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Duurzame wereld 
begint in De Bilt 

door Henk van de Bunt

Donderdag 7 maart organiseert de SP samen met de PvdA, ChristenUnie en fractie Brouwer 
een openbare raadsinformatieavond over het thema Duurzaamheid. Het doel van de avond

 is inwoners van De Bilt samen te brengen en samen te praten over wat er nodig is 
voor een echte duurzame wereld, te beginnen in De Bilt. 

Frans de Ruiter (SP) is één van 
de organisatoren: ‘Ik verwacht 
uiteraard veel raadsleden. Ook 
wethouder(s) duurzaamheid. Er 
zijn tot nu toe ongeveer 25 ‘losse’ 
aanmeldingen van inwoners; ook 
de meeste insprekers op 7 feb 
(Voedselbank, Repair Café, Samen 
voor De Bilt, Biltsheerlijk en Duur-
zaam De Bilt) hebben toegezegd te 
komen: ieder is uitdrukkelijk uitge-
nodigd als ‘gewone’ deelnemer aan 
de gesprekken. Met de voorzitter 
van Beng! is al in een vroeg stadi-
um overlegd; Nicole van Overbeek 
komt en de leden van Beng worden 

uitgenodigd. Er is contact geweest 
met de directies van Werkplaats en 
Aeres. Door het vertrek van direc-
teur Dick Frantzen van HNL is daar 
het contact nog niet gelukt; daar 
gaat komende tijd nog werk van 
worden gemaakt’. 

Raadsinformatieavond
Krischan Hagedoorn (PvdA) vertelt 
over het ontstaan van het idee: ‘De 
SP is met dit idee voor een raads-
avond gekomen. Raadsavonden 
worden echter altijd met minimaal 
twee partijen georganiseerd. PvdA, 
ChristenUnie en Fractie Brouwer 

ondersteunden de SP hier graag 
bij. Het thema duurzaamheid staat 
bij deze partijen immers hoog in 
het vaandel. ChristenUnie, fractie 
Brouwer, PvdA en SP werken va-
ker op thema’s samen, zo is er een 
gezamenlijke motie ingediend om 
het oplaten van ballonnen te ver-
bieden en dienden ChristenUnie, 
SP en PvdA samen 35 voorstellen 
voor aanpassingen in het coalitie-
akkoord in, waarvan er zeven wer-
den overgenomen. Eerder werd al 
een avond over de global goals 
georganiseerd door GroenLinks en 
D66, een aantal duurzaamheids-

thema’s werd hierin behandeld. 
Fractie Brouwer, SP, ChristenUnie 
en PvdA betrekken op 7 maart na-
drukkelijk de inwoners zelf hierbij. 
Voor hun inbreng en mogelijkhe-
den is ruimschoots gelegenheid’.

Duurzaam
Tijdens een heldere inleiding zal 
maatschappijfilosoof Robin Brou-
wer - verbonden aan de Stichting 
Waarden en Samenleving - ingaan 
op duurzaam bewustzijn en sociale 
duurzaamheid. Deze waarden zit-
ten al van oorsprong in de mens. 
Dat besef is een voorwaarde om 
tot een begrip van duurzaamheid te 
komen dat meer is dan zomaar een 
‘ mening’. Robin Brouwer: ‘Duur-
zaamheid en klimaatverandering 
zijn begrippen die de laatste paar 
jaar door de economie, de politiek 
en de media van een lading voor-
zien zijn. In de discussies daar-
over zien wij dan ook dat reeds 
bestaande denkwijzen, belangen 
en zienswijzen doorwerken. Hoe 

kunnen wij met elkaar tot een ge-
zamenlijk perspectief op handelen 
komen dat tegemoet komt aan de 
ernst en dringende noodzaak van 
een verantwoorde omgang met de 
wereld om ons heen?’

Gesprek
Vervolgens zal gespreksleider 
Jikke de Ruiter de aanwezigen 
uitnodigen met elkaar in gesprek 
te gaan met de vraag: ‘Wat is er 
nu nodig?’ In haar aanpak creëert 
Jikke verbinding en samen met 
Robin inspireert zij de eigen ver-
antwoordelijkheid te pakken voor 
de wereld om ons heen.
Toegankelijk voor alle inwoners 
van de gemeente De Bilt in Dorps-
huis HF Witte Centrum, Henri Du-
nantplein 4. De start is om 20.00 
uur en duurt vermoedelijk tot 
22.00 uur. Om verzekerd te zijn 
van een plaats graag aanmelden op 
debilt@sp.nl. 

Krischan Hagedoorn vertegenwoordigt op deze avond zijn kiezers.

Gemeenteraadslid Menno Boer plakt en niet op een van de verkiezingsborden in de gemeente.

Koffiepauze in 
Boetzelaerpark

Tijdens de maandelijkse werkochtend in het Van Boetzelaerpark genieten 
vrijwilligers zaterdag 23 februari in de koffiepauze van de voorjaarszon. 
(Frans Poot).
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Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist

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?
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

03/03 • 10.30u - Ds. Paul Wansink, 
doopdienst

Pr. Gem. Zuiderkapel
03/03 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

03/03 • 18.30u - Ds. G. van Wijk

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
03/03 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

03/03 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
03/03 • 10.30u - pastoor J. Skiba

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

03/03 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
03/03 • 16.30u - ds. J. van Benthem 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
03/03 • 10.00u - Ds. M. van Duijn

03/03 • 19.00u - Ds. C. Rentier 

Oosterlichtkerk 
03/03 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
03/03 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering, W. Eurlings + K. v. 
Gestel 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
03/03 • 10.00u - spreker Adri van der 

Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
03/03 • 15.30u - ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

03/03 • 10.00u + 18.30u - Ds. Y.R. Bijl 
 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2019 geen diensten in 

Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

03/03 • 11.00u - Ds. G.M. Landman 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

03/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
03/03 • 18.30u - Ds. G.J. van der Top 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

03/03 • 10.00u + 18.30u - ds. B. 
Reinders 

 
PKN - Ontmoetingskerk

03/03 • 09.30u - Ds. G.M. Landman

St. Maartenskerk
03/03 • 10.30 uur - Woord- en 
Communieviering Lectoren 

  
Westbroek

Ned. Ger. Kerk
03/03 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee

03/03 • 18.30u - Drs. A. ten Napel 

PKN - Herv. Kerk
03/03 • 10.00u - Ds. G.J. Codee

03/03 • 18.30u - Ds. D.J. Budding  
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Klaverjassen bij WVT

Kaartje leggen bij WVT 
(Talinglaan 10 Bilthoven) kan op 
dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur, 
dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur 
of donderdag van 19.30 tot 22.30 
uur alleen iedere eerste donder-
dag van de maand. Instappen kan 
het hele jaar door. Aanmelden 
kan via info@vvsowvt.nl.

Westbroek Ontmoet

Een reis naar Indonesië met haar 
rugzak was de wens van Nicole 
Lam. Van haar salaris bij Cafe-
taria Coen legde zij een jaar lang 
geld opzij om die reis te maken. 
Aan de hand van foto’s en film 
neemt zij de aanwezigen mee 
op haar boeiende tocht, dinsdag 
5 maart bij Westbroek Ontmoet 
van 14.30 tot 16.30 uur in Het 
Dorpshuis van Westbroek. Kos-
ten € 3,50 inclusief koffie of thee. 
Vervoersvragen via de familie 
Kalisvaart, tel: 0346 281181. 

Ledenavond Groei en Bloei
 
Dinsdag 5 maart om 20.00 uur 
verzorgt Groei en Bloei in deze 
gemeente in De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3, Bilthoven een 
lezing door Cees Verkerke over 
zijn tuin. De entree is voor leden 
gratis. Wie alvast een kijkje in 
de tuin wil nemen; www.dezin-
tuigentuin.nl. Info via info@bilt.
groei.nl.

Politiek café

Op woensdag 6 maart is er van 
19.30 - 21.00 uur een Politiek Café 
van VVD De Bilt. VVD Tweede 
Kamerlid Dennis Wiersma praat u 
bij over de politieke actualiteit in 
Den Haag.  Daarna de vier Biltse 
VVD kandidaten voor Provinciale 
Staten Utrecht: Afsluiting met een 
borrel met de Big Band in Eetcafé 
Van Miltenburg, Oude Branden-
burgerweg 32, Bilthoven.

Film in Het Lichtruim

Het SKC-Filmhuis in het Licht-
ruim De Bilt (Planetenplein 2) 
vertoont op 6 maart  om 20.00 
uur de film Aquarius. Het appar-
tement met uitzicht op zee van de 
65-jarige Clara wordt bedreigd 
door een ambitieuze projectont-
wikkelaar die geld ziet in de plek 
die haar herinneringen, leven 
en liefde herbergt. Kaarten via 
www.theaterhetlichtruim.nl of 
aan de kassa vanaf één uur voor 
voorstelling. 

Voorjaarsconcert in Dorpshuis

Iedereen die van blaasinstrumen-
ten en van de eighties houdt, 
is zaterdag 9 maart van harte 
welkom bij het voorjaarsconcert 
van Muziekvereniging Vrien-

denkring. De vriendenclub gaat 
vanaf 20.00 uur aan de haal met 
nummers van ABBA, Elton John, 
de Beach Boys en Madness. 
Entree gratis.

Ontdek Fort Ruigenhoek 

Zondag 9 maart is er om 13.30 
uur de mogelijkheid op samen 
met de gids van Staatsbosbe-
heer Fort Ruigenhoek te ont-
dekken. Het fort is rond 1870 
gebouwd als onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
De gids vertelt je alles over het 
fort en hoe de soldaten daar vroe-
ger leefden. Maar ook over de 
bomen en planten rond het fort, 
en hoe die een rol speelden bij 
de verdediging ervan. Ter plaatse 
aanmelden bij de gids bij het hek 
van het fort. 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Hulp bij belastingaangifte 

In de maand maart wordt er 
hulp aangeboden bij het ver-
zorgen van de belastingaan-
gifte in WVT, Talinglaan 10 te 
Bilthoven. Je kunt hiervoor een 
afspraak maken bij de receptie, 
via info@vvsowvt.nl of via tel. 
030 2284973.

Geloofsmoment met delen

Zondag 3 maart is er in het scou-
tingsgebouw (Dierenriem 10) om 
16.00 uur een samenkomst waar 
eten, vieren en geloven centraal 
staat. Gestart wordt met kof-
fie of thee en daarna is er een 
godsdienstig moment. Na afloop 
wordt het meegebrachte eten met 
elkaar gedeeld. Zie ook www.
pionierenmaartensdijk.nl

Koffieconcert 

Op zondag 3 maart om 12.00 
uur speelt het Netflac Ensem-
ble – tien fluitisten o.l.v. Jeroen 
Bron – het maandelijkse kof-
fieconcert in Huize Gaudeamus. 
Er worden werken uitgevoerd 
van onder meer Edvard Grieg, 
Joseph Bodin de Boismortier, 
Antonin Dvořak, Astor Piazzola 
en Gareth McLearnon. Kaarten 
kunnen worden gereserveerd via: 
concerten.huizegaudeamus@
gmail.com. 

Wandelen op Beerschoten

Op zondag 3 maart organiseert 
Utrechts Landschap een wande-
ling op Landgoed Beerschoten. 
Tijdens deze wandeling vertelt 
de gids over de rijke historie van 
dit landgoed. De wandeling duurt 
anderhalf tot twee uur. Start om 
14.00 uur vanuit Paviljoen Beer-
schoten, gelegen aan de Holle 
Bilt 6 te De Bilt; voorbij de par-
keerplaats van de Biltsche Hoek 
linksaf. Vooraf aanmelden op de 
website van Utrechts Landschap 
bij ‘activiteiten’. Deelname is 
gratis.

In Between Café

Maandag 4 maart is er een bij-
eenkomst van In Between Café 
De Bilt. De bijeenkomsten zijn 
gratis toegankelijk voor werk-
zoekenden. 4 maart zal de lezing 
gaan over de vraag ‘Hoe ga ik 
om met minder geld?’ Locatie 
Wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’, 
Kamerlingh Onnesweg 14, De 
Bilt. Aanvang: 8.45 uur en einde 
11.15 uur. Daarna is er gelegen-
heid tot netwerken. 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Thuis opbaren?

