werkt secuur, hygiënisch en zelfstandig. Je beschikt 
over aantoonbare ervaring in huishoudelijk werk. 

Bij voorkeur werk je tussen de 20 en 24 uur per week (ook weekenden en feestdagen). 
Je verdient, als je full time werkt, een bruto salaris tussen de € 1530,- en de € 2049,- per 
maand. Daarnaast hebben we interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Huiskamerondersteuner (ook wanneer je geen zorgachtergrond hebt!)

Jij brengt gezelligheid en sfeer en zorgt ervoor dat onze bewoners zich thuis voelen. 
Bijvoorbeeld door aan te schuiven tijdens ontbijt, lunch of avondeten, bewoners te 
helpen wanneer zij iets niet meer helemaal zelf kunnen of het opzetten en uitvoeren van 
activiteiten. Jij zorgt ervoor dat onze bewoners zich geliefd en van waarde voelen. 

Als huiskamerondersteuner werk je in diensten van 9.00 tot 14.00 uur of van 15.00 
tot 20.00 uur op alle dagen van de week. Bij voorkeur ben je ook in de weekenden 
beschikbaar, maar.. alles is bespreekbaar! Je verdient, als je full time werkt, een bruto 
salaris tussen de € 1714,- en de € 2265,- per maand. Daarnaast hebben we interessante 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Meer informatie of interesse? 
Kijk op onze website, bel of app naar 06 57 10 50 52 
of stuur een mail naar vacature@debilthuysen.nl. 
Misschien ben jij binnenkort onze nieuwe collega. 
Je bent van harte welkom!

De Biltse Hof
Bij De Bilthuysen weten we als geen ander hoe belangrijk 
het is om gezien te worden. Wij stemmen onze zorg en 
ondersteuning af op de interesses en wensen van onze 
bewoners, zo goed en zo kwaad als het kan. Leven in 
plaats van geleefd worden, noemen we dat. 

De Biltse Hof is een locatie van De Bilthuysen en biedt 
een thuis aan mensen met somatische (lichamelijke) 
problemen, mensen met dementie (kleinschalig wonen), 
revalidatiezorg en herstelzorg. 
De Biltse Hof kenmerkt zich onder andere door de 
fantastische ligging (rustig gelegen, midden in het 
groen), restaurant De Lindetuin (waar ook mensen van 
buitenaf komen eten) waar je als medewerker ook terecht 
kunt voor een lekker broodje of lunch en een uitgebreid 
activiteitenaanbod, themadiners, muziekoptredens 
en concerten, bezoeken van contactclowns en 
therapiehonden en nog veel meer.

(De Biltse Hof ligt in Berg en Bosch, daarom is het altijd 
� jn als je over eigen vervoer beschikt). www.debilthuysen.nl  
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Doe mee met Het Lichtruim: 4,5% rente
Speciaal voor inwoners van de gemeente De Bilt bieden wij een unieke kans om fi nancieel 
te participeren in het Lichtruim. Iedereen is wel eens binnengelopen in dit fraaie multi-
functionele gebouw waarin onder andere een basisschool, de bibliotheek, een kinder-
dagverblijf en een theater gevestigd zijn. Als bruisend cultureel centrum biedt dit 
aantrekkelijke gebouw een solide basis, ook in fi nancieel opzicht. Instappen kan al vanaf 
€ 1.000,- met een vaste rentevergoeding van 4,5% per jaar. Bovendien ontvangt u als 
inwoner 50% korting op de emissiekosten. Kortom, een prachtige kans om een aantrekkelijk 
rendement te realiseren én bij te dragen aan het gemeenschappelijke karakter van de 
gemeente De Bilt!

Wat betekent deelnemen in Het Lichtruim voor u?
> Vaste jaarlijkse rentevergoeding van 4,5%
> Looptijd van 7 jaar
> Lage instap vanaf € 1.000,-
> Maatschappelijk verantwoord vastgoed
> Een korting van 50% op de emissiekosten

Kijk voor meer informatie op www.lichtruim-obligaties.nl
of neem contact op via telefoonnummer: 020 - 2270222

Exclusief voor inwoners van gemeente De Bilt

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. 
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

advertentie

Schütz Projectkoor in de 
Oosterlichtkerk

Zondagmiddag gaf het Schütz Projectkoor een bijzonder concert met als titel ‘Ach, m’n ziel is 
louter Klanken’. Onder dit motto werd getracht de verbinding tussen muziek en woord samen 
te vatten. Dirigent Leonard van Goudoever (opvolger van Pieter Kramers) had van het bestuur 

de vrije hand gekregen in de samenstelling van dit project. 

Het koor begon met 2 composities 
van Heinrich Schütz: beginnend met 
de Psalm 137, een treurzang van het 
Joodse volk in ballingschap. Hierin 
was de verbinding tussen de muziek 
en de tekst goed te horen. Het twee-
de koorwerk, het Duitse Magnificat, 
vertelt over de zwangere Maria die 
hoopt dat haar kind – Jezus - alle on-
recht zal bestrijden. Daarna volgden 
enkele Russische koorwerken van 
o.a. Sjostakovitsj en Stravinsky, met 
als slot van dit Russische deel een 
compositie die bewerkt was door de 
dirigent. In dit blok, met als titel ‘Uit 
de Russische Ziel’ was de vocale 
kwaliteit van het koor goed te horen, 
met een bijzondere rol voor de cel-
liste Merel Derksen. Met haar spel 
bracht zij een verbinding tussen de 
verschillende composities aan. 

Vlaams
Het laatste deel van dit programma 
was een muziek-theatrale uitvoering 
van het werk van de Vlaamse dich-

ter/theatermaker Paul van Ostaijen. 
Als kind vertoonde hij al een eigen-
zinnig gedrag, wat in zijn werk goed 
terug te horen is. Acteur en theater-
maker Stef van den Eijnden, speelde 
in dit deel een belangrijke rol door 
zijn gesproken, zingende en roepen-

de teksten, vergezeld met theatrale 
gebaren. Ook de koorleden deden 
met dit (woord-)spel mee. Leonard 
van Goudoever heeft met dit laatste 
deel een verrassende verkenning 
toegevoegd aan het repertoire van 
het koor.            (Frans Poot)

Stef van den Eijnden in ‘gesprek’ met het publiek.

Toneel in Westbroek
‘De Beautysalon van tante Bella’

De toneelvereniging in Westbroek voert in 2020 de klucht ‘De 
Beautysalon van tante Bella’, geschreven door Henk Roede, op.

Tante Bella heeft deze aarde verlaten en haar beautysalon nagelaten aan 
twee neven. Voor het opknappen daarvan voor de verkoop draaien de 
mannen hun hand niet om. Ze zijn immers bouwvakker. Maar tijdens 
de verbouwing is de salon gewoon open. Dat brengt de nodige proble-
men met zich mee. Als dan ook nog de indruk ontstaat dat meer mensen 
een graantje van de erfenis willen meepikken, zijn alle ingrediënten 
voor een klucht voorhanden. Al met al problemen genoeg die de meest 
absurde situaties veroorzaken in deze geweldige klucht met een water-
val aan grappen waarmee het publiek bedolven wordt.

De voorstellingen zijn op 8, 14 en 15 februari om 20.00 uur in het 
Dorpshuis, Pr. Christinastraat 2 te Westbroek. Op 8 februari om 14.00 
uur is er een extra voorstelling voor ‘De Zonnebloem’ en tijdens de 
pauze van de avondvoorstellingen is er een verloting met leuke prijzen. 
Een deel van de opbrengst ervan wordt besteed aan die extra voor-
stelling voor De Zonnebloem’. Info bij Lambert van den Hul (tel. 030 
2715702) of Jan Hendrik Nap (tel. 0346 282477).

Nominatie Vrijwilliger 
van Het Jaar

Dit jaar ligt tijdens de Mathildedag de focus op vrijwilligers, die zich 
belangeloos inzetten voor mensen die zich (soms) eenzaam voelen of 
een beperkt netwerk hebben. Die inzet kan bijvoorbeeld een maatje zijn 
voor iemand met een beperking, iemand ondersteunen bij een ziekte of 
de laatste levensfase of helpen in een verzorgingstehuis.

Voordragen tot 19 februari
Kandidaat voor Vrijwilligere van Het Jaar kunnen tot 19 februari voor-
gedragen worden door een e-mail of videoboodschap te sturen waarin 
de nominatie toelicht en de kandidaat voorgesteld wordt – zonder dat 
hij of zij dat mag weten. Zo wordt de verrassing tot op Mathildedag 
vastgehouden. Een voordracht kan worden gericht aan mevrouw Bovée 
via a.bovee@debilt.nl. 

Prokofjev bij Samuze
Samuze, huismuziekorkest De Bilt, organiseert op zaterdag 4 en 18 
april een muzikaal project onder leiding van Reinout Godschalk. 
Hij heeft arrangementen gemaakt voor huismuziekorkesten van 
werken van Prokofjev.

