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De Bilt op weg naar Energieneutraal 
Deze maand lanceert lokale energiecoöperatie BENG! in samenwerking met gemeente 

De Bilt, de campagne ‘De Bilt op weg naar Energieneutraal’.

Eigenaren van wat oudere wonin-
gen worden uitgenodigd om deze 
te laten inspecteren door ener-
gieadviseur Susteen. Woningen 
gebouwd voor 1976 brengen na-
melijk vaak onnodig hoge stook-
kosten met zich mee. De adviseur 
kan woningeigenaren simpel en 
snel informeren over aantrekke-
lijke verduurzamingskansen. Een 
eerste informatieavond over de 
campagne vindt plaats op 21 febru-
ari. Belangstellenden zijn welkom 
in het WVT-gebouw, Talinglaan 10 
in Bilthoven. Het programma start 
om 19.30 uur.

De campagne gaat in de loop van 
2017 gefaseerd langs alle kernen 
van de gemeente. In totaal zijn 150 
woningverbeterplannen beschik-
baar tegen een scherp gereduceerd 
tarief. De gemeente en BENG! ko-
men zo tegemoet aan de ambitie 
van vele eigenaren om hun huis 
nog energiezuiniger te maken. De 
Rijksoverheid heeft momenteel een 
aantrekkelijk subsidieaanbod voor 
huiseigenaren die meerdere maat-
regelen willen treffen. 

Unieke actie
De nieuwe campagne is een ver-

volg op de in 2014-’15 gevoerde 
actie ‘de Bilt bespaart Energie’. 
Deze campagne was een groot 
succes, en er was vraag naar meer. 
‘Bij BENG! merken we dat veel 
huiseigenaren de ambitie hebben 
om het energieverbruik drastisch 
omlaag te brengen en als het even 
kan zelf energie op te wekken’, 
zegt BENG!-bestuurslid Helma 
van de Veerdonk. ‘Door nieuwe 
ontwikkelingen is er nu meer mo-
gelijk dan een paar jaar geleden.’
De huidige actie biedt woningei-
genaren dan ook enkele unieke 
nieuwe mogelijkheden. Zo wor- den er nu wanneer mogelijk be-

spaargaranties op investeringen in 
duurzamer wonen geboden. Hier-
mee worden woningeigenaren bij 
uitvoering van maatregelen zwart 
op wit verzekerd van hun energie-
besparing. Ook kan onderzocht 
worden of bestaande woningen ge-
heel energieneutraal te maken zijn. 
Er wordt dan een plan gemaakt 
waarin de woning minstens even-
veel energie gaat opwekken als 
dat er verbruikt wordt. Vaak ma-
ken duurzame energiebronnen in 
dit geval het gebruik van gas zelfs 
overbodig.

Energieneutraal in 2030
Het duurzamer maken van be-
staande woningen is van groot 

belang voor de doelstellingen 
van gemeente De Bilt en BENG!. 
Samen streven zij naar een ener-
gieneutrale gemeente in 2030. 
Wethouder duurzaamheid Anne 
Brommersma: ‘Uit onderzoek 
blijkt dat ongeveer de helft van 
deze doelstelling kan worden ge-
haald met het terugdringen van 
het energieverbruik bij huishou-
dens. We hebben de inwoners van 
De Bilt dan ook hard nodig voor 
een energieneutraal De Bilt. Ik 
hoop daarom dat veel mensen ge-
bruik maken van deze campagne 
om hun woning verder te verduur-
zamen’. Meer informatie over de 
campagne is te vinden op www.
beng2030.nl. 

(Jenny Senhorst)

Winterwandeltocht 
door het Noorderpark

Zaterdag 11 februari hield de landelijke wandelsportvereniging WS78 
een natuurwandeltocht door het Noorderpark. Er was daarbij een keuze 
tussen een 20 km- en 40 km- lange tocht. De route, uitgezet door Johan 
Lam en Willy Griffioen. leidde zoveel mogelijk over onverharde paden 
en verkeersarme wegen. Maar liefst 466 wandelaars namen deel (277 
deden de 40 km tocht en 189 de 20 km). Voor zover bekend moest een 
deelnemer de tocht voortijdig staken door een gebroken pols. [RK]

466 wandelaars trotseerden het winterse weer van afgelopen zaterdag. 

Eigenaren van wat oudere woningen (gebouwd voor 1976) worden 
uitgenodigd om deze te laten inspecteren door de energieadviseur. 