Als iemand mij belt na een 
overlijden ga ik zo mogelijk 
direct op pad, ongeacht het 
tijdstip van de dag. Bij de 
overledene aangekomen hoor 
ik dan van de nabestaanden 
hoe alles gegaan is. Ik heb 
geen haast, omdat de tijd voor 
nabestaanden stil staat na een 
overlijden. Ik inventariseer 
wensen en bespreek het 
eerste dat we gaan doen: de 
overleden persoon verzorgen.

We verzorgen en wassen 
het lichaam, vaak samen 
met naasten. Daarna 
kleden we de overledene. 
Dat kan in een ziekenhuis, 
hospice, zorgcentrum of 
uitvaartcentrum, maar 
ook thuis. We brengen de 
overledene zo nodig naar 
de plek waar de verzorging 
gewenst is. ‘Ik wil hem graag 
nog een paar dagen thuis 
houden’, zegt Corrie.

Een overledene kan thuis 
blijven tot de dag van de 
uitvaart. We noemen dat 
‘opbaren’. Dat kan op bed, op 

Vanuit een diepe slaap hoor ik mijn telefoon gaan. Het is half drie ‘s nachts. ‘Met Corrie van 
Daalen, mijn man is zojuist overleden.’ Uitvaartverzorger ben je dag en nacht. Zeven dagen per 
week. Een overlijden laat zich niet sturen door werkdagen of kantoortijden. 

een baar, in een kist of een 
mand. Om de achteruitgang 
van het lichaam te vertragen 
kan het lichaam worden 
gekoeld, maar - zonder 
koeling - ook licht worden 
gebalsemd (thanatopraxie, 
een techniek die het lichaam 
tijdelijk zal conserveren). 
Verder is er een mogelijkheid 
om op te baren op graszoden, 
met rozemarijn en silicium, 
die onder het bed van de 
overledene worden gelegd. 
Deze techniek zorgt voor een 
natuurlijke koeling. 

Sinds kort is er een nieuwe 
natuurlijke manier van 
opbaren: biologische filters, 
zakjes die worden aangebracht 
op de buik van de overledene. 
Het overleden lichaam 
stoot gassen en organische 
stoffen uit waarin bacteriën 
leven, die de achteruitgang 
van het lichaam in werking 
zetten. De filters met actieve 
koolstof en geïmpregneerde 
klei absorberen deze 
gassen en stoffen waardoor 
dit proces vertraagt. Het 

lichaam hoeft niet te worden 
gekoeld en blijft dus de 
omgevingstemperatuur 
houden.

Corrie kiest voor het laatste. 
Zo kan ze in alle rust in haar 
eigen omgeving afscheid 
nemen. Af en toe ontvangt 
ze visite en regelmatig 
komen haar kinderen en 
kleinkinderen. Zelf ga ik 
iedere dag even langs. 
Opa ligt rustig op bed. Hij 
voelt niet koud aan. Heel 
gewoon eigenlijk.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger 

06 - 10 27 55 85

Afscheid en installatie 
gemeenteraadsleden

door Guus Geebel

Op donderdag 21 februari werd afscheid genomen van gemeenteraadslid Han IJssennagger 
(Bilts Belang). Een commissie uit de gemeenteraad had de geloofsbrieven van zijn 

opvolger Erik den Hertog onderzocht en in orde bevonden, waardoor hij 
kon worden geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad.

De vacature is ontstaan door het 
vertrek van Han IJssennagger die 
naar Spanje verhuist. Burgemees-
ter Sjoerd Potters sprak Han IJs-
sennagger toe en begon op rijm: 
‘Je maakte de stap van boegbeeld 
van de campagne naar het zonnige 
Spanje.’ De burgemeester gaat in 
op zijn politieke loopbaan in de 
gemeente De Bilt en bij Provinci-
ale Staten. ‘Ik heb je leren kennen 

als een zeer bedreven raadslid, met 
name bij debatten. Je bent zuiver 
op de inhoud en waait niet met alle 
winden mee. Op het gebied van 
financiën heb je het verschil ge-
maakt.’ Potters noemt IJssennagger 
hoffelijk in de omgang, wat zorgde 
voor verbinding. ‘Met de Ladder 
van Bilts Belang heb je een struc-
tuur in je eigen partij ontwikkeld.’ 
De burgemeester gaat ook in op de 

betrokkenheid van IJssennagger bij 
Stichting Leergeld. Voor zijn lang-
durige periode in de Biltse politiek 
reikte burgemeester Potters hem de 
Chapeaupenning van de gemeente 
De Bilt uit.

Volksvertegenwoordiger
Het nieuwe gemeenteraadslid Erik 
den Hertog dankt Han IJssennag-
ger voor de kennisoverdracht, die 
hij de afgelopen jaren van hem 
kreeg. ‘Ik heb veel van je geleerd. 
Je vertelde hoe het er hier in het 
verleden aan toe ging, want wie het 
verleden niet kent zal geen greep 
hebben op de toekomst.’ Han IJs-
sennagger noemt in zijn slotwoord 
het ambt van volksvertegenwoor-
diger het mooiste ambt in een de-
mocratie. Hij vindt het een groot 
gevaar, dat mensen niet gaan stem-
men omdat ze denken dat als ze 
iets bereikt willen hebben dat met 
een actiegroep voor elkaar kunnen 
krijgen. De gemeenteraad noemt hij 
de meest representatieve groep om 
dat te bewerkstelligen. Hij wenst de 
gemeente De Bilt het beste. Daarna 
wordt Erik den Hertog als raadslid 
geïnstalleerd.Het nieuwe gemeenteraadslid Erik den Hertog.

Burgemeester Sjoerd Potters reikt Han IJssennagger de Chapeaupenning 
van de gemeente De Bilt uit.

Proef kentekencamera 
Westbroek verlengd

Om meer ervaring op te doen met een nieuw beheersysteem voor het 
verlenen van dagontheffingen voor de geslotenverklaring van de Kors-
sesteeg in Westbroek is de proef met cameraregistratie verlengd tot 1 
april 2019.

De proef met kentekenregistratie met de camera geeft inzicht in de ver-
keersbewegingen. De tussenresultaten van eind januari laten zien, dat 
het aantal voertuigen tijdens de spitsuren is afgenomen met ongeveer 
65 procent. Ook blijkt dat ongeveer een derde van de passerende auto-
mobilisten geen ontheffing heeft.
De proef startte in december 2018 op initiatief van inwoners en onder-
nemers. De resultaten van de testfase kunnen leiden tot bijstellingen 
van bebording en het ontheffingensysteem. Daarnaast draagt de test bij 
aan een definitief systeem om de geslotenverklaring tijdens de spitsuren 
te kunnen handhaven.

App testen
Onderdeel van de test is het opdoen van ervaring met een nieuw beheer-
systeem van ontheffingen door ondernemers. Tijdens de proef testen zij 
een app waarmee zij dagontheffingen voor hun klanten kunnen aanvra-
gen. Omdat de ingebruikname van deze nieuwe app startproblemen gaf, 
is er nog te weinig ervaring opgedaan met het gebruik ervan. Dit is de 
reden dat de testfase met een maand verlengd is tot 1 april 2019. 

Leefbaarheid
Het inrijverbod op de Korssesteeg tijdens de spitsuren geldt sinds 2009 
en is aangegeven met borden. Veel automobilisten negeren het verbod. 
Het vele autoverkeer tast de leefbaarheid aan op de smalle wegen in 
het landelijk gebied waarvan ook fietsers en lokaal vrachtverkeer ge-
bruikmaken. Uit onderzoek is gebleken, dat veel forenzen de route over 
Westbroek gebruiken om de files aan de noordkant van Utrecht te ver-
mijden. Meer informatie over de proef met de kentekencamera is te 
vinden op debilt.nl als u ‘Korssesteeg’ invult in het zoekvenster.

Op de Korssesteeg in Westbroek wordt het verkeer gemonitord via 
kentekenregistratie.  [foto Henk van de Bunt]

De stempassen zijn al weer binnen
dus kan nu de campagne beginnen
partijen staan weer paraat
voor een praatje op straat
en folders om stemmen te winnen

Guus Geebel Limerick
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 februari 
t/m woensdag 6 maart

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain 
Hammouse 
Kipwalnoot salade 

Gebraden entrecote
Gegrilde kalfsrollade 
Beenham 3 x 100

GRAM

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend

    VOORDEEL HELE WEEK

RIBLAPPEN

Gemarineerde 
runderschnitzels 

Varkenshaas sleetje
met brie of ui

Varkens verse worstjes  

Filet lapjes
naturel of gemarineerd

Kipshoarma

500
GRAM 6.50

100
GRAM 2.25

500
GRAM 6.50

100
GRAM 1.75

5
VOOR 4.-

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.50

TYNJETALER KAAS 500
GRAM 7.50

VERS GEBRANDE 
DJAKARTA MIX 

ITALIA MIX 

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-
2

KILO 20.-
1

KILO 11.-

NU
VOOR 7.50 

GRILLWORST + 
LEVERWORST Overheerlijke

6.98

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

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

Alleen donderdag Vers van de traiteur
•  Broccolischotel 
  

€ 1,25
100 gram

•  Pilav
 met kip en groenterijst

€ 1,25
100 gram

• Penne pasta
  met warm gerookte zalm 

en groenten
€ 1,49

100 gram

•  Spaghetti bolognese 
of Spaghetti ratatouille

€ 5,95
per portie

 Vers gesneden 
• Bietjes 

€ 0,99
400 gram

 Sap… sap… sap... 
• Perssinaasappels 

€ 1,99
2 kilo

Vers gesneden 
Meloenmix
100 gram € 0,79
Luxe Hollandse 
Pluksla
zak 150 gram € 1,99

Vitamineshot
Frambozen
2 dozen à 125 gram

 € 2,99

Desem Rustique 
meergranen bol
 € 2,99
De lekkerste
Witte bollen 
Nu 5 voor € 1,99

Charlotte Taart
Nu € 14,95
Onze eigengemaakte
Stroopkoeken 
Per pak € 3,99

Vitamines uit Italië!  De lekkerste 
Tarocco sinaasappels

Zoete sappige 
mandarijnen

Nieuw in het assortiment
Hollandse Asperges, 

Kasbonen, Kasbloemkool, 
Aardbeien, Rabarber.

Dagelijks vers!!!



Uit de gemeenteraad van 21 februari
door Guus Geebel

In het vragenhalfuur stelt Johan 
Slootweg (SGP) vragen over ge-
ruchten van een mogelijke verhui-
zing van Action naar de Kwinkelier. 
Hij vindt daar niets mis mee, maar 
wil weten wat er gebeurt met de lo-
catie die achterblijft. ‘In de detail-
handelsnota staat dat we veel teveel 
vierkante meters detailhandel heb-
ben en dat de huidige locatie van 
Hoogvliet en Action eigenlijk een 
bestuurlijke vergissing is geweest.’ 
Wethouder Dolf Smolenaers zegt 
dat de eigenaar van de Kwinkelier 
heeft laten weten dat de verhuizing 
van Action naar de Kwinkelier niet 
het geval is. Op vragen van Jette 
Muijsson (Beter De Bilt) over de 
bestuurlijke planning van het col-
lege antwoordt burgemeester Potters 
dat de nieuwe lange termijnagenda 
er goed uitziet en tot oktober goed 
gevuld zal zijn. 
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
wil weten of de brief van Hart Voor 
Bilthoven klopt waarin staat dat de 
wettelijke bouw- en goothoogte 
bij Residence Vinkenplein worden 
overschreden. Hij vraagt waarom dit 
buiten de raad om is besloten. Wet-
houder Smolenaers antwoordt dat 
het bezwaar van Hart Voor Biltho-
ven gaat over de goothoogte, dat is 
niet de bouwhoogte. Dat leggen zij 

anders uit dan de gemeente en dan is 
er de beroepsmogelijkheid. Het ligt 
nu onder de rechter. De toetsing van 
een aanvraag omgevingsvergunning 
gaat over het bestemmingsplan zoals 
dat is vastgesteld en is een bevoegd-
heid van het college. Het college wil 
op dit moment niet reageren omdat 
het onder de rechter ligt. 
De motie Meer blauw op straat en 
hogere straffen van Forza De Bilt 
krijgt alleen steun van de twee leden 
van deze fractie. 