De stukken die gespeeld worden zijn:
– Masque en The Montagues and the Capulets (Knights), beide uit ‘Ro-
meo en Julia’.
– Peter en de Wolf, in een samengevoegde versie van de muziekjes 
die tussen de vertelde verhalen door gespeeld worden. Hier is er geen 
verteller; de tekst staat in de partijen.

De muziekdagen worden gehouden in de Centrumkerk aan de Juliana-
laan in Bilthoven. Het speelniveau staat open voor elke instrumentalist 
(behalve piano, daarin is al voorzien). De dagen duren van 10.30 tot 
16.30 uur. Voor info c.q. aanmelden zie: www.samuze.nl.
                     (Koos Bogerman)

Vorig muziekproject van Samuze in de Centrumkerk te Bilthoven
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LAMS KOTELETJES
Van ons bekende lamsvlees. Gemarineerd of naturel. 
Puur natuur uit Nieuw Zeeland, lekker genieten
Om kort te bakken en rosé te eten 100 gram 2,15

SLAGERS ROOKWORST
Met goud bekroond! Grof of fijn. Heerlijk voor bij de
stamppot of met een beetje mosterd bij de borrel...
Even kort wellen en smullen maar!! 3 stuks 7,50

CHEESE BURGERS
100% rundvlees met lekkere kruiden & met kaas gevuld
Lekker bij de maaltijd en op een broodje!
kort en fel bakken! 3 stuks 4,20

RUNDER RIBLAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug: lekker lokaal! Met een
grove structuur en iets doorregen; super smaakvol!!
ca. 2½ tot 3 uur stoven, kan ook in de oven... 500 gram 7,25

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
Pure malse varkenshaas met een super paddenstoelen
roomsaus!Heerlijk met rijst en pasta en op een broodje!!
Even lekker te roerbakken. 100 gram 1,85

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Zachte winter tips:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 3 februari t/m zaterdag 8 februari. 

Zetfouten voorbehouden.

RUNDER BIEFROLLADE
Om kort te braden, mag rosé gegeten worden... 100 gram 1,98
BOOMSTAMMETJES
Op veler verzoek. Met ham & kaas gevuld 3 stuks 3,30

VARKENS WANGETJES
Om te stoven voor de liefhebbers. Mals & mager, en
verrassend lekker en eenvoudig te bereiden!
Met gratis recept! Ca. 90 min. stoven 100 gram 1,35

Aandacht vaccineren zuigelingen
In de gemeente De Bilt ligt de vaccinatiegraad bij zuigelingen iets onder het landelijk 

gemiddelde. In de kern Maartensdijk ligt deze echter ver onder de norm. Ook in Bilthoven-
Noord en de wijk Weltevreden ligt de vaccinatiegraad voor BMR onder de norm. Reden 

voor de gemeente om extra aandacht te schenken aan vaccinatie.

Wethouder Bakker: ‘Al dan niet in-
enten is een keuze die bij ouders ligt. 
Als wethouder gezondheid en jeugd 
vind ik het zeer belangrijk, dat kinde-
ren in onze gemeente gezond en veilig 
opgroeien. Vaccineren draagt daar aan 
bij en is belangrijk voor groepsimmu-
niteit. Dat zal ik bij de verschillende 
doelgroepen onder de aandacht bren-
gen en bespreken’. 

Inentingen zorgen ervoor dat kinderen 
niet ziek worden door gevaarlijke ziek-
ten zoals mazelen, bof en polio. Inge-
ente kinderen kunnen op hun beurt an-
dere kinderen niet besmetten. Zo werkt 
men aan groepsimmuniteit. Het Rijks-
vaccinatieprogramma voorziet gratis 
in de inentingen tegen infectieziekten. 

Publiekscampagne
Om verdere daling van de vaccinatie-
graad te stoppen voert de gemeente dit 
voorjaar, vanaf 30 januari, samen met 
GGD regio Utrecht een publiekscam-
pagne over inenten. Zorgpraktijken 
zoals huisartsen en kraamzorg, maar 
ook kinderdagverblijven ontvangen 
informatie en materialen die zij met 
ouders kunnen delen. Daarnaast zal 

on- en offl ine aandacht geschonken 
worden aan inenten, met name daar 
waar de vaccinatiegraad het laagst is.

Gesprek aangaan
In de kern Maartensdijk is slechts 
77% van de tweejarigen ingeënt te-
gen DKTP (norm: 90%) en 78% tegen 
BMR (norm: 95%). Met ‘norm’ wordt 
het percentage kinderen bedoeld, dat 
gevaccineerd moet zijn om een uit-
braak van een ziekte uit het vaccin te 
voorkomen. De gemeente gaat daarom 
in gesprek met kerken in Maartens-
dijk over het belang van vaccineren. 
JGZ-medewerkers van het consulta-
tiebureau krijgen er bovendien extra 
tijd om het onderwerp met ouders te 
bespreken.

Meer informatie
Wie een persoonlijk gesprek over 
inentingen wil, een vraag heeft over 
inentingen of een persoonlijk ge-
sprek met een arts of verpleegkundige 
wil kan een tel. afspraak maken met 
033 4600046. Mailen kan ook naar 
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl. Op 
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur 
kunt u chatten met een jeugdverpleeg-
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

De kater Tommie, die de vorige keer 
asieldier van de maand was, zit helaas 
nog steeds bij ons in het asiel.

Dier van de maand:
poes Anne 

Anne heeft een voedselallergie en staat daarom op een 
heel strikt dieet. Daarnaast moet zij dure medicatie (ca. 
100 euro per maand) hebben om de allergie goed onder 
controle te houden. Dit maakt haar moeilijk plaatsbaar.
Anne is een cyperse poes van 9 jaar. Anne is ontzettend 
lief, aanhankelijk, knuffelig en heeft een super zachte 
vacht. Ze is bij ons gebracht vanwege allergie/astma 
van één van de gezinsleden. We kunnen alleen maar 
positief zijn over haar en iedereen in het asiel vindt haar 
geweldig.
Toch denken wij dat Anne wat langer bij ons zal verblijven 
dan de gemiddelde tijd die een kat bij ons doorbrengt.
Dit komt omdat Anne een voedselallergie heeft en 
daarom moet ze speciaal dieetvoer krijgen en daarnaast 
ook nog 1x daags medicatie.
Deze medicatie is vrij prijzig. Gelukkig is Anne dol op 
eten en is het voor haar geen probleem om dit dieetvoer 
te eten.

Deze lieverd verdient 
het om haar eigen 
thuis te krijgen en wij 
zijn ervan overtuigd 
dat dit ook gaat 
lukken.
Dus ben je op zoek 
naar een hele lieve 
knuffelkat en vind je 
dieetvoer en medicatie 
geen probleem, kom dan 
vooral kennismaken met Anne.

Rasgroep: Katten
Ras: Europese Korthaar
Geslacht: poes
Leeftijd: 9 jaar
Kan met honden: Nee

Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Ja
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een flat: Ja
Kan in een tuin: Nee

Werken voor Senior Support

SENIOR
SUPPORT

Ben je dienstverlenend, ondernemend en professioneel? Wil je ook de 
kwaliteit van leven van senioren verbeteren? Word dan Supporter of werk 
als zzp’er bij ons! 
Wij zijn constant op zoek naar gemotiveerde mensen. Met jouw energie en 
levenservaring geef je onze cliënten de perfecte ondersteuning. Je verricht 
de werkzaamheden meestal in en om het huis en je bent prettig gezelschap.

Senior Support verleent praktische hulp en begeleiding thuis (particulier, 
Wmo of de Wlz) in de Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik, Odijk, de Bilt en 
Bilthoven. 

Het aantal uur per week varieert. Je bepaalt zelf hoeveel uren je werkt.

Meer weten?
Bel of mail ons voor een oriënterend gesprek.
Marion Stumpf en José van Brienen
Telefoon 0343-758737
contact@senior-support.nl

www.senior-support.nl

kundige van GGD regio 
Utrecht (en op dinsdag- 
en donderdagavond tot 
20.30 uur): www.ggdru.
nl/chatten. Meer infor-
matie vindt u ook op 
www.rijksvaccinatiepro-
gramma.nl en op www.
ggdru.nl/rvp.
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Inloopavond werkzaamheden N417 
Vanaf de zomer van 2020 voert de provincie Utrecht wegwerkzaamheden uit aan de N417 

tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading. De werkzaamheden betreffen het aanbrengen 
van zonnepanelen op een gedeelte van het fietspad (in juli/augustus) en groot onderhoud aan de 

weg, inclusief een aantal aanpassingen (in september/oktober).