Energie opwekken door middel 
van zonnepanelen wordt steeds 
populairder. (foto Hans Lebbe - 
HLP images)

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

19/02 • 10.30u - ds. H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/02 • 09.30u - ds. W.P. Emaus 

19/02 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/02 • 10.30u - 

mevr. C.M.M. van der Ven

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

19/02 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
19/02 • 10.30u - Eucharistieviering 

pastoor J. Skiba

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

19/02 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
19/02 • 16.30u - Ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
19/02 • 10.00u - ds. H.J.P. de Pater, 

Gemeentezondag
19/02 • 19.00u  Pastoraal werker Nathan 

Noorland, Jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk
19/02 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
19/02 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
19/02 • 10.30u - Eucharistieviering mgr. 

H. Woorts

V.E.G. De Bilt e.o.
19/02 • 10.30u - Spreker 

Adri van der Mast 
21/02 • 20.00u - Huiskringen in De Bilt 

en Maartensdijk
22/02 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
19/02 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. 

Visser, Viering en dankzegging Heilig 
Avondmaal 

Herv. gemeente Blauwkapel 
19/02 • 15.30u - proponent 

drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
19/02 • 10.00u + 18.30u - 

Kandidaat W. Korving

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/02 • 11.00u - de heer J. Grootendorst 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/02 • 10.00u - ds. G.H. 
Kruijmer 

19/02 • 18.30u - ds. G.C. Klok 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
19/02 • 10.00u + 18.30u - 

ds. A.J. Britstra. 
In ochtenddienst 

voorbereiding Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
19/02 • 09.30u - de heer J. Grootendorst

St. Maartenskerk
19/02 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/02 • 10.00u - ds. R.W. v.d. Wal
19/02 • 18.30u - ds. A.W. Vos 

PKN - Herv. Kerk
19/02 • 10.00u + 18.30u - 

ds. M. van der Zwan 
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Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Lezing bij 
Historische Vereniging 

Op dinsdag 21 februari houdt 
de heer Wim Weijs een lezing 
over Natuur & Landschap van 
de Vechtstreek. In het landschap 
rond Maartensdijk kunnen we 
nog steeds zien hoe de mens al 
bijna 1000 jaar de natuurlijke 
omgeving naar zijn hand heeft 
gezet. In deze lezing neemt de 
heer Weijs zijn gehoor mee op 
een rondgang door het landschap 
en zien we hoe het plantendek 
veranderde in de loop der eeu-
wen. De lezing wordt gehouden 
in de Ontmoetingskerk aan de 
Julianalaan 26 in Maartensdijk. 
De zaal is open om 19.30 uur en 
de lezing begint om 20.00 uur, 
voor leden is de toegang gratis, 
niet- leden betalen 5 euro. 

Lezing Leef-tijd

Maandag 20 februari geeft prof. 
dr. Wouter van Beek voor de 
Bilthovense kring voor Wijsbe-
geerte en Psychologie een lezing 
‘Andere plaatsen, andere tijden’ 
binnen het jaarthema ‘Leef - tijd’. 
Van Beek werkte lang als cultu-
reel antropoloog aan de Universi-
teit van Utrecht. Van 2007-2016 
bezette hij de leerstoel Antropo-
logie van de Religie aan de Uni-
versiteit van Tilburg. De lezing 
is op maandag 20 februari in 
‘Huize Het Oosten, Rubenslaan 
1, Bilthoven om 20.00 uur. Info: 
www.bilthovensekring.nl

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 18 februari is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.

Jazz Duzz 6

Op zaterdag 25 februari is de 
familievoorstelling Jazz duzz 
in Theater Het Lichtruim in De 
Bilt. Jazz duzz is een theatraal 
jazzconcert voor iedereen vanaf 
zes. Kaartverkoop is mogelijk via 
www.kustenhuis.nl.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 17 februari kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. 
Het klaverjassen begint om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 kunt 
u een lot kopen. Voor aanmelden: 
0346 212366 of 06 51832063.

Informatieavond 
Zonnepanelen

Op dinsdagavond 21 februari 
organiseert de lokale energieco-
operatie BENG! een informatie-
avond over zonnepanelen. Alle 
aspecten rondom het zelf opwek-
ken van energie met zonnepane-
len komen aan de orde. De bij-
eenkomst wordt geleid door een 
onafhankelijke deskundige en 
vindt plaats in De Bilt bij één van 
de vrijwilligers thuis. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden 
via john@beng2030.nl. Deel-
nemers ontvangen bericht over 
tijd en plaats. Het is handig om 
de jaarrekening van het energie-
bedrijf mee te nemen. BENG! 
organiseert maandelijks een 
informatieavond over zonnepa-
nelen. Meer informatie op www.
beng2030.nl.