Thema’s en werkgroepen
De raad besloot een aantal thema’s 
dat door raads- en commissieleden 
in werkgroepen wordt onderzocht 
en ontwikkeld in deze raadspe-
riode vast te stellen en kennis te 
nemen van de opdrachtformulerin-
gen voor deze raadswerkgroepen. 
Een amendement ingediend door 
Margriet van de Vooren (CDA) 
om aan de thema’s de werkgroep 
Sociaal Domein toe te voegen is 
aangenomen. Een motie ingediend 
door Peter Schlamilch om het Bilts 
Manifest te betrekken bij de werk-
zaamheden van de werkgroep Stra-
tegische agenda wordt verworpen. 
Johan Slootweg begrijpt niet goed 
dat Forza het Bilts Manifest wil be-
trekken bij de Strategische agenda 

en aan de andere kant er niets mee 
te maken wil hebben. ‘Schlamilch 
dient dus een motie in om de werk-
groepen verder op te tuigen.’ Sloot-
weg merkt verder op dat na het 
Bilts Manifest lang is gepraat over 
de Structuurvisie. ‘Daar kwam een 
mooi document uit waarvan onder 
andere het Bilts Manifest de basis 
was. Van daaruit zijn we verder 
gaan werken.’ Slootweg vindt dat 
het Bilts Manifest er dus bij betrok-
ken is en heeft geen behoefte aan de 
motie.

Moties
Krischan Hagedoorn (PvdA) dient 
een motie in waarin hij het college 
ondersteunt om alsnog verkie-
zingsborden te plaatsen, maar bij 
de uitvoering vraagt die alleen te 
laten gebruiken door deelnemende 
partijen aan de Provinciale Staten-
verkiezingen en de Waterschaps-
verkiezing, en later de Europese 
verkiezingen. De motie wordt 
aangenomen. Een motie van Forza 
waarin ook lokale partijen die niet 
deelnemen aan deze verkiezingen 
de mogelijkheid te bieden om hun 
boodschap op de borden te plak-
ken wordt na hoofdelijke stem-
ming met 2 stemmen voor en 21 
tegen verworpen.

Bilthovenaar kandidaat bij 
Waterschapsverkiezingen

door Henk van de Bunt

Diederik van der Molen uit Bilthoven werd op 7 maart 2018 geïnstalleerd als lid van het 
Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap ‘De Stichtse Rijnlanden’. Diederik 

vertegenwoordigt in het bestuur de partij ‘Water Natuurlijk’. Bij de komende 
Waterschapsverkiezingen staat hij opnieuw op de lijst van Water Natuurlijk. 

In het Hoogheemraadschapsbe-
stuur zijn veel partijen vertegen-
woordigd; meestal partijen die men 
kent vanuit de landelijke politiek 
zoals CDA, D66, PvdA en VVD. 
Daarnaast zijn er specifieke op het 
water gerichte partijen waarvan 
‘Water Natuurlijk’ er één is. Diede-
rik: ‘Bij de verkiezingen van maart 
2015 kreeg onze partij 6 zetels. Ik 
stond als 7e op de lijst. Ik viel er 
toen dus net buiten. Toen er iemand 
vertrok kon ik in 2018 alsnog door-
schuiven. Ik vind het fijn om toen, 
een jaar voor de verkiezingen in 
2019 in te kunnen schuiven. Ik kon 
in dat jaar ervaring opdoen en ben 
nu enigszins ingewerkt bij de nieu-
we verkiezingen, die op 20 maart 
plaatsvinden’.

Beter De Bilt opent 
HET LOKET 

Voor burgers met vragen aan 
de gemeente. Ebbe Rost van 
Tonningen is de coördinator. 

Beter De Bilt presenteert een mogelijkheid voor burgers die zelfstan-
dig contact willen opnemen met de gemeente of de provincie zonder 
tussenkomst van een politieke partij. Daarvoor wordt de naam HET 
LOKET gebruikt. Ebbe Rost van Tonningen is daarvan de coördinator. 
Hij zal zijn kennis als bestuurder in de vorm van een advies of wegwij-
zer ter beschikking stellen voor burgers en ondernemers. Die kunnen 
zich dan zelf rechtstreeks tot de gemeente wenden. Of desgewenst via 
een eigen gekozen kanaal. Voor een eerste kennismaking met de opzet 
van HET LOKET worden de volgende openbare bijeenkomsten voor 
burgers georganiseerd. U bent van harte welkom. 

Op woensdagavond 6 maart van 20 tot 22 uur in verzorgingshuis De 
Bremhorst te Bilthoven staan de volgende stellingen ter discussie:

-  Een fietsstraat is voor de Jan Steenlaan in Bilthoven de enige ver-
keersoplossing.

- Op de openbare buslijnen moet niet worden bezuinigd.
-  In het openbaar en particulier groen moeten meer bloemenoases ko-

men voor bijen. 
-  Voor nieuwbouw in onze gemeente is het óf bouwen in het groen óf 

hogere bouw.
-  Hondenoverlast kan worden verholpen door voldoende hondenuit-

laatgebieden. 

Op maandag 11 maart van 17 tot 18.30 uur in Dijckstate te Maartens-
dijk staan de volgende stellingen ter discussie:

-  Door de verbreding van de A27 is de geluidsoverlast voor bewoners 
(on)voldoende opgelost.

-  De verspreiding van Japanse duizendknoop via het talud van de A27 
is een bedreiging voor het groen. 

Voor de discussie over deze stellingen zijn er verschillende thema-
hoeken in de zaal. Indien gevraagd worden burgers geholpen om zich 
daarna met elkaar rechtstreeks tot de gemeente te richten. 

Na afloop drinken wij samen een drankje met wat muziek om bezoe-
kers de kans te geven te netwerken en ook om andere thema’s aan de 
orde te stellen al of niet via een ‘speakers corner’.
Voor belangstellenden zal Ebbe Rost van Tonningen kort iets vertellen 
over zijn kandidatuur voor de Provinciale Staten bij de verkiezingen 
van 20 maart a.s. 
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Zaterdag 23 februari plakten Biltse politieke partijen met een vertegenwoordiging op de kieslijst van Provincie 
en/of Waterschap in een gezamenlijke plaksessie de verkiezingsposters.

Diederik van der Molen was zaterdag 23 februari ook bij de plakkerij 
op de borden langs de Biltse Rading.

Ingezonden mededeling

Honden
Een motie ingediend door Pim van 
de Veerdonk (Beter De Bilt) vraagt 
het college zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk per 1 januari 2022 
over te gaan tot afschaffing van de 
inning van hondenbelasting. Van 
de Veerdonk somt een groot aantal 
voordelen van hondenbezit op en 
noemt de gemeente een heerlijke 
verblijfplaats voor honden. ‘De Bilt 
staat in de top 10 van Nederland 
qua hondenbelasting.’ Hij noemt 
de Biltse hond een melkkoe. ‘Zeist 
heeft besloten om net als 40 procent 
van de gemeenten de hondenbelas-
ting af te schaffen.’ Wethouder Dolf 
Smolenaers zegt dat de financiële 
positie van Zeist niet te vergelijken 
is met De Bilt. Bovendien zijn er 
ook kosten. De motie is verwor-
pen.

Evenementen
De motie Vereenvoudiging aan-
vraag vergunning evenementen 
wordt ingediend door Werner de 
Groot (CDA). Burgemeester Pot-
ters verzoekt de motie aan te hou-
den tot de evaluatie van het eve-
nementenbeleid terugkomt in de 
raad. In een schorsing past Werner 
de Groot het eerste deel van het 
verzoek in de motie aan. Dat wordt 
nu: Op korte termijn, het tweede 
kwartaal van 2019, met een voor-
stel te komen voor een eenvoudi-

gere procedure voor evenementen 
georganiseerd door vrijwilligers, 
gekoppeld aan het evenementenbe-
leid. De gewijzigde motie is aange-
nomen. 

Globel
Peter Schlamich dient twee moties 
in ‘Stop Globel Goals nu het nog 
kan’ en ‘De Bilt in gevarenzone 
Global Goals’. De eerste motie 
wordt verworpen met alleen For-
za De Bilt voor. De tweede motie 
wordt na hoofdelijke stemming met 
1 stem voor en 22 tegen verworpen. 
Opvallend was dat Forza De Bilt 
verdeeld stemde.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

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

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

Tap

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

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

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots magazijn
leeg verkoop

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

showroom@botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

VRIJDAG
13.00 - 19.00 UUR

ZATERDAG
12.00 - 17.00 UUR

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Spoed als het moet! 

0346 - 21 12 15 - www.parelpromotie.nl.

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

doen we graag!0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Bemiddelaar
Het College van B&W van gemeente De Bilt zoekt een uitweg om het ‘pro-
bleemgebied Centrum Bilthoven’ te benaderen: dat gaat met een mediator 
gebeuren, zo is te lezen in De Vierklank van 20 februari jl. Zijn de verhou-
dingen dusdanig verziekt dat er een onafhankelijke scheidsrechter aan te pas 
moet komen? 

Zonder enige kennis van zaken over het feitelijke geschil ben ik geneigd om 
het nut van een bemiddelaar in twijfel te trekken: de afstand tussen het Ge-
meentehuis en de burgerij wordt er mijns inziens niet kleiner door. Een cursus 
Communicatie voor het gehele College van B&W lijkt mij veel doeltreffender 
en goedkoper.

Sicco Röder, Bilthoven

SKISLOF

3 + 1 
GRATIS

KAISERBROODJES

een heerlijke 
sloffenbodem 
met zwitserse 
room, kersen en 
merinque schuim 

nu  € 8,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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brug tussen burger & bestuur

Stichting Eet met je Hart 
haalt groot bedrag op 

voor kwetsbare ouderen
door Walter Eijndhoven

Maandag 18 februari maakten de burgemeesters Sjoerd Potters (De Bilt) en Jan van Zanen 
(Utrecht) het eindbedrag bekend van de campagne ‘ Eet met je Hart 2018’ in restaurant 

Danel in Utrecht. De Stichting ontving uit handen van beide burgemeesters 
een mooi bedrag van 34.052,30 euro.

Kwetsbare mensen verbinden. Dat 
is de missie van Stichting Eet met 
je Hart. Met heel hun hart slaan de 
vele vrijwilligers een brug tussen 
vergeten worden en aandacht krij-
gen. Zij zorgen dat mensen er zijn 
voor elkaar, dat zij elkaar ontmoe-
ten en dat samen zijn en samen on-
dernemen het leven fijner én rijker 
maakt. 

Stamtafels
Trots is Constance Waardijk-Rom-
me van ‘Met je Hart’ op het bedrag 
van iets meer dan 34.000 euro, bij-
een gebracht door de Utrechtse en 
Biltse horeca en haar gasten. ‘Het 
geld besteden wij lokaal door het 
samenbrengen van kwetsbare ou-
deren’, vertelt Constance. ‘Door 
om de maand met elkaar te eten bij 
stamtafels in diverse restaurants en 
regelmatig ontmoetingen te orga-

niseren, genieten onze ouderen ie-
dere keer weer van het samenzijn’. 
Ook beide burgemeesters zijn trots 
op het mooie resultaat. Van Zanen: 
‘Alleen is maar alleen en wat is dan 
mooier om met gelijkgezinden iets 
leuks te ondernemen?’ Burgemees-
ter Potters is het hier roerend mee 
eens.