Om bewoners en andere belang-
hebbenden/belangstellenden te in-
formeren over de werkzaamheden, 
organiseert de provincie Utrecht 
een inloopbijeenkomst op woens-
dag 12 februari tussen 18.30 en 
21.00 uur in het Dorpshuis van 
Hollandsche Rading (Dennenlaan 
57). Medewerkers van de provin-
cie Utrecht, de gemeente De Bilt en 
SolaRoad zijn aanwezig om een na-
dere toelichting te geven en vragen 
te beantwoorden.

Hinder
De provinciale weg N417 (Konin-
gin Wilhelminaweg/Tolakkerweg) 
tussen Maartensdijk en Holland-
sche Rading krijgt in 2020 een 
grote onderhoudsbeurt over een 
lengte van circa 4,5 kilometer. Dit 
onderhoud betreft het gedeeltelijk 
vervangen van de fundering en het 
opnieuw asfalteren van de weg van-
af de rotonde Nieuwe Weteringse-
weg (N234) in Maartensdijk tot 
de Vuursche Dreef in Hollandsche 
Rading. Tegelijkertijd wordt een 
aantal aanpassingen uitgevoerd op 
en om de weg. Op die manier kan 
werk met werk worden gemaakt en 
is er minder hinder voor de omge-
ving. 

Tijdens het groot onderhoud wor-
den de volgende aanpassingen op 
en om de weg uitgevoerd:
• Instellen maximumsnelheid 
60km/u waar het nu 80 km/u is;
• Vervangen van de betontegels 
van het fietspad door asfalt;
• Verbeteren verlichting en be-
bording van de 3 voetgangersover-
steekplaatsen op de Tolakkerweg in 
Hollandsche Rading;
• Oversteekmogelijkheid realise-

ren met bebording voor bromfiet-
sers naar fiets/bromfietspad vanaf 
Tolakkerweg 117.
• Verbeteren van het smalle tegel-
wandelpad aan de westzijde van de 
N417 en nieuwe tegels aanbrengen.

Zonnepanelen
Ook is er informatie over de zon-
nepanelen die deze zomer op een 
gedeelte van het fietspad worden 
aangebracht (over een lengte van 
circa 350 meter, ter hoogte van 
Maartensdijk). De zonnepanelen 
worden aangesloten op een kast 
langs het fietspad van waaruit de 
opgewekte energie aan het net 
wordt geleverd. Het gaat om een 
proef met het winnen van duur-
zame energie uit weginfra. Bij een 
positieve uitkomst, kunnen zonne-
panelen op fietspaden vaker en op 
grotere trajecten worden toegepast 
en een belangrijke bijdrage leve-
ren aan de reductie van het gebruik 
van fossiele brandstoffen. Doordat 
de zonnepanelen zich op de be-
staande wegverharding bevinden, 
is er sprake van dubbel ruimtege-
bruik. Er hoeft geen landbouw- of 
natuurgrond te worden gebruikt en 
het landschap wordt niet aangetast. 

Eenzelfde proef wordt uitgevoerd 
op het fietspad langs de N225 ter 
hoogte van Remmerden. 

Planning
Voorafgaande aan het groot onder-
houd in september/oktober 2020 
zijn er vanaf maart tot en met juni 
2020 voorbereidende werkzaamhe-
den aan de N417. Deze werkzaam-
heden geven weinig hinder voor het 
verkeer. Het gaat om het verleggen 
van kabels en leidingen en het kap-
pen van circa 50 bomen langs het 
traject. Twee daarvan staan in de 
weg voor het goed en veilig uitvoe-
ren van het groot onderhoud. De 
overige bomen zijn onvoldoende 
vitaal en daarmee verkeersonveilig 
naar de toekomst toe (bij hevige 
wind kunnen er takken uitbreken of 
erger…). Voor de verwijderde bo-
men zullen nieuwe, gelijksoortige 
exemplaren worden terug geplant. 
Ook vinden er in de periode van 
27 januari tot en met 6 maart werk-
zaamheden plaats aan de riolering 
langs de N417. Deze wordt gerei-
nigd en geïnspecteerd. Meer infor-
matie over het project is te vinden 
op www.provincie-utrecht.nl/n417.  
     [HvdB]

Een beeldimpressie van het zonnepanelenfietspad bij Remmerden. (foto 
via Provincie Utrecht)

Hairdesque Maartensdijk, 
gespecialiseerd in Curlsys en Color

door Walter Eijndhoven

Alweer ruim twintig jaar heeft Christa Spaan haar kapsalon Hairdesque aan het Maertensplein 
in Maartensdijk. Met vijf enthousiaste en vakkundige medewerkers in haar team is zij 

trots op haar salon. Samen doen zij veel aan training en educatie, maar ook 
bezoeken zij allerlei evenementen en shows. 

Het Hairdesqueteam bestaat uit vier 
topstylistes en twee juniorstylistes 
in opleiding. ‘Wij zijn erkend leer-
bedrijf’, vertelt Christa. ‘Het is erg 
leuk om mensen op te leiden en te 
zien hoe zij zich ontwikkelen, ieder 
op hun eigen manier. De leerlingen 
assisteren ons bij diverse werk-
zaamheden en volgen, naast hun 
opleiding, ook wekelijks training 
in de salon. Afhankelijk van hun ni-
veau en ontwikkeling krijgen zij op 
de werkvloer steeds meer taken en 
verantwoordelijkheden’. 

Curlsys
Hairdesque is gespecialiseerd in 
Curlsys. Deze gepatenteerde merk-
naam voor het krullen-knipconcept 
is ontwikkeld door de Engelse kap-
per Brian Mclean. Christa: ‘Curl-
sys is een prachtige methode, met 
verschillende technieken en cre-
eert zachte of sterke krullen waar-

door het haar meer beweging en 
veerkracht krijgt. Hiervoor komen 
onze klanten van ver’. Curlsys is 
geschikt voor verschillende haar-
typen en geeft het haar tweemaal 
zoveel volume, slag of krul. Het 
haar glanst meer en pluizige punten 
verdwijnen. Ook is er een techniek 
die stijl haar meer volume en een 
luchtige valling geeft. 

Keune Ambassador
Drie jaar geleden werd Hairdesque 
genomineerd om ambassadeur te 
worden voor Keune. ‘Hier zijn wij 
blij mee en best ook trots’, vertelt 
Christa. ‘Keune, een wereldwijd 
haarcosmeticabedrijf, selecteert de 
betere salons hiervoor. Deze salons 
onderscheiden en ontwikkelen zich 
en investeren veel in educatie en 
training. Hier waren wij als team al 
volop mee bezig, dus was het am-
bassadeurschap een logische vol-

gende stap. Als ambassador krijg je 
support en ieder jaar leuke, nieuwe 
trainingen. En wij zijn altijd als 
eerste op de hoogte van de nieuw-
ste producten en ontwikkelingen in 
ons vakgebied’.

Femke
Sinds januari heeft het team ver-
sterking gekregen van de nieuwe 
collega Femke. Zij is allround 
haarstylist en gespecialiseerd in 
kleur- en folietechnieken. Christa: 
‘Wij zijn bijzonder blij met Fem-
ke. Zij past helemaal in ons team, 
maar ook goed in dit dorp, wat ze-
ker belangrijk is. Femke werkt op 
dinsdag, donderdag en zaterdag. 
Hairdesque houdt op dinsdag en 
donderdag koopavond’. 

Meer informatie over Hairdesque 
kunt u vinden op hun website: 
www.hairdesque.nl

Team Hairdesque is altijd als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkeling 
op hun vakgebied. 

Kledingmaker
gaat verhuizen

De Bilthovense Kledingreparatie en Stomerij verhuist niet deze week - 
zoals eerder gemeld - maar per 4 maart van de Vinkenlaan 43-45 naar 
de Kwinkelier 59.

Kledingmaker Sadik verheugt zich erg op het verhuizen naar zijn 
nieuwe adres in de Kwinkelier.

Transmissie meditatie
Transmissie meditatie is een eenvoudige groepsmeditatie die ieder-
een kan beoefenen, naast een eventuele persoonlijke meditatie.

Op zondag 16 februari van 14.00 - 15.00 uur wordt op de Van Osta-
delaan 2 in Bilthoven kunt u ken-
nismaken met transmissie medita-
tie. In de workshop komen vragen 
aan bod als: Wat is het doel van de 
ziel? Wat is het doel van medita-
tie in het algemeen, en transmis-
sie meditatie in het bijzonder. Hoe 
kun je dienstbaar zijn aan de we-
reld, het contact met je ziel en je 
chakras stimuleren en deelnemen 
aan een wereldwijd groepsproces 
om geestelijke energieën te trans-
formeren, zodanig dat deze voor 
de mensheid beschikbaar en bruik-
baar worden. De transmissie groep 
in Bilthoven komt 3 keer per week 
bijeen en er zijn nooit kosten aan 
verbonden. Meer informatie, bel 
06 46 41 68 23
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 29 januari t/m di 25 februari 2020

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

DANIO KWARK
2 verpakkingen à 450 gram

 2 VOOR

3,-

WATERVAL WIJNEN
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

 3 VOOR

 10,-

LA PLACE OF JUMBO VERSE 
PASTA OF JUMBO VERSE 
PASTASAUS
Alle soorten
3 verpakkingen
Alle combinaties mogelijk

2+1
GRATIS*

JUMBO KOFFIE
Alle soorten
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

ZALMFILET MET HUID
Schaal 2 stuks

5,-

JUMBO RUNDERGEHAKT
2 schalen à 500 gram

 2 VOOR

5,-

SUN, DREFT OF FINISH 
VAATWASTABLETTEN
2 pakken à 14-81 stuks

1+1
GRATIS*

3  VOOR3  VOOR

4450

KIES & MIX FRUIT
Pitloze rode druiven bak à 500 gram, 
Frambozen bakje à 125 gram, 
Junami appels tas à 1 kilo, 
Kiwi Zespri green bakje à 3 stuks

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*
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De Leerkrachten De Nijepoort 
solidair met zorgsector

door Walter Eijndhoven

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari staakte het onderwijzend personeel in het basis-, speciaal- 
en voortgezet onderwijs op diverse plaatsen in het land. Naast het onderwijs kampt ook

 de zorgsector met problemen. Om hen een hart onder de riem te steken, gingen vier 
leerkrachten van De Nijepoort een handje helpen in Huize Weltevreden in De Bilt. 

In tegenstelling tot veel scholen in 
Nederland, kent de Groenekanse 
basisschool De Nijepoort nauwe-
lijks uitval van klassen. Wel voelen 
zij iedere dag de dreiging en ook de 
extra belasting voor het vaste team 
wanneer collega’s ziek worden. In 
de media verschijnen steeds meer 
verhalen over naar huis gestuurde 
klassen, soms zelfs meerdere tege-

lijk. Dat dit grote gevolgen heeft 
voor het onderwijsniveau in Neder-
land, is duidelijk. 

Problemen
Nu, vele stakingen verder, maakt 
het kabinet een begin met extra 
investeringen. Deze zijn echter on-
voldoende voor het oplossen van 
de grote, structurele problemen in 

het onderwijs. Niet alleen moet de 
kwaliteit van het Nederlandse on-
derwijs omhoog, ook voor het toe-
nemende lerarentekort zijn flinke 
investeringen nodig. 

Werkdruk
Tijdens de vorige staking voerde 
De Nijepoort actie met de kinderen. 
‘Voor deze staking van twee dagen 
pakken wij het anders aan’, vertelt 
Michiel van Geel, leerkracht bij 
De Nijepoort. ‘De werkdruk in de 
verzorgingshuizen is ook erg hoog. 
Daarom voelen wij ons vandaag so-
lidair met hen’. ‘Gisteren waren wij 
bij de landelijke staking aanwezig 
en vandaag helpen wij een handje 
in Huize Weltevreden’, vult Jochem 
Tims zijn collega aan. 
Een gedeelte van de middag lazen 
Jochem en Michiel de bewoners 
voor uit kinderboeken als ‘De Ge-
neraal’, die zij van school hadden 
meegenomen, terwijl twee andere 
leerkrachten de ouderen vermaak-
ten met zang en pianospel. 

Met muziek vermaken leerkrachten van De Nijepoort hun toehoorders. 

Twee leerkrachten van De Nijepoort lezen de ouderen voor

Terug in de tijd op Beerschoten
KinderNatuurActiviteiten organi-
seert activiteiten voor kinderen in 
en over de natuur. Dit wordt gedaan 
door vrijwilligers van Utrechts 
Landschap en IVN De Bilt. Woens-
dag 12 februari gaat het over de Di-
nosaurus

Miljoenen jaren geleden leefden 
Dinosaurussen op onze aarde. Ze 
worden ook wel ‘verschrikkelijke 

hagedissen’ genoemd. Het waren 
dus reptielen die eieren legden. 
Sommige werden wel hoger dan 
een huis en langer dan een grote 
vrachtwagen. Maar waar leefden ze 
van? Leefden ze ook in onze omge-
ving en kun je daar nog sporen van 
terugvinden?

Ze stierven lang geleden uit door 
verandering van het klimaat. Nu 

verandert ons klimaat ook weer. 
Zouden ze terugkomen? Deze mid-
dag leer je alles over deze reptielen 
en hun leefomgeving.

Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 
tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen 
Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De 
Bilt. Aanmelden per email kan tot 
en met zaterdag 8 februari via kin-
dernatuuractiviteiten@gmail.com.

Lekenles op De Regenboog
De onderwijsbonden riepen vorige week alle leerkrachten op om op 30 en 31 januari te gaan 

staken. Het team van De Regenboog besloot om alleen donderdag te gaan staken om zo 
hun stem te laten horen. Op deze dag was de school dicht. 

Vrijdag was de school open, maar 
werd aandacht gevraagd voor het 
grote lerarentekort dat er de laatste 
jaren is ontstaan. Oud-leerlingen, 
ouders, belangstellenden en kinde-
ren uit de midden- en bovenbouw 
werden uitgenodigd om les te ko-
men geven. De leerkrachten wilden 
zo anderen laten ervaren hoe ont-
zettend mooi en leuk het lesgeven 
aan kinderen is. 

Werkdruk
Sabine Kors, leerkracht en initia-
tiefnemer van deze actie vertelt: ‘Op 
onze school hebben wij nog geen 
last van het lerarentekort, omdat 
wij momenteel extra leerkrachten 
hebben om de werkdruk te verlich-
ten. De komende jaren zullen wij, 
net als alle scholen in Nederland, 
ook problemen gaan ondervinden 
door het verwachte lerarentekort. 
Wij wilden onze klassen een dag 
openstellen om iedereen de moge-
lijkheid te geven om te ervaren hoe 
prachtig ons vak is.’ Verschillende 

ouders en leerlingen hebben in de 
klassen een les verzorgd. Het was 
volgens de leerkrachten en betrok-
kenen een zeer geslaagde actie. 
               (Anique Diepeveen)

Een ouder geeft in groep 3 een 
zelfgemaakte les over vliegen door 
de ruimte.

Leerlingen uit groep 8 geven een crea-les aan hun eigen groep. 

Succesvolle Open Dag
De Open Dag van het Aeres VMBO Maartensdijk is succesvol verlo-
pen. Op vrijdagavond 24 en zaterdagochtend 25 januari was de school 
opengesteld voor ouders, verzorgenden en leerlingen die dit jaar van 
de basisschool afkomen en die op zoek zijn naar een leuke en goede 
middelbare school. 

De school heeft zich in klaslokalen, gangen en de gemeenschappelij-
ke ruimte van de school gepresenteerd als een gezellige vmbo-groen 
school waar kinderen die gek zijn op dieren, eten & drinken en na-
tuur zich snel thuis zullen voelen. Ook de kassen en dierenverblijven 
konden bezocht en bekeken worden. De bezoekersaantallen overtroffen 
ruim die van vorige jaren.          [KD]

De Open Dag van Aeres wordt goed bezocht.

Jeugdboeken-middag 
 
De Bilthovense Boekhandel organiseert op 11 februari van 16.00 tot 
18.00 uur een informatieve en inspirerende bijeenkomst voor juffen en 
meesters in het basisonderwijs, medewerkers van basisschoolmediathe-
ken en andere professionals die met kinderen tot en met ca. 12 jaar wer-
ken. De bijeenkomst staat geheel in het teken van kinderboeken en vindt 
plaats in de Bilthovense Boekhandel.

Kinderboekenauteurs Sanne Rooseboom (Ministerie van oplossingen) en 
Annejan Mieras (Homme en het noodgeval) vertellen over de totstand-
koming van hun boeken. Kirsten Wesselius (Lemniscaat) vertelt hoe be-
langrijk het is om te spelen met prentenboeken, en hoe dat te doen. Aan 
het eind van de bijeenkomst kan men zich persoonlijk en vrijblijvend 
laten informeren en adviseren door het Kinderboekenteam van de Biltho-
vense Boekhandel en de gastsprekers. 

De bijeenkomst is gratis; aanmelden s.v.p. via info@bilthovenseboek-
handel.nl. Bezoekers ontvangen bij inschrijving een link naar een prijs-
vraag; iedereen die zich vooraf heeft aangemeld ontvangt bij vertrek een 
goedgevulde goodiebag.
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MEGASTUNT2 BLIKKEN

 2.99

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 5 t/m dinsdag 11 februari 2020. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

De Beste Rookworst

van NederlandDe Beste Rookworst

van Nederland

Maximaal 6 kratten per klant 

 Verse slagersrookworst 
Van /4.78
Van de versafdeling 

 Hertog Jan
 Krat met 24 fl esjes van 0.33 liter 
 Van /16.79

PER KRAT

 9.99 

  Dreft vaatwastabletten 
Platinum Plus
 3 zakken met 18 stuks  
Van /25.62
 Voor 8.54 

Blauwe bessen
 Beker van 500 gram
 Van /5.99

Unox soep in blik
2 blikken van 800 ml 
 Van /3.98 - /4.58 

 2.99
2 STUKS

 3.99
PER BEKER

 1+2
GRATIS 
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Running De Bilt hoopt 
op 500 deelnemers

door Kees Diepeveen

Op 29 maart wordt de vierde editie gelopen van Running De Bilt. Het parcours voert dit jaar 
door ‘oud De Bilt’. Elke inwoner kan mee doen aan de hardloopwedstrijd die een 

podium biedt aan de jeugd, de plezierloper en de geoefende hardloper. Start 
en finish is bij Pomp 41 aan de Dorpsweg in De Bilt.