Serie
Fotograaf Babs van Geel startte in 
2012 het project ‘Eet met je Hart’. 
Zij maakte een fotoserie over een-
zame ouderen en werd getroffen 
door de omvang van alle proble-
men waarmee deze groep te maken 
heeft. Veel ouderen komen door on-
der andere fysieke beperkingen de 
deur niet meer uit, maar zijn soms 
te trots om een beroep op derden te 
doen. Om aan geld te komen startte 
de stichting een jaarlijkse cam-

pagne met lokale restaurants in De 
Bilt en Utrecht. Tijdens deze cam-
pagne vraagt de stichting aandacht 
voor eenzaamheid onder ouderen. 
De aan de campagne deelnemende 
restaurants vragen, gedurende zes 
weken, een vrijwillige bijdrage van 
een euro op de totaalrekening van 
hun gasten. Elke euro is bestemd 
voor het goede doel, te weten be-
strijding van eenzaamheid onder 
ouderen. 

Deelnemende restaurants in De Bilt 
zijn: Amis, Meneer Vink, De Witte 
Zwaan, Brasserie Le Nord, Eet-
café Van Miltenburg, Joos, Pomp 
41, Buiten!, Ripassa, PK Biltho-
ven, Dorpsbistro Naast de Buren, 
Yamas, Artisjok, Settlers, Loft88, 
Zebs en Bubbles en Blessings.
Voor mee informatie over ‘Eet met 
je Hart’: www.metjehart,nl

Ouderen bijeen in restaurant Danel voor een gezellig etentje met twee burgemeesters ter afsluiting van een 
campagne, waarin iets meer dan 34.000 euro werd opgehaald. 

Buddy’s gezocht 
In maart 2019 start voor de derde keer het project We ∞ Match bij het 
KunstenHuis. We ∞ Match 3 is een programma, dat statushouders en 
werkzoekenden uit de bijstand traint en coacht in het proces van par-
ticipatie en het vinden van (vrijwilligers-)werk. Voor dit project zijn 
buddy’s die de deelnemers kunnen begeleiden hard nodig! 
Een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij is belangrijk, maar 
door verschillende factoren is dit niet altijd even vanzelfsprekend voor 
statushouders en bijstandsgerechtigden. Door middel van interactieve 
trainingen, begeleiding door een buddy én een loopbaantraject ontdek-
ken en ontwikkelen deelnemers hun talenten. Het opbouwen van zelf-
vertrouwen en het inzetten van een goed sociaal netwerk zijn belang-
rijke speerpunten in het programma. 

Vrouwen
Om We ∞ Match 3 tot een succes te maken, worden buddy’s gezocht. 
Wil jij je actief inzetten voor nieuwkomers en mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in je eigen gemeente? Heb je een paar uur per week 
tijd en lijkt het je leuk om die, gedurende een half jaar, te besteden 
aan dit project. Meld je dan aan bij Willeke Colenbrander: willeke@
kunstenhuis.nl / 06 11168409. We ∞ Match 3 start in maart een nieuw 
traject speciaal voor vrouwen: We ∞ Match K!X works. Later in het 
jaar starten er ook gemengde groepen, voor mannen en vrouwen.

De data voor informatiebijeenkomsten zijn dinsdag 5 maart 10.00 uur, 
locatie Het Lichtruim (Planetenplein 2, Bilthoven) en donderdag 7 
maart 19.00 uur eveneens in Het Lichtruim. Aanmelden hiervoor kan 
via wematchdebilt@gmail.com (voor een aparte afspraak) met Willy 
Marks (tel. 06 80165980).

Zondagmiddagconcert 
Op zondag 10 maart om 15.00 uur 
treden Eleonore Pameijer en Ralph 
Rousseau Meulenbroeks op met 
hun programma Arcadia in Huize 
Gaudeamus in Bilthoven. 

Het concert heeft een zeer afwisse-
lend programma van renaissance en 
barokmuziek (Tobias Hume, J.M. 

Hotteterre, Bach en Vivaldi) naar 
modern-klassiek (Claude Debus-
sy) tot fonkelnieuwe eigentijdse, 
speciaal voor hen gecomponeerde 
muziek van Frank van Gompel met 
popmuziek-elementen. 

Kaartjes zijn online te verkrijgen 
via kunstenhuis.nl/in-t-theater/

anderepodia en indien voorradig 
aan de zaal. Voor jongeren tot 18 
jaar is het concert gratis, mits in 
gezelschap van een betalende vol-
wassene. Dit concert wordt geor-
ganiseerd door Cultuurpodium De 
Bilt, waarin o.a. Stichting Kunst en 
Cultuur De Bilt en KunstenHuis De 
Bilt-Zeist participeren.

Kletsen en 
smikkelen

Tijdens de High Tea in restaurant 
‘Bij de Tijd’ in Weltevreden 
kwamen de bezoekers spontaan 
met elkaar in gesprek over allerlei 
zaken in het leven. Daarbij deden 
de gastvrouwen hun best om 
het ieder naar de zin te maken. 
De High Tea is er iedere laatste 
zondag van de maand.  
          (Frans Poot)

advertentie

Van de deelnemers aan de eerdere edities vond 80% een baan of begon 
aan een studie. 



Adverteren in De Vierklank? Dat kan! 
Mail naar: info@vierklank.nl of bel 0346 211992
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MENS is ook…

NLDoet 
Steekt u met familie, 
vrienden, sportclub 
of collega’s ook de 
handen uit de mou-
wen tijdens NLdoet? 
Vele handen maken 
licht werk. NLdoet 
is een prachtige 
manier om samen 
iets goeds te doen. U 
kunt zich individueel 
opgeven maar ook 
als team. NLdoet is 
de grootste vri-
jwilligersactie van 
Nederland. Ook in 
gemeente De Bilt 
kunnen maatschap-
pelijke organisaties 
uw hulp goed ge-
bruiken.

Kijk op de website 
van NLdoet welke 
klussen er zijn in 
gemeente De Bilt op 
vrijdag 15 en zater-
dag 16 maart. Of 
kijk op onze website 
(gele button) voor 
een directe link. Voor 
meer informatie 
kunt u ook contact 
opnemen met de 
vrijwilligerscentrale, 
vrijwilligerscen-
trale@mensdebilt.nl

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

DE BILTHUYSEN
altijd zorg dichtbij

Gevraagd
Vrijwillige chauffeur met eigen auto
Heeft u wat tijd over, rijdt u graag auto en wilt u iets voor uw 
medemens betekenen? Ontmoetingscentrum (OC) Rinnebeek in De 
Bilt biedt mensen met dementie een gezellige dag met verschillende 
activiteiten. Het doel is zorgen voor een waardevolle invulling van 
de dag, het op peil houden van vaardigheden en het ontlasten van 
mantelzorgers. 

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs die het leuk vinden om op 
vrijwillige basis met eigen auto onze bezoekers naar het OC en weer 
naar huis willen vervoeren. Het OC is op ma, di, wo en vrijdag van 
9.00 uur tot 16.30 uur geopend. 

Wij vragen van u
Een geldig rijbewijs (B) en een inzittendenverzekering.
Een gezonde dosis humor, flexibiliteit en u houdt van mensen!

Wat krijgt u er voor terug
Een leuke werkkring, gezellige collega’s en dankbare bezoekers van 
het OC. Wij zorgen voor een goede onkostenvergoeding, scholing 
en een vrijwilligersverzekering.
 
 Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
 Neem dan contact op met Willy Sturkenboom
 w.sturkenboom@debilthuysen.nl 
 06 206 405 23
 Ontmoetingscentrum Rinnebeek
 Sint Laurensweg 11 -  3732 BA De Bilt

Voor ons bediende ESSO-benzinestation met
LPG-verkooppunt en shop zijn wij op zoek naar een

Actieve part-time medewerker ( circa 15 uur per week)
om ons team te komen versterken. U hebt gevoel voor service en 
kwaliteit en kan onze klanten optimaal bedienen. Enige technische 
kennis van auto’s is een pré. Wij bieden een marktconform salaris, 

afhankelijk van lee ijd en ervaring. Spreekt dit u aan?
Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:

info@fordvanwoudenberg.nl t.a.v. Dick van Essen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst!

Autobedrijf van Woudenberg • Dorpsweg 134  Maartensdijk
Tel 0346-213144 • www.ford-vanwoudenberg.nl

OP ZOEK NAAR EEN
AFWISSELENDE BAAN?

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Knip zelf de 
stapelkorting uit de 
DA voorjaars folder 
thuis of bij ons in de winkel!

15% korting op 1e artikel
20% korting op 2e artikel
25% korting op 3e artikel

Actie loopt van 26 februari t/m 3 maart 2019

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

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

GEHAKT TORTILLA'S
Helemaal klaar voor de oven! Gevuld met gekruid 
gehakt , sausje, ijsbergsla, tomaat, geraspte kaas...
ca. 20 min. op 170°C in de oven 2 stuks 5,50

SLAGERS GEBAKJE
Lekker gekruid gehakt met katenspek omwikkeld,
topping van kaas, echt een heerlijke traktatie !!
ca. 25 min. op 150°C in de oven 100 gram 1,50

LAMS STOOFLAPJES
Dagvers afgesneden van de lamsbout, ook heerlijk voor
uw lams stew of oosterse gerechten! 
Mag ca. 1½ uur stoven 100 gram 1,85

ZIGEUNER SCHNITZELS
Heerlijke stoere pittige schnitzels, gepaneerd met een
paneer van iets grove structuur.   
Kort bakken in ruim boter 4 stuks 6,80

RUNDER RIBEYE
Van de Utrechtse Heuvelrug; licht gemarmerd; dus zeer
mals en smaakvol; alleen zout en peper toevoegen.
Kort rosé te bakken 100 gram 2,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Extra lekkere krokus aanbiedingen:

Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 februari t/m zaterdag 2 maart.

Zetfouten voorbehouden.

BOEREN KROKUS GEHAKT
Heerlijk gekruid,eitje & grove groente erin.... 500 gram 4,98
RUNDER ENGELSE WORSTJES
Smalle gekruide runderworstjes, kort bakken! 100 gram 1,60

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
Malse varkenshaas met bospaddestoelenroomsaus en
champignons; heerlijk te combineren met rijst of pasta. 
Even kort roerbakken. 100 gram 1,75

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

Buitenzonwering
MET VROEGBOEKVOORDEEL

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

Bijvoorbeeld 
Malta met motor

 

999.-*
VANAF

+ INMETEN 
+ MONTEREN

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

BUITENZONWERING  
MET VROEGBOEKVOORDEEL
Plaats vóór 10 maart je bestelling en ontvang GRATIS Eurom Terrasheater TH 1800R t.w.v. 89.-
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999.-*
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+ INMETEN 
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Plaats vóór 10 maart je bestelling en ontvang 
GRATIS Eurom Terrasheater TH 1800R t.w.v. 89.-

Bijvoorbeeld 
Malta met motor

 

999.-*
VANAF

+ INMETEN 
+ MONTEREN

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

BUITENZONWERING  
MET VROEGBOEKVOORDEEL
Plaats vóór 10 maart je bestelling en ontvang GRATIS Eurom Terrasheater TH 1800R t.w.v. 89.-
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VERBREDING
“Als lokaal uitzendbureau krijgen 
we steeds vaker de vraag of wij 
personeel kunnen leveren voor 
andere branches dan we tot voor 
kort deden,” vertelt Erwin Wever 
van Gilde Personeel. “Het afgelopen 
jaar zijn we steeds verder gaan 
verbreden en kunnen we personeel 
leveren voor de commerciële- en 
administratieve sector, maar ook 
voor winkeliers. Zo zoeken we bij-
voorbeeld een winkelmedewerker 
voor een bakkerij en ook voor een 
groenteboer in de gemeente!

GROTE DIVERSITEIT EN LOKAAL
Inmiddels werken er via ons ruim 
150 medewerkers in diverse 
branches. “Zo werken er vele 
medewerkers op het RIVM-terrein 
in de logistiek, zijn andere collega’s 
weer actief in het groen, de bouw 
en zoals benoemd steeds vaker 
als administratief- of secretarieel 
medewerker op bijvoorbeeld de 
crediteuren- of salarisadministratie,” 
vervolgt Erwin. “Ook commerciële 
functies vullen wij steeds vaker in. 
Bovendien zijn we een echt lokaal 
uitzendbureau. Van onze 150 perso-
neelsleden zijn er 140 in de directe 
regio actief.”