Running De Bilt is opgericht met 
als doel het organiseren van hard-
loopwedstrijden in de gemeente De 
Bilt voor jong en oud. De organi-
satie hoopt dit jaar de 500 deelne-
mers te halen en die mee te voeren 
over het geheel vernieuwd parcours 
langs de pareltjes van De Bilt; zo-
als het nieuwe fietstunneltje onder 
de N237, het sfeervolle oude dorp 
en via de karakteristieke Klooster-
wijk naar het Kloosterpark. Overi-
gens moet de provincie Utrecht nog 
formeel toestemming geven om 
van het tunneltje gebruik te mogen 
maken voor de wedstrijden, maar 
de organisatie gaat ervan uit dat die 
toestemming er wel komt.

Bevlogen
Jack van der Walle en Tim Bolink 
zijn twee bestuursleden van de 
organisatie. Beiden bevlogen at-
leten en voormalig inwoners van 
De Bilt ontmoetten elkaar in 2015 
op een trainingskamp van hun at-
letiekvereniging. Zij vonden het 
vreemd, dat er in een dorp als De 
Bilt geen dorpsloop was en gingen 
aan de slag. Zij zetten een stichting 
op, verzamelden bestuursleden en 
organiseerden in 2017 de eerste 
Running De Bilt. Jack: ‘We hadden 
deze nieuwe route al langer in ons 

hoofd en wilden het nu waar maken 
na de aanpassing van het fietstun-
neltje. Een goede voorbereiding 
vergt een jaar. We hebben heel goed 
contact gehad met gemeente De 
Bilt en de bewonersverenigingen 
van het Kloosterpark en het Oude 
Dorp. Dat heeft veel draagvlak ge-
geven. De bewoners van de wijken 
werden op de hoogte gehouden 
met nieuwsbrieven. Zo hebben we 
bijvoorbeeld afgesproken pas om 
11.00 uur te starten na afloop van de 
kerkdienst. En ruim 30 vrijwilligers 
zorgen ervoor dat op het parcours 
alles in goede banen geleid wordt’.

Talent
Tim: ‘De wedstrijd is onderver-
deeld in een jeugdloop, een 5-km 
wedstrijdloop & teamloop en een 
10-km prestatieloop. De uiterste 
inschrijftermijn is 25 maart. Via 
de website kan ingeschreven wor-
den. Wat onze loop onderscheidt 
van vergelijkbare hardloopevene-
menten is dat wij jong talent actief 
ondersteunen door een sterk deel-
nemersveld op de 5 km te bieden’. 
Jack vult aan: ‘Dat heeft te maken 
met onze bekendheid in de atletiek-
wereld. Wij kennen bijna alle atle-
ten uit de nationale top en die weten 
dat wij een snel parcours hebben 

waar de nationale toppers goed te-
gen elkaar kunnen racen. En dat 
trekt. Maar ook voor de toeschou-
wers is dat mooi om te zien. We 
verwachten dit jaar een sterk deel-
nemersveld aan de 5 kilometer’.

Duurzaamheid
Tim: ‘Wij besteden veel aandacht 
aan duurzaamheid en milieu op en 
rond de wedstrijd. Zo komt 80% 
van onze deelnemers uit Utrecht 
en omgeving, die dus in principe 
op de fiets kunnen komen. Wij rei-
ken de startnummers los uit en niet 
in enveloppen. Wij zorgen voor 
voldoende afvalbakken en Dixies. 
Waar mogelijk volgen we de richt-
lijnen van de Milieubarometer 
Duurzame Evenementen en probe-
ren zo weinig mogelijk belastend te 
zijn voor het milieu en zo duurzaam 
mogelijk te werken. We hopen er in 
alle opzichten op 29 maart een suc-
ces van te maken’. 

De organisatie is nog op zoek naar 
vrijwilligers die willen helpen op 
de dag zelf. Deelnemers kunnen 
zich aanmelden via www.running-
debilt.nl . Vrijwilligers kunnen zich 
melden door een mail te sturen naar 
info@runningdebilt.nl.

De jeugdloop maakt onderdeel uit van het programma. Er wordt fanatiek 
gestreden om de winst.

Nova bezwijkt onder eigen druk
Net als vorige week reisde Nova zaterdag af naar Den Haag; ditmaal voor een wedstrijd tegen 

Die Haghe. Tijdens de training hadden de spelers een strijdplan bedacht 
dat in Den Haag uitgevoerd zou worden. 

De start was echter niet zoals in 
eerste instantie bedacht; al gauw 
kwam Die Haghe op een 7-2 voor-
sprong. Er werd gemakkelijk van 
verre afstanden gescoord, maar ook 
de doorbraak werd goed benut door 
de Haagse ploeg. Nova maakte 
veel fouten rond de korf, waardoor 
meerdere vrije ballen werden ge-
geven door de scheidsrechter. In 
De Bilt behaalde de neemster van 
de vrije ballen van Die Haghe een 
hoog percentage. Hier anticipeerde 
de verdedigsters van Nova dit keer 
goed op door strategisch te verde-
digen, met succes. Het was verder 
een matige eerste helft van de Bilt-
hovense ploeg met duidelijk nog 

niet het gewenste resultaat. Nova 
ging de kleedkamer in met een 14-7 
achterstand.

In de rust is er bewust voor gekozen 
om niet gezamenlijk de eerste helft 
te bespreken, maar om dit met de 
vakken apart van elkaar te doen. Zo 
konden de coaches gerichte aanwij-
zingen geven. Nova begon scherper 
aan de tweede helft, maar kwam we-
derom moeilijk tot goede aanvallen. 
Het spel van de Haagse spelers was 
vrij fysiek; er werd flink geduwd en 
getrokken waardoor meerdere spe-
lers van beide ploegen op de grond 
belandden. Even leek het erop dat 
Nova zichzelf terugvocht in de wed-

strijd met een tussenstand van 16-11. 
Het lukte Nova echter niet om mee te 
blijven scoren. Door het onscherpe 
spel van Nova is het niet gelukt de 
winst een keer mee naar Bilthoven 
te nemen. De wedstrijd is geëindigd 
in een 28-17. Achteraf concludeerde 
coach Frank dat de Nova-spelers 
zichzelf misschien te veel druk had-
den opgelegd; ze wilden te graag en 
dat zat hen in de weg. 

Volgende week neemt Nova het op 
tegen MIA. Ook zij staan niet hoog 
op de ranglijst. Deze wedstrijd is 
een belangrijke kans voor Nova om 
de eerste punten te pakken.  
    (Marloes van Ettikhoven)

Nova kwam niet altijd tot de gewenste aanvallen.

DOS wint ook van AVO
Na de ruime overwinning van vorige week, speelde DOS nu thuis in De 
Vierstee tegen het één plaats lager geklasseerde AVO uit Assen. Wat op 
papier een spannend duel tussen de nummers drie en vier was, bleek in 
de praktijk geheel anders uit te pakken.

DOS schoot uit de startblokken en binnen tien minuten stond de thuis-
club al met 7- 1 voor. De coach van AVO had al een time out genomen 
en probeerde nog te redden wat er te redden viel. Het jonge AVO acht-
tal was volstrekt niet opgewassen tegen DOS. DOS speelde met een 
geweldige drive in een hoog tempo en creëerde veel kansen, maar gaf 
ook verdedigend niets cadeau. Via 9-2 denderde DOS door naar een 
17-5 stand bij rust. 

Na rust zakte de wedstrijd een beetje in. AVO geloofde het wel en 
gooide de handdoek in de ring. Bij DOS werd ook de concentratie iets 
minder en lukte het niet om het zeer hoge niveau van voor rust nog een 
helft vol te houden. Coach Maarten van Brenk wisselde nog enkele 
spelers, die ook nog tot scoren kwamen. Hij was vooral tevreden over 
de verdedigende aanpak van zijn team. Door veel druk te geven werd 
AVO tot foute keuzes gedwongen. DOS sloot deze wedstrijd af met 
een 28-11 overwinning, waardoor het team de derde plek op de rang-
lijst behoudt. Komende zaterdag speelt DOS om 20.30 uur in Kampen 
tegen Wit Blauw. 

Eén van de 28 treffers in de maak.