CARRIÈRE SWITCH
Steeds vaker helpt Gilde Personeel 
mensen aan een nieuwe carrière. 
“Onlangs kregen we een oudere 
medewerker op bezoek, die na 
30 jaar op straat kwam te staan 
door een faillissement,” vertelt Paul 
Hurkmans van Gilde Personeel. 
“Veel ervaring, maar helaas geen 
papieren. We hebben hem kunnen 
plaatsen in de logistiek en zorgen 
voor een gedegen opleiding en 
voor de nodige papieren, zodat hij 
een nieuwe carrière kan opbou-
wen in een voor hem nieuwe en 
uitdagende branche. Dat maakt ons 
werk zo leuk!”

TEAM 
Ook het Gilde-team groeit gestaag. 
Timon de Jong, nu nog als stagiair 
aan het werk, zal het team na deze 
stageperiode definitief komen 
versterken. Binnenkort komt er ook 
nog een vijfde medewerker bij op 
kantoor en dan is het Gilde-team 
op sterkte, klaar voor de toekomst. 
Tezamen vormen zij een klein, 
maar dynamisch uitzendbureau, 
dat goed contact houdt met hun 
klanten én de medewerkers. Als je 
voor Gilde Personeel werkt, ben je 
deel van een enthousiast team. Niet 

voor niets heeft Gilde Personeel 
een stabiele en gestaag groeiende 
groep medewerkers!

BAAN ÓF PERSONEEL NODIG?
Kortom, ben je op zoek naar een 
leuke baan – ook voor enkele uren 
in de week! - neem dan contact op 
met Gilde Personeel. Dit geldt even-
eens voor bedrijven die op zoek 
zijn naar personeel! Gilde Personeel 
gaat voor u aan het werk!

Bel of mail voor een baan, 
personeel én/of payrolling
Gilde Personeel
P.C. Staalweg 70
3721 TJ Bilthoven
030 633 8672
info@gildepersoneel.nl
www.gildepersoneel.nl

Vier jaar geleden startte Gilde Personeel als uitzendbureau voor de sectoren techniek, 

bouw, groen, schoonmaak en de horeca. Intussen is er wel wat veranderd en wordt 

Gilde Personeel steeds meer een uitzendbureau voor welhaast álle branches!

Gilde Personeel 
uitzendbureau voor alle 
branches!

Timon, Paul, Kimberly en Erwin van Gilde Personeel maken het verschil.

Tekst en foto:
Hans Lebbe / HLP images

Hulp bij kleur bepalen
Het is bijna 1 jaar geleden dat Hubo Bilthoven uitgebreid is met een Decorette afdeling, 

gespecialiseerd in woonbeleving en interieur. Naast volop voorbeelden om inspiratie op te doen 
tref je in de winkel ook betrokken medewerkers aan die graag helpen met het maken van keuzes.

‘Zo kan je bij ons terecht voor een 
vakkundig kleur- of verfadvies’, 
vertelt Sandra Roelofs van Decoret-
te. ‘Naast het kiezen van een kleur 
zijn er ook volop mogelijkheden 
voor de finish. Er is bijvoorbeeld 
een scala aan glansgraden mogelijk 
en zelfs ook glanzende muurverf. 
Dat gebruik je voor intense kleuren 

en een sprankelend effect. Door de 
glans wordt het licht weerkaatst, 
wat de ruimte lichter maakt en ’s 
avonds met sfeerlicht een knus ef-
fect kan geven. Voor wie echt durft 
is er ook verf met highlights of een 
metallic finish. Een echte eyecat-
cher. Als je doel is om rust te cre-
eren of behouden, kun je het beste 

voor een matte afwerking gaan. 
En ook daarin is een variëteit aan 
mogelijkheden. Van kalkmat; voor 
een zachte, poederachtige finish, tot 
zijdeglans; een zachte, frisse glans, 
maar met de rust van een matte fi-
nish. Je kunt de aandacht naar een 
hoek trekken met glans en de rest 
rustig houden met mat. Of bijvoor-

Sander den Hartog 
verlaat slagerij Zweistra

door Henk van de Bunt

‘Gastvrijheid betekent voor mij dat mensen als ze bij ons komen 
zich welkom voelen, zichzelf kunnen zijn en als weer weg gaan, 
denken: daar wil ik graag nog een keertje naar toe’. Hoe pas jij 
dat toe in de slagerij? Sander den Hartog van slagerij Zweistra: 
‘De klanten het gevoel geven dat ze welkom zijn. Dat is volgens mij 
het eerste wat je leert als je gaat verkopen bij een Keurslager. De 
klant is koning. In de huisregels staat een zin die ik nooit meer ben 
vergeten: ‘Discussie gewonnen, klant verloren’. 

Slager Sander den Hartog weet waar hij over praat; Sander werkt al 
vanaf de opening van de zaak bij Zweistra in Maartensdijk. Zaterdag 
9 maart zal dat voor het laatst zijn: na 11 jaar treedt hij in dienst bij 
een nieuw te openen ambachtelijke slagerij bij hem om de hoek in zijn 
woonplaats Nederhemert. Sander den Hartog: ‘Een aantal weken terug 
kwam het op mijn pad. Ik was niet op zoek, kreeg de uitnodiging en 
moest er behoorlijk over nadenken. Het is natuurlijk niet niks om na 
zoveel jaar een goede werkgever als Zweistra vaarwel te zeggen naast 
het feit dat ik ook een geweldige band heb opgebouwd met de trouwe 
klantenkring en een fijne groep collega’s zal gaan missen. Mijn vrouw 
Lydia en ik hebben er ook werkelijk meer dan één nachtje over moeten 
nadenken, alvorens de beslissing te nemen’. 

Eén dag
Omdat al het toenmalige personeel van Slagerij Zweistra uitgenodigd 
was door Sander en Lydia (Verheij), die ook bij Zweistra Maartensdijk 
werkt, hun gehele trouwdag mee te beleven was de zaak zelfs voor deze 
gelukkige gebeurtenis op donderdag 24 november 2011 één dag geslo-
ten. Sander: ‘Lydia blijft ook straks één dag per week in Maartensdijk 
werken; dus niet alle banden worden verbroken’.  

Waardering
Sander is op het moment, dat we hem spreken druk met het handma-
tig pletten en ruitvormig inkerven van een biefstuk. Tussendoor vertelt 
hij dankbaar terug te kijken op zijn jaren aan het Maertensplein. ‘We 
hebben als zaak ook heel wat te bieden. Voor een relatief klein dorp 
hebben we een groot en gevarieerd aanbod. De klant is misschien bij 
ons wel wat meer tijd kwijt, maar daar stellen wij wel wat tegenover: 
een persoonlijke klantbenadering, een goede service en een uitgebreid 
assortiment hoogwaardig vers vlees en vleeswaren’. Dat laatste wordt 
ook onderschreven door vriend en ‘baas’ Aard-Jan Zweistra. Op face-
book van 31 maart 2018 lezen we: ‘Vandaag is Sander Den Hartog 10 
jaar werkzaam bij ons. Wij hopen dat onze collega, vriend en trouwe 
medewerker nog jaren met een blijde lach bij ons mag blijven werken’. 
De teleurstelling, dat die wens slechts minder dan een jaar nog werd 
vervuld, wordt volledig gecompenseerd door de waardering, die voor 
Sander in dat zelfde bericht wordt uitgesproken. 

V.l.n.r. Aard Jan, Sander en opvolger Ruben

beeld woon- en eetgedeelte afbake-
nen met behulp van kleur en finish. 
Zelfs op één muur kun je verschil-

lende glansgraden aanbrengen voor 
een speels effect. Er is zoveel mo-
gelijk, we helpen daar graag bij. ‘

Sandra Roelofs houdt ervan om mee te denken over kleur en stijl.
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50%
KORTING*

Onze medewerkers bereiden dagelijks, volgens 
eigen receptuur en met verse ingrediënten, 

heerlijke pizza’s. Je hoeft ze alleen nog maar 
thuis in de oven af te bakken. Zo zet je snel en 

gemakkelijk de lekkerste pizza op tafel.

De korting geldt niet op bestellingen via Jumbo.com

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

Op één vers bereide pizza 
naar keuze

•  Deze waardebon is geldig van donderdag 
28 februari t/m zaterdag 02 maart 2019 en 
alleen inwisselbaar bij Jumbo Maartensdijk, 
Maertensplein 31.

•  Maximaal één waardebon per transactie/
klant.

•  Korting geldt voor 1 vers bereide pizza naar 
keuze. 
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Energiebijeenkomsten 
van BENG!

Het stookseizoen is nog in volle gang en dat betekent werk aan de 
winkel voor de energieambassadeurs van energiecoöperatie BENG!. 
Voor inwoners in de gemeente organiseren zij energieavonden waar 

je als huiseigenaar direct je voordeel mee kunt doen.
Is er iets voor je bij? Meld je aan via info@beng2030.nl. 

Groene informatie voor VvE’s: 
6 maart
In de zes kernen van de gemeente 
wonen veel huiseigenaren in een 
VvE: een Vereniging Van Eigena-
ren. VvE bestuurders die willen 
verduurzamen, zijn welkom bij het 
groene VvE-platform op 6 maart. De 
gemeente licht het duurzaamheids-
beleid toe en BENG! vertelt welke 
ondersteuning er mogelijk is in 2019. 
Locatie en tijd: WVT, Talinglaan 10 
te Bilthoven, aanvang 19.30 uur, 
inloop vanaf 19.00 uur.

De verwarming centraal: 
7 maart
Uit onderzoek blijkt dat bij veel 
huishoudens de CV-installatie beter 
kan functioneren. Heb je last van 
borrelende radiatoren, kamers die 
niet goed warm worden? Kom 7 
maart naar de bijeenkomst over 
het optimaliseren van de centrale 
verwarming. Je bespaart op gas en je 
wint aan comfort.
Locatie en tijd: WVT, Talinglaan 10 

te Bilthoven, aanvang 19.30 uur, 
inloop vanaf 19.00 uur. 

Zonnepanelenavond: 
12 maart
Zelf zonnestroom opwekken wordt 
steeds vanzelfsprekender. Wil je 
onafhankelijk advies over de moge-
lijkheden op het dak van jouw huis? 
Kom naar de zonnepanelenavond 
op 12 maart bij één van de ener-
gieambassadeurs thuis. Na opgave 
krijg je informatie over tijd en plaats 
toegestuurd.

Slim fi nancieren: 
9 april
Jouw huis optimaal isoleren is een 
goede zaak: de energierekening 
daalt, het comfort neemt toe en de 
overschakeling op een warmtepomp 
wordt mogelijk. Maar waar haal je 
het geld vandaan? De energieambas-
sadeurs van BENG! zochten het voor 
je uit. Wat blijkt: vaste lasten kunnen 
gelijk blijven of juist dalen. Meer 
weten? Kom naar deze bijeenkomst.

BENG! is de energiecoöperatie van en voor inwoners van gemeente De Bilt. 
Met meer dan 300 leden, op weg naar een energieneutrale gemeente. Doe 
mee en word ook lid. Meer weten? Check de website: www.beng2030.nl.

Groene bijeenkomst 
voor VvE’s op 6 maart:

Plannen van de plank
Ze hebben er net ééntje gekregen: een groen Meerjaren Onderhoudsplan. De VvE in De Bilt 

was toe aan een nieuw en duurzaam plan. Maar hoe nu verder? Bewoonster Milja van Hooft: 
“We willen zonnepanelen op het dak en kunnen best wat hulp gebruiken bij het uitzoekwerk.” 

Ze vertegenwoordigt op 6 maart haar VvE op de bijeenkomst van het groene VvE-platform De Bilt. 
VvE’s met duurzame ambities uit de zes kernen van de gemeente zijn vanaf 19.00 uur welkom 

bij WVT, Talinglaan 10, Bilthoven. Aanmelden vooraf via info@beng2030.nl.