Opnieuw verlies voor TZ
Afgelopen zaterdag stond er voor Tweemaal Zes opnieuw een uitwed-
strijd in Dordrecht op het programma. Vorige week werd er met dubbele 
cijfers verloren van Sporting Delta, dus het eerste team wilde deze keer 
een revanche in de stad. Tegen Oranje Wit werd er nogmaals niet gewon-
nen. De bezoekers kwamen met vijf doelpunten achter aan het begin van 
de wedstrijd en die marge hield stand tot het laatste fluitsignaal. 

De wedstrijd tegen Oranje Wit was de eerste return van de zaalcompe-
titie. Thuis werd er met vier punten verschil gewonnen, dus het team 
had er vertrouwen in, dat er weer kansen lagen tegen deze tegenstander. 
Oranje Wit bleek gebrand en startte sterk en fel aan de wedstrijd, terwijl 
TZ te slap acteerde. De focus miste en het gat wat de thuisploeg in het 
eerste kwartier wist te creëren bleef in stand. Vanaf dit moment was er 
een redelijk gelijk opgaand doelpuntenverloop, maar voor rust wist TZ 
niet dichterbij hun tegenstander te komen.
Na het bezoek aan de kleedkamer leek Tweemaal Zes zelfs even het 
voortouw te nemen. Er werd strakker verdedigd en makkelijker onder de 
druk van de tegenstander uitgekomen. Het bleek van korte duur. Oranje 
Wit had vervolgens opnieuw de overhand. Het lukte hen de marge te be-
houden en de club trok de wedstrijd definitief naar zich toe; 22-15. 
Voor TZ duur en zuur puntenverlies, aangezien het gat tot de nummer 6 
en 7 in de competitie hierdoor nog maar 2 punten is. Komende weken 
volgen er twee thuiswedstrijden, waarbij het streven is om dit gat weer te 
vergroten.              (Sterre Thijs)
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.

2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.

3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale 
drukwerkspecialist

0346 211215
www.parelpromotie.nl

Te koop aangeboden 
Leren 3+2 zit BANKSTEL 
zw. gekocht 27-1-2020 met 
bon Vraagpr. €600,-. Tel. 
06-29506849

4 Lederen EETSTOELEN 
donkerblauwe €140-. 
Computertafel nieuw €25,-. 
Tel. 06-53181066

Elektrische tandenborstel met 
oplader, Oral B Professional 
Care, 2 standen en met te hard 
poetsen indicator, werkt nog 
prima €5,-. Tel: 030-2202369

Kijk op kerken van Henk 
Nieuwenkamp, hierin worden 
kerken in Nederland belicht 
€2,- Tel: 06-14040516

Maria Rosseels 3 boeken; 
Elisabeth, Dood van een non 
en Ik was een kristen samen 
€2,-. Tel: 06-14040516

A . Koolhaas 4 boeken; 
Andermans huid, Liefdes tred-
molen, De laatste goeddoen 
en Ten koste van een hagedis 
€2,-. Tel; 06-14040516

Zwartlederen bank Prominent 
2,5 zits zgan €50,-. Tel. 
06-42318078

Boek de bestseller van ‘Johan 
Cruijff’ van Auke Kok. 
Van €27,50 nu €20,-. Tel. 
06-19929961

Gratis op te halen Twinny 
Load fietsendrager, max. 
kogeldruk 60kg. Tel: 030-
8782113

Skischoenen merk Lowe 
mt37, slechts 2x gedragen 
€20,- Bilthoven. Tel. 030-
2253441

Probox Skibox/Dakkoffer met 
slot en 2 sleutels. 150 cm lang, 
100 cm breed, 0,40 cm hoog 
€35,- Bilthoven. Tel. 030-
2253441

Originele Monopoly zgan 
€10,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe Carl ponshulp nog in 
verpakking €8,-. Witte meta-
len kledingboy 108cm hoog 
€5,-. Tel. 030-2202996

4 nieuwe zwarte eetkamer-
stoelen met stoffen bekleding 
€40,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe crème dames-
jack gewatteerd met 
capuchon+bontkraag mt 44-46 
valt klein €20,-. Tel. 030-
2202996

2 dekbedhoezen voor peu-
terbed (120x150cm). 1x 
leeuwtje,zwart/geel, 1x die-
ren veelkleurig €10,-. Tel. 
0642448590

Nijntje klein speelhuisje met 
houten figuurtjes + Nijntje 
puzzels(6-9-12-16 stukjes) + 
houten peuterpuzzel dieren 
€10,-. Tel. 0642448590

5 boeken Nicci French in de 
Frieda-Klein-Reeks €10,-. Tel. 
030-2285453

Petroleumstelletje creme een-
pits. €10,-. Tel. 030-2290923

Twee Pioneer geluidsboxen 
CS353 hoog 48 cm. €10,-. Tel. 
030-2290923

4 antieke puddingvormen 
saemn €10,-. Tel. 030-2290923

Handgemaakt nieuwe heren-
schoenen maat 44 merk Gerba 
zwart, versterkte neuzen €10,-. 
Tel. 030-2290923

Kinderstoel 2-delig van hout. 
€10,-. Tel 0346-211615

Kinderledikantje incl. matras 
lakentje en dekentje €12,50. 
Tel. 0346-211615

2 kinder goochelboeken. Ze 
zijn nog netjes €7,50. Tel. 
0346-243758

2 Kinder speelkleden afbeel-
ding stad/dorp. samen €6,-. 
Tel. 0346-243758

Kinderledikantje incl. lakentje 
en dekentje €15,-. Tel. 0346-
211615

Klein stoeltje voor kind. Hout 
met riet s.gs. €7,50. Tel. 0346-
211615

Taupe suede dameslaarzen. 
zgn maat 41(7) bontvoering 
€7,50. Tel. 030-2290923

Fietsen/ brommers
HERENFIETS Sparta 8 vers. 
tr.remmen, geveerd, naaf-
dynamo, 1ps €220,-. Tel. 
06-10156502 (n.o.z.)

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

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Floor Rolluiken zoekt een 
ROLLUIKMONTEUR, een 
constructiebankwerker en een 
assemblage medewerker. Wij 
geven graag nadere uitleg, dus 
reageer gerust en bel met 0346 
213426 voor meer informatie. 
Je kunt vragen naar Edwin.

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen en 
buitenschilderwerk voor meer 
informatie: Raymond Altena 
0621587684.

ERVAREN docente Frans en 
Engels geeft graag bijles en 
conversatieles. Woonachtig 
in Bilthoven, de Leyen. 
0651412055

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

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

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

Jezus zegt: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Mooie Vakantiebungalow
Wifi, vrije tuin, rust en ruimte. Regio Ootmarsum-Denekamp.
Goede fiets-/wandelomgeving.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
info. 0541-626578 / 0639609666

Cursussen/ trainingen 
CREATIEVE VROUWEN KRACHTCIRKEL
start 13 febr in Maartensdijk
Ben je (hoog)gevoelig en sta je als vrouw zelfbewust in het 
leven? Heb je belangstelling in persoonlijke groei en ontwik-
keling en vind je 't fijn om gelijkgestemden te ontmoeten en 
creatief bezig te zijn? 
In een veilige, warme sfeer kun je 5 avonden lang geïnspi-
reerd worden middels meditatie, deelronde, creativiteit en 
tarotkaarten. Er is nog 1 plaats! Aanmelding: www.spiege-
ling.net

Tuinvereniging Het Klooster-
park Er zijn nu TUINEN vrij 
voor het kweken en oogsten 
van uw groente en fruit. 
atvhetkloosterpark@hotmail.
com

Wie spaart er nog plastic dop-
pen voor blinden geleidehon-
den? Wij hebben nog een zak 
vol. Tel: 030-8782113 

Te huur aangeboden per 1 
april 2020 GARAGE omg. 
Middellaan, Bilthoven. Tel. 
06-36027344

Oproep: Heeft u in janu-
ari bij Emmaus B’hoven 
’n Twentse natuurhouten 
WANDELSTOK gekocht? 
Deze is per ongeluk daar 

heengegaan en ik ben heel 
verdrietig dat hij weg is want 
was mijn moeder’s. Wilt u dan 
alstublieft contact opnemen 
met M. de Waal 0644116125

Oproep: Heeft u in janu-
ari Bij Emmaus B’hoven 
een TROPENHELM/
ZONNEHOED gekocht? 
Deze is ook per ongeluk daar-
heen gegaan. Zou u alstublieft 
wegens emotionele waarde 
contact willen opnemen met 
0644116125

Auto APK keuren, haal en 
breng service info. Tel. 
06-10156502 (n.o.z.)