De 15 appartementen, de geza-
menlijke hal en het trappenhuis: ze 
kunnen allemaal aan comfort win-
nen met duurzame maatregelen. In 
het plan zijn de mogelijkheden op-
gesomd. Zo kan het plafond in de 
hal worden geïsoleerd waardoor de 
vloer van de appartementen op de 
eerste verdieping warmer kan wor-
den. Maar waar begin je? Milja: 
“Onze aandacht gaat allereerst uit 
naar zonnepanelen op het dak.” 

Groen dak en zonnepanelen
Daar begint het denkwerk. Wil je 
zonnepanelen voor eigen gebruik 
dan volstaan zes panelen voor elk 
huishouden. Er is echter plek voor 
meer. Milja: “Zou het niet mooi 
zijn als ook anderen van onze pane-
len kunnen profi teren.” Daarnaast 
wordt nagedacht over de vervan-
ging van het zwarte bitumen dak 
door een groen dak. Dat isoleert en brengt in de zomer 
verkoeling voor de bovenste appartementen. Maar kan 
een groen dak worden gecombineerd met zonnepane-
len? 

Hulp bij verduurzaming
Energiecoöperatie BENG! biedt hulp bij dit soort vra-
gen. Vorig jaar richtte de coöperatie ‘Het groene VvE-
platform De Bilt’ op waarbij inmiddels 22 VvE’s zijn 
aangesloten. Op 6 maart vertelt een vertegenwoordiger 

van de gemeente meer over het duurzaamheidsbeleid 
en welke rol VvE’s daarin hebben. BENG! licht daar-
naast de plannen toe voor 2019. Een aantal VvE’s kan 
dit jaar ook nog fi nancieel worden ondersteund.

Bijeenkomst Groen VvE-platform De Bilt op 
woensdagavond 6 maart bij WVT, Talinglaan 10 
in Bilthoven, start 19.30 uur, inloop met koffi e en 
thee vanaf 19.00 uur. Aanmelden vooraf via info@
beng2030.nl. Meer informatie: www.beng2030.nl.

Bewoonster Milja van Hooft: “Wij willen zonnepanelen”.
Foto: Jenny Senhorst

Nieuwe Commissaris 
van de Koning 

in Utrecht
Onder grote publieke belangstelling is vrijdag 1 februari 2019 Hans 
Oosters geïnstalleerd als de nieuwe commissaris van de Koning in de 
provincie Utrecht. Naast de officiële woorden ontving Hans Oosters de 
voorzittershamer uit handen van vicevoorzitter Kees de Kruijf. Hans 
Oosters volgt hiermee de heer Willibrord van Beek op, die per 1 febru-
ari 2019 met pensioen is gegaan. 
Hans Oosters (56) studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam en was sinds 2005 dijkgraaf van het hoog-
heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. 
Vanaf 2015 was hij voorzitter van de koepelorganisatie van de wa-
terschappen, de Unie van Waterschappen (UvW). Hans Oosters is lid 
van de PvdA en heeft bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid en 
fractievoorzitter in Gouda, voorzitter van het Intergemeentelijke Sa-
menwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en burgemeester van de 
gemeenten Bergambacht en Ouderkerk. Bij de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) was Hans Oosters secretaris van het bestuur 
en de directieraad. 
Hans Oosters is getrouwd en heeft 3 kinderen. De nieuwe commissaris 
woont nu nog in de gemeente Krimpenerwaard. Deze zomer verhuist 
hij met zijn gezin naar Ameide in de gemeente Vijfheerenlanden. 

Commissaris van de Koning Hans Oosters (links) ontvangt de 
voorzittershamer uit de handen van vicevoorzitter Kees de Kruijf.

Biltse ondernemers 
op bezoek bij Rocketstyle

De ondernemers van Business Contact De Bilt (BCB) waren onlangs op bezoek bij startup 
Rocketstyle. In 2017 is Raymond de Vries met zijn onderneming gestart als ZZP’er en 

is door zijn unieke aanpak in korte tijd gegroeid naar een bedrijf met vijf medewerkers. 
Onlangs verhuisden zij naar een nieuw onderkomen. ‘Een mooie gelegenheid om de collega-

ondernemers uit te nodigen,’ vertelt Raymond.

Rocketstyle helpt bedrijven aan 
efficiënte online marketing strate-
gieën. ‘De resultaatgerichte aan-
pak gecombineerd met een per-
soonlijke werkwijze zorgt er voor 
dat wij nét dat beetje extra kunnen 
leveren’, vertelt Raymond. ‘Daar-
naast valt of staat het te behalen 
resultaat bij de expertise van het 
team. Wil je een website die klan-

ten oplevert? Begin dan niet bij 
een designer maar bij een marke-
teer zoals wij dat zijn,’ is zijn stel-
lige mening. ‘Iemand die je helpt 
met het formuleren van een propo-
sitie. Bouw daar vervolgens samen 
met een designer en developer een 
website om heen.’
Deze werkwijze past Rocketstyle 
toe door een specifieke benade-

ring. Dit houdt in dat Rocketstyle 
het bedrijf door een aantal fases 
heen helpt en daar per bedrijfssec-
tor een unieke methode voor ont-
wikkelt. ‘Op dit moment zijn we 
dit aan het uitrollen voor de retail,’ 
vervolgt de enthousiaste onderne-
mer. ‘Om zo winkeliers te helpen 
de online mogelijkheden te benut-
ten en dat is broodnodig.’

BCB-ondernemers waren onder de indruk van startup Rocketstyle.                 (foto Hans Lebbe)
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S T A P E L KORTING

MEER halen is MINDER betalenbetalenhalen is halen is 

Acties zijn geldig van woensdag 27 februari t/m dinsdag 5 maart 2019. Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden.

San Lucar 
bloedsinaasappels
Net van 1.5 kilo

1.69 
1.5 KILO

Per kilo
1.12

NU

 50% 
KORTING

EXTRA 

SCHERP 

GEPRIJSD

3.-
2 PAKKEN

3.-
1 STUK

6.-
2 PAKKEN

4.-
4 PAKKEN

5.-
2 STUKS

10.-
4 PAKKEN

5.-
6 PAKKEN

10.-
5 STUKS

TOT

MEER DAN 

64%
KORTING TOT

60%
KORTING

2 PAKKEN

PER PAK

3.-
PER PAK

2.50

 Omo wasmiddel of Biotex 
 Alle fl essen van 735-1000 ml 
of pakken van 750-798 gram 
Per stuk van 3.75 - 4.99

 Appelsientje, DubbelFrisss, 
Pickwick of Taksi
Alle pakken met 6 of 10 pakjes van 0.2 liter
2 pakken van 3.66 - 4.68

 Coca-Cola of Fanta 
 Alle pakken met 6 blikjes van 0.33 liter 
2 pakken van 6.96 - 7.72

Filet americain
Bakje van 250 gram
Van 3.00  
Voor 1.50
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
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.

Rasgroep: Waak en verdedigingshonden
Ras: x Rottweiler
Geslacht: Teef
Leeftijd: 01-05-2011
Kan met honden: Onbekend
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Ja
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja

Arme Lyyli wat heb jij een pech gehad de laatste maanden. Eerst werd je ziek en toen werd je nooit meer 
opgehaald uit het pension. Met deze reden zijn wij nu dan ook opzoek naar jouw forever home. Lyyli is een 
kruising Rottweiler met het karakter van een labrador, knuffelen en mensen zijn geweldig! Met andere honden 
is het altijd even afwachten, soms hebben we het idee dat ze ze niet helemaal begrijpt. Hoe ze is met katten 
weten we nog niet, dit zullen we binnenkort uitproberen. We zoeken voor Lyyli een huis waar ze lekker kan 
luieren en waar ze niet teveel alleen hoeft te zijn, ondanks dat ze niet meer de jongste is houdt Lyyli nog wel 
van een lekkere wandeling. Wilt u Lyyli haar forever home geven met lekkere wandelingen en knuffels kom dan 
gerust langs om kennis met haar te maken.

Dier van de maand:
Lyyli

Ziva, die vorige keer asieldier 
van de maand was, zit nog 
bij ons in het asiel, maar er is 
wel interesse in haar.
We duimen dat deze mensen 
haar ook willen adopteren.

Wie wordt voorleeskampioen 
Woensdagmiddag 6 maart vindt de Regionale Ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats 

in Theater Idea te Soest. Tijdens een wellicht spannende theaterronde wordt bekend 
wie de beste voorlezer is van de twaalf voorleeskampioenen van basisscholen uit 

de gemeenten De Bilt, Soest en Zeist. 

De kinderen lezen een zelfgekozen 
fragment voor uit hun favoriete kin-
derboek. De jury bestaande uit Jelle 
Verhoeks (Voorzitter Bibliotheek 
Idea), Jolanda Dijkmans (Stich-
ting Balans + VoorleesExpress) en 
Ingrid Davelaar (Boekhandelaar te 
Soest) bepaalt vervolgens wie tot 
winnaar wordt uitgeroepen. De kin-
deren, acht jongens en vier meisjes, 
zijn afkomstig uit de basisschool-
groepen 7 en 8. Bij de voorrondes, 
die plaatsvonden op de scholen, 
kwamen zij als de beste voorlezer 
van hun school uit de bus. 

Provincie
De winnaar van deze ronde gaat 
door naar de Provinciale Voorlees-
wedstrijd van Utrecht op donder-
dag 11 april in Theater De Kom in 
Nieuwegein. De twaalf winnaars 
van de Provinciale Rondes treffen 
elkaar tenslotte op woensdag 22 
mei in de Schouwburg van Am-
stelveen voor de Landelijke Fina-

le van de Voorleeskampioen 2019. 
De Nationale Voorleeswedstrijd is 
een initiatief van Stichting Lezen 

in samenwerking met de biblio-
theken.    [HvdB]

De gemeente De Bilt wordt vertegenwoordigd door Rosalie Franke 
van basisschool St. Theresia uit Bilthoven en door Lugh Nijpels van 
basisschool Het Zonnewiel uit De Bilt.  [foto Guus Geebel]

Clubkas Vriendenkring 
kan steun gebruiken

Muziekvereniging Vriendenkring 
doet mee aan de Rabobank Clubkas 
Campagne. Dat betekent dat ieder-
een die lid is van de Rabobank Gooi 
en Vechtstreek van 5 tot en met 25 
maart kan stemmen op de fanfare 
uit Westbroek. En elke stem is geld 
waard. Stemmen op de Vrienden-

kring brengt geld in het laatje voor 
broodnodige investeringen. Bij-
voorbeeld voor nieuwe instrumen-
ten, reparaties, muziekstukken en 
muzieklessen. Maar de vereniging 
denkt ook al aan haar 100-jarig ju-
bileum in 2022. Want dat mag na-
tuurlijk groot feest worden. Er is 

in totaal 75.000 euro beschikbaar 
en dat bedrag wordt gedeeld door 
het totale aantal stemmen. Dus hoe 
meer stemmen op Vriendenkring, 
hoe meer inkomsten voor de mu-
ziekclubkas. Leden van Rabobank 
Gooi en Vechtstreek krijgt automa-
tisch een oproep. 

Leerlingen Keen school 
treden op voor ouderen 

Op dinsdag 17 februari genoten bewoners van de Koperwiek van 
een koffieconcert, gegeven door leerlingen van de Keen School uit 
Bilthoven.

De optredens werden verzorgd door de Keen Vocal Group, bestaande 
uit 10 leerlingen, met als solisten Tim (piano/zang), Naomi (viool/
zang), Céline (viool/zang) en Emmy (viool). Muziekdocent en zange-
res Meike van de Linde begeleidde de groep aan de piano. 
Op de Keenschool is muziek voor veel leerlingen een vanzelfsprekend 
onderdeel van het dagelijks leven. Er wordt veel gezongen en muziek 
gemaakt. Tijdens het optreden werden de bewoners van de Koperwiek 
van harte uitgenodigd om mee te zingen met enkele nummers.

Match
De afspraak tussen De Koperwiek en De Keen School werd gemaakt 
tijdens de beursvloer van Gemeente De Bilt van november jl. Bij deze 
beursvloer handelden bedrijven en maatschappelijke organisaties in 
materialen, middelen en kennis & kunde. Zonder inzet van geld als 
ruilmiddel. De beursvloer leverde 82 matches op met een maatschap-
pelijke waarde van 189.365 euro. Eén van de matches was dus de af-
spraak dat leerlingen van de Keenschool ouderen trakteren op prachtige 
muziek. (Judith Boezewinkel)

Solisten Tim, Naomi en Emmy speelden en zongen prachtige muziek, 
waaronder Beethoven, Händel en een mooie jazzsong van Ella 
Fitzgerald

Indianenspeurtocht
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in 
en over de natuur. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts 
Landschap en IVN De Bilt. Woensdag 6 maart gaat het over een 
indianenspeurtocht. 

Indianen leefden in en met de natuur. Zij wisten voor elkaar sporen 
achter te laten die voor anderen nauwelijks te herkennen waren. Weet jij 
alle sporen te herkennen? Van een veer in een boom tot een nauwelijks 
opvallende tak hulst in een ruwe berk. Zo leer je tegelijkertijd allerlei 
soorten bomen en struiken kennen. En weet jij de verborgen schat te 
vinden?Een actieve middag buiten voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. 
Aanvang 14.30 tot 16.30 uur bij Paviljoen Beerschoten, de Holle Bilt 6, 
in De Bilt. Aanmelden kan t/m met zaterdag 2 maart via kindernatuur-
activiteiten@gmail.com

Exploderende raketten
‘Ik probeer niet sexy te zijn. Het is gewoon mijn manier om mezelf 
te uiten als ik me beweeg’. Aldus Elvis Presley, de ‘King of Rock ’n 
roll’, aan wie de band The Explosion Rockets afgelopen zaterdag-
avond een groot Elvis Tribute bracht in het H. F. Wittecentrum.

In een afgeladen grote zaal dansten de paren dat het een lieve lust was, 
stomende lichamen en erotische ‘moves’ waren aanwezig en de opzwe-
pende muziek hield niet op de dansers aan te vuren tot grote hoogten. 
Een supergezellige en sfeervolle avond, waarvan er overigens binnen-
kort meer gepland staan. (Peter Schlamilch) 

The Explosion Rockets weet de gasten de dansvloer op te krijgen.



Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

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

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

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

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

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

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

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

BOEKEN: 94 pinguins, 58 
pelikaans,7 over Harry Potter. 
Allen in het Engels. Tel. 030-
2290865

Elec. ORGEL met rol. Deksel 
merk content HG88 Dp42 
Br105 vr.prijs €275 Tel. 
06-20799952

Wit ijzeren bedbank, compleet 
met matras en sierkussens, 
€50,-. Tel. 06-23047695

Ikea kinderstoel z.g.a.n. wit 
met afneembaar blad. €7,50 
Tel. 06-23047695

Baantjer boeken deel 1 t/m 
68 en deel 69. €35,-. Tel. 
06-23047695

Nieuwe rubber laarzen, groen, 
maat 44. €5,-. Tel. 06-23047695

Nieuw, zwart leren Zweedse 
muilen, maat 44, €5,-. Tel. 
0623047695

3 boeken van Bernlef. Publiek 
geheim, geleende levens en 
de onzichtbare jongen. Samen 
€4,-. Tel.06-14040516

Lichtgrijze skischoenen maat 
26 (41) Gedragen maar nog 
helemaal goed. €10,-. Tel. 
06-14040516

24 klassieke Cd’s .collection 
of classical music o.a.Wagner, 
Vivaldi, Verdi, Mozart. Totaal 
€6,-. Tel. 06-14040516

Boekje poppenhuis meubeltjes. 
Maken van Rubber (schaal 
1:12) €4,50 Tel. 0346-243758

Boek spectaculaire goochel-
trucs, stap voor stap. €10,-. Tel. 
0346-243758

Rubberen Hr laarzen merk 
Dunlop. Maat 42. i.z.g.st. €5,-. 
Tel. 06-29506849

Mooie winterjas dames XL van 
anwb. Merk: Human Nature. 
Met veel zakken ook afsluit-
baar gestroomd. Z.g.a.n. €50,-. 
Tel. 06-29506849

Te koop gevraagd
Heeft u een CARAVAN 
gestald staan die u eigenlijk 
niet meer gebruikt dan is 
wellicht nu de gelegenheid 
om hem te verkopen. Budget 
max €2.500. Moet wel in 
goede staat zijn en veilig op 
de weg. Liefst met vast bed. 
Bel 06-22526995. Niet wil-
len verkopen maar tegen een 
schappelijke prijs ter beschik-
king stellen van 11 t/m 17 
maart is ook welkom.

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

Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je 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

Wil jij werken naast je studie? 
Voor een vakbond zijn wij 
op zoek naar STUDENTEN 
voor een commerciële func-
tie (3 avonden per week). 
Ben jij communicatief sterk 
en sta jij sterk in jouw schoe-
nen? Neem dan contact op! 
Waar: Bilthoven (naast het 
station) Wanneer: Ma - di - 
wo Tijdstip: 16.45 - 20.45
@: solliciteren@berkvacatu-
res.nl         T: 06-45133532

WINTERBANDEN Michelin 
Alpin A4 165/65R15T met 
stalen velg 4 gats. met ruim 
vold. profiel. € 100,-. Tel 
06-20137957

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

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

Komt het eindexamen wel 
erg dichtbij? Ervaren bijles-
docente in Frans en Engels 
(Havo en VWO) helpt je 
met tekst en mondeling. 
Ik woon in de Leyen, Tel. 
06-51412055.

Zeer ervaren betrouw-
bare en goede SCHILDER 
biedt zich aan zowel bin-
nen als buitenschilderwerk. 
Tel. 06-20605881 of 030-
2540327

ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiecoaching 
aan huis. Tel 06-34892915

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

Hulp in de HUISHOUDING 
met ervaring en referentie 
beschikbaar. Tel 0684291804

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

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

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

Gratis: elektrisch orgel, 2 kla-
vieren/pedalen. Merk Kawai. 
Moet gestemd worden. Tel. 
0655707865

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

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

Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast 
zijn en Ik zal u rust geven! En leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

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

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

Preek van de Leek

Sabine Oudt, getogen in Bilthoven en nu wonend 
in Utrecht, houdt zich in het dagelijks leven 
bezig met verschillende facetten van duurzaam-
heid, zoals bewust reizen, kringloopkleding en 
het ontwikkelen van duurzame business cases. 
Zij deelt haar ervaringen op zondag 10 maart 
vanaf 16.00 uur in de Centrumkerk, Julianalaan 
42 te Bilthoven. Na afloop een hapje en een 
drankje. 

Ontdek Fort Ruigenhoek

Zondag 24 maart is er om 13.30 uur de moge-
lijkheid op samen met de gids van Staatsbos-
beheer Fort Ruigenhoek te ontdekken. Het fort 
is rond 1870 gebouwd als onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gids vertelt je 
alles over het fort en hoe de soldaten daar vroe-
ger leefden. Maar ook over de bomen en planten 
rond het fort, en hoe die een rol speelden bij de 
verdediging ervan. Ter plaatse aanmelden bij de 
gids bij het hek van het fort. 

Samenzang in Lage Vuursche

Op zaterdag 30 maart om 20.00 uur is er in de 
Stulpkerk in Lage Vuursche een zangavond van 
geliefde liederen. De opening en sluiting wordt 
verzorgd door ds. Gijsbert Kruijmer. Muzikale 
ondersteuning is er van organist Jan Gooijer en 
trompettist Jakob Bout. De toegang is gratis, 
evenals de koffie of thee na afloop. 

Inschrijven kindervakantieweek

In de eerste week van de zomerva-
kantie (22 t/m 26 juli) wordt tradi-
tiegetrouw de kindervakantieweek 
bij en door WVT georganiseerd. 
Dit jaar is dit de 50e editie en wordt 
er groot uitgepakt. Inschrijven kan 
van 2 t/m 9 april via website (alleen 
leden), 9 t/m 11 april inschrijving 
bij receptie (alleen leden) en 16 t/m 

18 april inschrijving bij receptie 
(leden en niet-leden). Info info@
vvsowvt.nl

Concert in Woudkapel

Op vrijdag 12 april om 20.15 ver-
zorgt het Woudensemble in de 
Woudkapel, Beethovenlaan 21 in 
Bilthoven een concert. Reserveren 
kan via woudensemble@gmail.com

Wilt u zelf uw aangifte inkomstenbelasting indienen? 
En kunt u daar deskundige hulp bij gebruiken?
Ik ben een nieuwe belastingadviespraktijk gestart. Tijdens 
mijn spreekuur leg ik u uit welke wettelijke regels en 
beleidsbesluiten gelden voor uw situatie.
Tijden/contact/tarief zie: www.marietrees.nl of bel met 
06-22367414.

Voorjaar in Westbroek

Voorjaar in Westbroek. 
Een uitzinnig 
bloeiende camelia 
ontneemt het huis 
aan het zicht. Volop 
bijen in de bloemen. 
Uitzonderlijk mooi.         
(Karien Scholten)
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SamenLoop voor Hoop De Bilt
De Maartenskerk loopt mee

Trudie Kemp uit Maartensdijk was 
gelijk enthousiast toen ze hoorde 
van de SamenLoop voor Hoop die 
op 28 en 29 juni op het terrein voor 
Jagtlust wordt gehouden. Samen 
met Monique Fijen maakt ze men-
sen warm om mee te doen en mee te 
lopen met een team vanuit de Maar-
tenskerk in Maartensdijk. 

Trudie (59) en Monique (62) col-
lecteren al jaren voor KWF Kan-
kerbestrijding in Maartensdijk en 
zijn beiden actief betrokken bij de 
St. Maartenskerk aldaar. Trudie: 
‘Op een collectantenavond hoorde 
ik voor het eerst over de Samen-
Loop. Ik dacht: wat een mooie ma-
nier om geld bij elkaar te brengen 
voor meer onderzoek naar kanker, 
daar wil ik mijn steentje aan bij-
dragen’. Monique vult aan: ‘Trudie 
heeft het initiatief genomen en ik 
ondersteun haar met veel plezier. 

Wij hopen dat de Samenloop voor 
Hoop een onuitwisbare indruk zal 
maken, op deelnemers, publiek en 
vooral op alle mensen die te maken 
hebben of hebben gehad met kan-
ker’. 

Kerkteam
Via de website meldde Trudie zich 
aan als teamcaptain: ‘Ik dacht, ik 
meld me vast aan en daarna ga ik 
mensen uit de kerk motiveren om 
mee te lopen. In januari organiseer-
den Trudie en Monique een infor-
matieavond voor belangstellenden. 
Trudie: ‘Nel (Verkroost) en Dianne 
(Westerink) van de organisatie van 
de SamenLoop gaven een presenta-
tie en daarna ging het snel. Inmid-
dels hebben we al 14 lopers in ons 
team en zijn we een actie gestart 
om 1000 euro op te halen’. Moni-
que: ‘We zijn al goed op weg om 
dit bedrag binnen te brengen. Dat 

doen we bijvoorbeeld door spon-
sors te werven via werk of familie 
en vrienden. En op 18 mei staan we 
met een kraam in de Vierstee’. Het 
team gaat ook kaarsenzakken ver-
kopen waar mensen een boodschap, 
een wens of een naam op kunnen 
zetten. In de avond en nacht van 28 
juni staan al die zakken met kaarsen 
langs het wandelparcours als teken 
van hoop. 

Kanker raakt iedereen
Trudie: ‘De Maartenskerk wil 
graag zichtbaar zijn in de samen-
leving. De SamenLoop voor Hoop 
biedt een mooie kans om op een 
sportieve manier saamhorigheid 
te beleven met als geweldig doel 
het inzamelen van geld om kanker 
te voorkomen, te behandelen en te 
genezen. Kanker raakt iedereen, 
op welke wijze dan ook. Wij doen 
mee’.  (Dianne (Westerink)

Monique Fijen (l) en Trudie Kemp coördineren het St. Maartenkerkteam.