Circusvoorstelling 
voor directie van 

De Regenboog
Op woensdag 29 januari namen directeuren Douwe Bilder en Karin Brascamp 
afscheid van basisschool De Regenboog. De kinderen hadden o.l.v. gymleraar 
Sebastiaan Klok een prachtige circusvoorstelling in het diepste geheim voor 
hen voorbereid. Het directie-duo heeft genoten van deze bijzondere voorstel-
ling. ’s Middags vond er een receptie plaats waar ouders de gelegenheid kre-
gen om hen de hand te schudden. Het team en de kinderen zijn erg blij om 
Eric Altenrath welkom te heten als nieuwe directeur van De Regenboog.
             (Anique Diepeveen)

Alle klassen waren gekleed in een kleur uit de regenboog en dat resulteerde in 
deze prachtige regenboogfoto met juf Karin en meester Douwe in het midden.

WORKSHOP

TRANSMISSIE-MEDITATIE
Een eenvoudige groepsmeditatie 

als dynamische dienst aan de wereld en 
een krachtige vorm van geestelijke ontwikkeling

Zondag 16 februari 2020 — 14.00 tot 15.00 uur
Van Ostadelaan 2, Bilthoven

Vrij entree
Info: 06 464 168 23



Zware rugbypartijen 
in Apeldoorn

De U12 jeugd van Stichtsche ging dit weekend naar Apeldoorn voor 
drie zware partijen tegen clubs uit Oost Nederland. De opmaat van deze 
dag leidde tot een bijzonder spannende en gelijkwaardige laatste wed-
strijd tegen thuispartij de Rams uit Apeldoorn. Onder toeziend oog van 
oud international uit het Nederlands Team en Rams speler Wesley Mul-
der werd er gevochten voor elk punt (Try). Na de rust kwam Apeldoorn 
met een mooie aanval terug tot een gelijkspel. Toprugby en een mooie 
afsluiting van deze rugby dag in Oost Nederland.

Salvodames zetten 
overwinningenreeks voort

Dit weekend moesten de dames 
van Salvo in Amersfoort aantreden 
tegen het als derde geplaatste team 
van Keistad. Ook deze horde na-
men de Maartensdijkse dames en 
wonnen hun wedstrijd met 1-3. De 
koppositie kwam niet in gevaar.

De eerste set pakte Salvo de za-
ken zeer overtuigend aan. Met een 

goede service en een gevarieerde 
aanval kreeg de tegenstander totaal 
geen vat op het spel. Deze set werd 
overtuigend gewonnen met 15-25. 
De tweede set kwamen de dames 
van Keistad beter in hun spel en 
moest Salvo flink aanpoten om 
controle over de set te houden. Het 
inbrengen van Lisa de Wit werkte 
daar zeker aan mee. Zij sloeg de 

nodige punten binnen. Ook Ni-
cole Visscher liet zich gelden op 
de midvoorpositie. De set werd 
uiteindelijk gewonnen met 22-25. 
De derde set speelde Salvo rom-
melig. Keistad raakte beter in vorm 
en wist de koploper te beteugelen 
die geen verweer had tegen het op-
portunistische en aanvallend betere 
spel van de Amersfoortse dames. 
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

SVM wint uiteindelijk 
met ruime cijfers

De eerste thuiswedstrijd na de winterstop ontving gastheer SVM het Utrechtse vv De Dreef. Op 
het zonnige maar winderige sportpark van Eck startte SVM veel te nonchalant. Er kwamen 

wel wat kansen, maar de SVM-spitsen schoten nog niet met scherp.

SVM gaf veel ruimte weg en was 
slordig in het rond spelen van de 
bal. Vv De Dreef kwam na ruim 
een kwartier spelen uit een corner 
door minder goed verdedigen met 
een kopbal op de 0-1voorsprong. 
Het werd uiteindelijk een wedstrijd 
met twee SVM-gezichten.

Het lijkt wel of SVM pas wakker 
wordt na een onnodige achterstand. 
SVM probeerde het wel maar wist 
de doelman van de bezoekers niet 
te verschalken. Na een klein half 
uur spelen moest de Dreef met 10 
man verder na een zware overtre-

ding op Frank van Brenk; schoten 
misten net de scherpte en een kop-
bal van Chester Kemp kwam op de 
paal. SVM voetbalde meer tegen 
zichzelf dan dat het vv de Dreef 
haar voetbal wil oplegde.

De 2e helft viel de gelijkmaker al 
na 5 minuten spelen. De goed spe-
lende Leroy Engel tekende voor de 
1-1. Mike de Kok zorgde dat SVM 
op de 2-1 kwam. Met een prachtig 
afstandsschot tekende Leroy Engel 
voor de 3-1. Vv De Dreef geloofde 
het wel. SVM bouwde aan een gro-
tere voorsprong; Jordi van der Lee 
(2), Mike de Kok( 3) en Perry van 
den Bunt (1) bepaalden de einduit-
slag op 9-1. 

De concurrenten EDO en Elink-
wijk wonnen ook. De strijd om de 
bovenste plaatsen blijft zo (buiten-)
gewoon spannend. A.s. zaterdag 
gaat SVM op bezoek bij SV Vecht-
zoom dat met 2-1 won op bezoek 
bij Vianen. SVM was in de tweede helft beter op dreef.

Verdedigingsfouten nekken 
FC De Bilt

De derde onderlinge wedstrijd in dit seizoen tussen FC De Bilt en FC Breukelen stond op 1 
februari op het programma. De eerste twee werden door Breukelen gewonnen, dus de Biltse 

mannen gingen de strijd aan voor eerherstel, maar vooral voor de broodnodige punten.

FC De Bilt leek goed aan de wed-
strijd te beginnen, maar de hoop op 
een goed resultaat werd in de eerste 
tien minuten de grond in geboord. 
Twee verdedigende fouten werden 
afgestraft door Breukeler-spitsen, 
waarvan er één niet geheel onbe-
kend: Mike Versloot. Dat beteken-
de dus: achter de feiten aanlopen 
en erger voorkomen. FC Breukelen 
was de betere partij en het vertrou-
wen bij FC De Bilt was ver te zoe-
ken. Toch waren er vlak voor rust 
de eerste signalen van herstel, bij-
voorbeeld de kopbal van Jelle Vliek 
die op de paal belandde.

Beter
Na rust een duidelijk beter FC De 
Bilt. Breukelen werd meer en meer 
achteruit gedrukt en het veldspel 
van De Bilt was zeer verdienstelijk. 
Er ontstonden diverse mogelijk-
heden om de aansluitingstreffer te 
maken, maar echt grote kansen wa-
ren het nu ook weer niet. De ver-
dediging van Breukelen hield stand 

en werd in de 70e minuut geholpen 
door het niet toekennen van een - in 
de ogen van velen - strafschop. Aan 
de andere kant brak Mike Versloot 
door de Biltse verdediging, maar 
hij schoot vervolgens diagonaal op 
de paal. Het bleef dus spannend in 
deze boeiende tweede helft, de druk 
werd opgevoerd richting de licht 

geblesseerde doelverdediger van 
Breukelen, maar de aansluittreffer 
bleef uit. Na enkele minuten bles-
suretijd floot de scheidsrechter af 
en kan Breukelen verder omhoog 
kijken en zal De Bilt de mouwen 
opstropen om in de komende 12 
wedstrijden zoveel mogelijk punten 
te pakken. 

FC De Bilt zit in de knel. (foto Henk Willemsen)

   Tweemaal Zes stelt 
nieuwe hoofdtrainer aan

Na het aangekondigde afscheid van hoofdtrainer Arjen van Gin-
kel meldt Tweemaal Zes dat Eric Geijtenbeek ingaande het seizoen 
2020-2021 de nieuwe hoofdtrainer van korfbalvereniging C.K.V. 
Tweemaal Zes wordt.

Geijtenbeek was de afgelopen 
jaren verantwoordelijk voor het 
Dordtse Sporting Delta en Valto 
uit De Lier. In augustus begint 
hij aan zijn derde periode bij de 
Maartensdijkse overgangsklas-
ser, de club waar hij als jeugd-
speler begon met korfballen. 
Tijdens zijn tweede periode 
was hij drie jaar hoofdtrainer, 
een periode waarin promotie 
naar de veldhoofdklasse werd 
afgedwongen. Ten opzichte van 
Geijtenbeek’s laatste periode is 
de selectie zo goed als volledig 
gewijzigd; een mooie nieuwe 
uitdaging voor een vernieuwde 
samenwerking.      
                 (Hester Ploeg)

Eric Geijtenbeek komt opnieuw 
naar Maartensdijk.

De set ging verloren met 25-20. 
Salvo wist zich in de vierde set te 
herpakken. Na een wat stroef begin 
van de set kwamen de dames steeds 
beter in hun spel. De servicedruk 
op de tegenstander werd weer op-
gevoerd en de variatie in de aanval 
wierp zijn vruchten af. De set werd 
gewonnen met 19-25. Door deze 
1-3 overwinning blijven de dames 
de rangrijst aanvoeren. Vrijdag 7 
februari speelt Salvo om 19.30 uur 
in de Vierstee tegen het bezoekende 
Oberon uit Weesp. 

Stichtsche Wolven met trainers 
en oud international Wesley 
Mulder (midden) die zag 
hoe Stichtsche gelijk speelde 
tegen zijn team de Rams uit 
Apeldoorn.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Hertenhaasfilet

Woe.
05-02
Do.

06-02
Vr.

07-02
Za.

08-02
Zo.

09-02

Souvlakisteak van de 
grill met tzatzikisaus

Visburger met 
ravigottesaus

Bospaddestoelenragoût 
met rijst

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
12-02
Do.

13-02
Vr.

14-02
Za.

15-02
Zo.

16-02

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

Vakantiesluiting 
van 10 t/m 18-2-2020

advertentie

Food & Cookingklas bij 
Aeres VMBO Maartensdijk

door Kees Diepeveen

In schooljaar 2020 - 2021 start Aeres VMBO Maartensdijk met de Food & Cookingklas voor 
leerlingen in klas 1. Naast het normale vmbo programma krijgen leerlingen praktijklessen 

in koken en leren ze van alles over de producten waarmee ze koken. 

Leerlingen die kiezen voor de Food- 
en Cookingklas krijgen 3 tot 4 uur 
per week les in dit nieuwe Keuze-
vak in de onderbouw. Teamleider 
Thijs van den Bosch van Aeres 
VMBO Maartensdijk: ‘Dit wordt 
een heel mooi project. De Food & 
Cookingklas is voor leerlingen die 
echt willen leren koken. En dat ze 
niet alleen leren ook hoe het voed-
sel te bereiden maar ook hoe het ge-
kweekt wordt. De leerlingen doen 
dat deels zelf in de moestuin of in 
de kas van de school zodat ze ook 
een stukje kennis hebben van het 
groei- en oogstproces.

Basistechnieken
De leerlingen gaan aan de slag met 
de basistechnieken van koken, zoals 
snij- en bereidingstechnieken. Ze 
leren een drie-gangen menu te be-
reiden. Per thema wordt ingezoomd 
op andere vaardigheden, zoals pa-
tisserie. Het lesprogramma zal voor 
een deel ook samengesteld worden 
door leerlingen zelf. Tijdens een 
intakegesprek kunnen de leerlin-
gen aangeven wat ze graag willen 
leren. Hier wordt rekening mee ge-

houden. Ook gaan de leerlingen op 
bezoek bij een echte kok of bakker. 
‘Niets mooier dan een workshop 
bij een echte vakman’ aldus Thijs 
van den Bosch . ‘In de aankomende 
periode probeer ik daar de contac-
ten voor te leggen. Je krijgt dan als 
school een mooiere verbinding met 
de maatschappij van Maartensdijk 
en omgeving. 

Taarten bakken
In de klassen 3 en 4 kunnen leer-
lingen die de Food en Cookingklas 
hebben gevolgd kiezen voor ver-
dere verdieping in de keuzevakken: 
“de keuken” en ligt het accent meer 
op “de bijzondere keuken”. Leer-
lingen die echt het idee hebben: 
ik word kok, krijgen gedurende de 
gehele opleiding in de Food & Coo-
kingklas een hele goede oriëntatie 
op het vak. Thijs van den Bosch: 
‘de programma’s die we aanbieden 
zijn inhoudelijk gelijk maar er is 
verschil in ondersteuning en uit-
voering. Er stromen leerlingen in 
die nauwelijks een maatbeker kun-
nen lezen maar er zijn er ook die al 
taarten kunnen bakken. Dat vraagt 

om een andere insteek en die geven 
we dan ook’. In de Food & Coo-
kingklas zit de theorie verwerkt in 
de praktijklessen. Zonder een goe-
de theoretische achtergrond kunnen 
leerlingen geen praktijk volgen, dus 
gaat dit hand in hand.

Doorstroommogelijkheden
Willen leerlingen na het vmbo ver-
der gaan in Food en/of Horeca dan 
zijn daar goede doorstroommo-
gelijkheden voor. Bij Aeres MBO 
kunnen ze bijvoorbeeld de oplei-
dingen Food & Lifestyle, Food & 
Quality en Food Technology vol-
gen of ze kunnen naar de Vakschool 
in Nieuwegein.

‘We hopen de Food & Cookingklas 
in de komende jaren verder te kun-
nen doorontwikkelen net zoals de 
outdoor- en paardenklas waarbij 
wij het heel leuk vinden wanneer 
de leerlingen met een smile door de 
school lopen’, aldus Thijs van den 
Bosch. 
Op www.aeresvmbo-maartensdijk.
nl staat meer informatie over de 
Food & Cookingklas

Een leerling bezig in het kooklokaal met het bereiden van ijs.

Resultaten Vogeltelling De Bilt 
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari werd de Nationale Tuinvogeltelling gehouden. 
Gedurende het hele weekend kon iedereen meedoen met waarnemingen insturen en alle 

getelde vogelsoorten en hun aantallen online doorgeven aan de Vogelbescherming. 
Via de website konden belangstellenden de resultaten volgen. 

Alweer voor de twintigste keer 
organiseerden Vogelbescherming 
Zeist en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland de Nationale Tuinvogel-
telling. Met alle informatie die ieder 
jaar weer binnenkomt weten vogel-
beschermers precies waar, welke 
soorten zich bevinden en kunnen 
vogels beter worden beschermd. 

Landelijk
Landelijk deden 90.264 deelne-
mers mee aan de telling, met in 
totaal 1.581.156 vogels. De huis-
mus stond weer nummer 1 in de 
top tien en werd het meest geteld, 
met 290.040 exemplaren, gevolgd 
door koolmees, pimpelmees, kauw, 
merel, vink, turkse tortel, houtduif, 
roodborst en ekster. 

De Bilt
In De Bilt deden 537 waarnemers 
mee aan de Nationale Tuinvogeltel-
ling, met in totaal 8.586 getelde vo-
gels. De top tien verschilt niet veel 
van de landelijk getelde soorten, op 
één uitzondering na. De koolmees 
(1.258 exemplaren) staat in De Bilt 
op plaats één en de huismus (met 
1.121 exemplaren) op plaats twee. 
Pimpelmees (963), vink (652), 
merel (632), kauw (620), houtduif 
(526), roodborst (422), ekster (378) 
en heggenmus (277) volgen op 
plaats drie tot en met plaats tien. 

Klimaatverandering
De spreeuw doet het al jaren slecht 
in Nederland en hun aantal holt 

achteruit. Stond deze soort in 2001 
nog op plek 3, de laatste vier jaar 
staat de spreeuw zelfs buiten de 
top tien. Ook merels worden steeds 
minder waargenomen in Neder-
landse tuinen, ondanks dat zij nog 
steeds in 69% van de tuinen voor-
komen. Vanaf 2018 daalde hun 
aantal razendsnel, vermoedelijk 
door de klimaatverandering en het 
usutu-virus, een door steekmug-
gen overgedragen virus uit Afrika. 
Halsbandparkieten worden steeds 
meer gezien, vooral in de grote ste-

den, maar ook in De Bilt worden 
groepjes waargenomen. 

Wie geïnteresseerd is in tuinvo-
gels tellen, kan zich opgeven bij de 
Stichting Ornithologisch Veldon-
derzoek Nederland (SOVON). Het 
hele jaar door kunnen vogelsoorten, 
maar ook vlinders, libellen, zoog-
dieren, insecten, amfi bieën en rep-
tielen worden doorgegeven. Voor 
meer informatie: www.sovon.nl. 
Voor meer informatie over het tel-
weekend: www.tuinvogeltelling.nl 

Roodborsten komen in bijna elke tuin voor.

Heimwee naar 
de sneeuw

Op 3 februari 2019, alweer een jaar geleden, stond hij fi er rechtop in de 
bevroren polder. De sneeuwpop, als monument voor de winter, houdt 
stand op een foto. Is hiermee de winter dan nog slechts herinnering....

Die ochtend dat je wakker wordt in een verstilde wereld. Sneeuwvlok-
ken dwarrelen gestaag omlaag, waardoor de vertrouwde omgeving 
langzaam verdwijnt onder een smetteloos witte deken. Sporen in de 
sneeuw. Sleetjes glijden in een bonte rij achter de trekker van de buren. 
Joelende kinderen bekogelen elkaar met sneeuwballen. Sneeuwpoppen 
worden geboren met wortelneus en stenen knopen op hun buik. Vrolijke 
gezichten met rood gloeiende wangen rond de keukentafel achter een 
kom warme chocola....                   (Karien Scholten)

In haiku:
Sporen in de sneeuw
IJskoude herinnering
Warme chocola

maartensdijk@heldenrestaurant.nl
030 200 41 44 of 06 152 640 45

Kon. Wilhelminaweg 126
3738MC Maartensdijk

 SAMEN ZIJN MET VALENTIJN?  

ONBEPERKT 
SHARING DINER 
VOOR €29,95
Inclusief welkom valentijn cocktail

RESERVEER 
SNEL EEN TAFEL
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