De SamenLoop voor Hoop De Bilt is een 24-uurs wandelestafette waarbij teams zich laten sponsoren om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Vorm een team met je vrienden, 
familie, buren of (sport)vereniging en doe ook mee. Meer informatie: www.samenloopvoorhoop.nl/debilt of 
mail naar debilt@samenloopvoorhoop.nl.

SVM scoort te weinig 
Zonder de zieke Chester Kemp liet 
SVM zaterdag zien dat het de veel 
betere ploeg in de thuiswedstrijd 
tegen vv Vianen was. Al in het 
eerste kwartier had SVM zeker tot 
driemaal toe kunnen scoren , maar 
het vizier stond vooral toen niet op 
scherp. Vianen combineerde veel 
inzet met te vaak onnodige overtre-
dingen, maar kwam al met al voet-
ballend veel te kort. 

Eerst na 20 minuten spelen veran-
derde de brilstand, toen Mike de 
Kok met een fraaie kopbal na goed 
aangeven van Kevin Timman het 
doel trof (1-0). De thuis-equipe 

verzuimde verder voor de rust de 
wedstrijd in het slot te gooien.
In de 2e helft zonder Roy Wijman 
startte SVM wederom te slap en 
liet daardoor Vianen wat meer in de 
wedstrijd komen. Met een prachtig 
afstandsschot zetten de bezoekers 
zelfs de 1-1 op het scorebord. De 
goed keepende Vianen-goalie hield 
met prachtige reddingen zijn team 
nog in de wedstrijd. SVM had dit 
tegendoelpunt nodig om wakker te 
worden en Vianen vast te zetten. 
Invaller Jordi van der Lee gaf zijn 
visitekaartje af en zorgde voor de 
bevrijdende 2-1. Vianen, geholpen 
door de te veel ruimte weggevende 

SVM verdediging, was nog dicht 
bij de gelijkmaker, maar door goed 
keeperswerk van Boris van ‘t Land 
en een sterk herstelde SVM-verde-
diging viel deze niet. Uiteindelijk 
maakte Mike de Kok uit een assist 
van Frank van Benk de bevrijdende 
3-1; in het laatste deel van de ont-
moeting had met name de thuisclub 
nog veel scoringsmogelijkheden, 
maar de gastheren lieten dit na.

De Maartensdijkers zijn a.s. week-
einde vrij en hervatten de compe-
titie op zaterdag 9 maart met een 
thuiswedstrijd tegen het Zeister 
Patria. 

Doelman Boris van ’t Land verricht goed keeperswerk.  (foto Nanne de Vries)

FC De Bilt wint 
periodetitel

 
Ondanks het matige spel en de nederlaag tegen JSV zaterdag 23 febru-
ari heeft FC De Bilt 1 de tweede periode(-titel) gewonnen en is daar-
door in ieder geval verzekerd van nacompetitie voor promotie naar de 
eerste klasse. De wedstrijd tegen JSV ging met 2 - 4 verloren; Robin 
Notenboom scoorde beide Biltse doelpunten. 

VolleybalSpeeltuin 
van start 

De volleybalspeeltuin voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar is een nieuw 
concept binnen Irene en relatief vernieuwend in volleyballand. Het is 
er op gericht om kinderen kennis te laten maken met het plezier in sport 
en spel op een non-competitieve wijze. 
De volleybalspeeltuin is onderdeel van Irene Volleybal. De trainingen 
vinden plaats op woensdag van 17.15 tot 18.00 uur in de Kees Boe-
kehal in Bilthoven. Nadere informatie: www.irene.volleybal.nl/nieuws. 
Vragen via  irenevolleybalbilthoven@gmail.com

TV Helios viert 
jubileum

Aan het einde van de Kees Boekelaan in Bilthoven ligt de schitterende 
tennisvereniging Helios in het bos verscholen. Helios is een vereniging 
waar jong en oud, recreanten en competitiespelers met elkaar van het 
park, met zijn mooie nieuwe gravel banen, gebruik maken.

Op 16 januari 2019 was de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 
tennisvereniging Helios; in het jaar waarin wordt gevierd dat Helios 50 
jaar bestaat. In 1969 werd, nadat al vanaf 1963 een kleine groep met 
elkaar de tennissport beoefende, de club officieel opgericht op het toen-
malige sportpark Brandenburg, waar nu tennisvereniging TOSS speelt.

Aan het eind van de vergadering was er voldoende aandacht voor het feit 
dat Helios in 1969 is opgericht en daarmee zijn 50- jarig bestaan viert 
en dat gaat gedurende het hele tennisseizoen plaatsvinden op verschil-
lende momenten. In augustus wordt de Duitse tennisclub Blauweiss uit 
Taunusstein door Helios ontvangen voor alweer de 10e ontmoeting. 
 (Jos Vringer)

Zondag 31 maart 2019 start het jubileumjaar met het traditionele 
openingstoernooi.  [foto Reyn Schuurman] 



Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Runderentrecôte

Woe.
27-02
Do.

28-02
Vr.

01-03
Za

02-03
Zo.

03-03
Woe.
06-03
Do.

07-03
Vr.

08-03
Za

09-03
Zo.

10-03

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Indische gehaktballetjes 
met pindasaus, frietjes 

en sla 
Gebakken victoriabaarsfilet 

met Hollandaisesaus 
Orzo (Griekse pasta) 

met gegrilde aubergine 
en tomaat

Gegrilde Souvlakisteak
met tzatzikisaus

of
“Zarzuela”

(Spaanse visschotel)
of

Spinazierol 
met fetakaas
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advertentie

advertentie

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Klompenpaden blijven populair
door Henk van de Bunt

Het voorjaar komt er bijna aan en dan barst het wandelseizoen los, waarbij Klompenpaden 
garant staan voor mooie wandelingen in deze en aanpalende provincies. 

Ook in deze gemeente treffen wij zo’n wandelparcours. 

Wandelend over landgoederen, her-
stelde historische paden en dwars 
door boerenland is er genoeg te 
ontdekken en beleven. De makers 
van Klompenpaden - Landschap 
Erfgoed Utrecht en Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland - willen 
dat wandelaars kunnen genieten van 
de mooie omgeving. Lekker struinen 
door het weiland, kleine doorsteek-
jes ontdekken, een kop koffie bij een 
boerenerf. Genieten van frisse lucht, 
rust en het landschap. Klompenpa-
den zijn er o.a. om het verhaal van 

de streek te ontdekken met een ‘app’ 
of routebrochure. En dat is redelijk 
succesvol ook in 2018. Aan het eind 
van het jaar stond de teller op 111 
Klompenpaden; garant voor 1.742 
kilometer wandelplezier.  Vrijwilli-
gers zijn hierbij onmisbaar voor het 
onderhouden en goed bewandelbaar 
houden ervan. In 2018 zetten maar 
liefst 1.073 vrijwilligers zich daar-
voor in. 

Bruggetjes
Natalie Joosten is adviseur com-
municatie bij Landschap Erfgoed 
Utrecht: ‘Het wandelen over een 
Klompenpad is afwisselend en 
soms ‘avontuurlijk’, wanneer je 
over hekjes klimt, spannende brug-
getjes oversteekt of dwars door een 
kudde koeien moet. Het ontwikke-
len ervan gebeurt altijd in samen-
werking met diverse particuliere 
eigenaren, vele vrijwilligers, ge-
meenten en andere partijen uit de 
streek. Op www.klompenpaden.nl 

is een overzicht van de paden. De 
gratis Klompenpaden app biedt je 
onderweg route-info, interactieve 
kaarten en leuke video- en audio-
fragmenten. Van alle paden zijn ook 
brochures verkrijgbaar bij VVV’ 
s in de regio. Klompenpaden zijn 
gemarkeerd. In verband met moge-
lijke verstoring van vee en wild zijn 
honden verboden’. 

Beukenburgerpad
De route Beukenburgerpad (14 
km) start formeel bij de parkeer-
plaats Groenekanseweg bij het vi-
aduct onder de A27 ter hoogte van 
huisnummer 40. Bij de hoek Groe-
nekanseweg / Vijverlaan kan deze 
minder aantrekkelijke weg al wor-
den verlaten om via allerlei aanwij-
zingen op de app en min of meer 
parallel aan het Voordaansepad 
in de Nieuwe Wetering te komen. 
Langs de Nieuwe Weteringseweg 
(t.h.v. huisnr 153) gaat het weer 

zuidwaarts via Beukenburg en de 
Leijen tot de Beukenburgerlaan 
op de Groenekanseweg. Daar is 
de keuze terug te keren naar het 
begin of de lus via Hogenkampse 
pad en Voordorpsedijk en/of zelfs 
via Weltevreden te maken om uit-
eindelijk weer in Groenekan uit te 
komen. 

Eigenlijk zou een start c.q. wis-
selpunt ter hoogte van de spoor-
wegovergang met de lijn Utrecht 
- Bilthoven logischer zijn.  

Pijlen
Onderweg zijn er paaltjes met 
een verscheidenheid aan pijlen. 
Het zijn bijvoorbeeld paaltjes met 
daarop een heleboel blauwe pijlen 
met verschillende cijfers erop. Op 
het bovenste bordje staat ‘Knoop-
punt’ met in kleine letters daar-
onder ‘wandelroutenetwerk’. De 
blauwe pijlen markeren dus ver-
schillende wandelroutes. Dankzij 
deze mysterieuze blauwe pijlen 
bestaan er extra mogelijkheden om 
nog meer prachtige wandelingen te 
maken en op plekken in deze regio 
te komen waar je wellicht niet eer-
der was. 

Op recreatiemiddennederland.nl 
vind je alle wandelroutes rondom 
Utrecht. Maar je kunt natuurlijk 
ook gewoon de eerste de beste 
blauwe pijl die je tegenkomt vol-
gen. Wie weet waar je uitkomt…

De aanduiding hoek Groenekanseweg en Hogenkampse pad is ook 
voorzien van code plaatje van de QR- route Groenekan, die op 8 maart 
operationeel zal worden.

Entree klompenpad bij Beukenburg.

De extra lus van het klompenpad loopt langs de Hogenkampse plas en Voordorpsedijk.

Wilgen knotten 
door Kees Diepeveen

Een strak blauwe lucht hadden de leden van Het Groenekans Land-
schap jl. zaterdag om de acht wilgen te knotten die ter hoogte van de 
‘bocht‘ in de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan staan. Het zijn 
bijzondere bomen - de 80 tot 100 jaar oude holle wilgen - en heel ka-
rakteristiek voor het landschap. Eénmaal in de vier jaar vindt het knot-
ten van de wilgen plaats. Twee knotwilgen hangen horizontaal over 
de sloot en moeten met enige voorzichtigheid van hun takken ontdaan 
worden. Vrijwilligers en bestuursleden van Het Groenekans Landschap 
sleepten de takken naar een hout-versnipperaar.

Ooievaar
Niet alleen de wilgen werden geknot. Ook werd er onderhoud gepleegd 
aan het historische sluisje en werd de paal met het ooievaarsnest dat 
van de Koningin Wilhelminaweg zo goed is te zien neergehaald in af-
wachting van een betere plek. Het Groenekans Landschap is nog op 
zoek naar die andere plek voor het nest. ‘Dat is een plek waar de ooie-
vaars reuring om zich heen hebben en bomen achter het nest’ aldus een 
vrijwilliger. Rond 12.30 uur was het werk geklaard.

Leden van Het Groenekans Landschap zijn druk met het onderhoud van 
de wilgen.

High tea bij WVT
 
Zondag 17 maart vanaf 14.30 uur 
wordt bij WVT, Talinglaan 10 te 
Bilthoven weer een smakelijke 
high tea geserveerd. 
Aanmelden kan t/m 14 maart via 
info@vvsowvt.nl.

Samen eten 

Maandelijks zorgt het ‘Samen-
eten-team’ bij WVT (Talinglaan 
10, Bilthoven) onder leiding van 
Niro en Pinipa voor een Aziati-
sche maaltijd. Wil je mee eten op 
bijvoorbeeld maandag 18 maart, 
meld je dan aan via info@vvsow-
vt.nl. De zaal is geopend vanaf 
17.00 uur.
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