Bingo in Servicecentrum 

Er wordt bingo gespeeld op 
vrijdag 17 februari in het Ser-
vicecentrum Maartensdijk. Aan-

vang: 14.15 uur en de kosten zijn 
3,50 euro voor 5 speelrondes. 
Meer informatie: Servicecentrum 
Maartensdijk, tel: 0346 214161 
en/of servicecentrummaartens-
dijk@mensdebilt.nl 

Intimiteit, seksualiteit 
en dementie

  
Op dinsdag 21 februari is er 
een Alzheimer Café in restau-
rant in woon- en zorgcentrum 
De Koperwiek, Koperwieklaan 
3 in Bilthoven. Een Alzheimer 
Café is de benaming voor een 
laagdrempelige ontmoetings-
plaats voor mensen met (begin-
nende) dementie, hun familiele-
den, vrienden en andere belang-
stellenden. Het thema van deze 
avond is ‘Intimiteit, seksualiteit 
en dementie’. Psychologe Irene 
Smoor, zal een inleiding hou-
den over dit thema en daarna 
daarover in gesprek gaan. Vanaf 
19.30 uur staat de koffie klaar. 
Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. 
Daarna is er nog gelegenheid 
om een drankje te nemen en 
even na te praten. De toegang 
is altijd gratis. U hoeft zich niet 
vooraf aan te melden. Voor infor-
matie over het Alzheimer Café 
(ook voor vervoersvragen): Alida 
Melkert, tel.nr. 030 6562977. 

Naakten kleden 
in Centrumkerk

Op donderdag 16 februari om 
20.00 uur wordt in de Centrum-
kerk aan de Julianalaan weer een 
lezing gehouden over een van de 
werken van barmhartigheid. Dit 
keer zal een  medewerkster van 
het Leger des Heils, mevrouw 
Jolanda Uringa, vertellen over de 
kledinginzameling van het Leger, 
onder het motto De naakten kle-
den. De toegang is vrij. De Cen-
trumkerk ligt aan de Julianalaan 
op nummer 42. Informatie: Hans 
Bouma, 030 2204496.

Film in Het Lichtruim

Het Filmhuis in het Lichtruim 
De Bilt vertoont op 22 febru-
ari Room van Lenny Abraham-
son. Voor meer info zie www.
stichtingkunstencultuur-debilt.
nl. Aanvang 20.00 uur. Losse 
kaarten zijn vanaf een uur voor 
aanvang aan de kassa verkrijg-
baar; ook online via de www.
kunstenhuis.nl

Onguur type biedt jassen aan 

De politie van De Bilt waar-
schuwt voor een louche man die 
jassen te koop aanbiedt. Waar-
schijnlijk gaat het om een oplich-
ter. Op Twitter waarschuwen 
agenten niet met de man in zee 
te gaan. Inmiddels zijn meerdere 
meldingen binnengekomen van 
de jasverkoper.
De man is naar schatting zo’n 
70 jaar oud. Hij heeft een blan-
ke huidskleur, een ingevallen 
gezicht en kort grijs haar. Waar-
schijnlijk is hij ongeveer 1.85 
meter lang. Mensen die hem zien 
moeten direct 1-1-2 bellen

Inzamelavond 
Marktdag De Bilt

De Marktdag De Bilt vindt altijd 
plaats op de tweede zaterdag in 
september en is een evenement 
met veel activiteiten, waarvan 
de opbrengst bestemd is voor 
een goed doel. De Marktdag zet 
zich dit jaar in voor kinderen in 
ontwikkelingslanden.
Voor de Marktdag 2017 is men 
op zoek naar tweedehands spul-
len en dameskleding. De eerste 
inzamelavond voor dit jaar is 
gepland op donderdag 16 febru-
ari van 19.00 uur tot 20.00 uur 
in Wijkgebouw De Voorhof naast 
de Dorpskerk (Burgemeester de 
Withstraat ) in De Bilt. Om orga-
nisatorische redenen is er geen 
ruimte voor grote meubelen, wit-
goed, tv’s en computers. 
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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

Zen in de Polder
door Walter Eijndhoven

In aanloop naar haar tienjarig bestaan wil de meditatiegroep Sint Maarten in Maartensdijk een 
aantal bijeenkomsten organiseren rondom ‘Stilte en Meditatie’. Vrijdagavond 17 februari vertoont 

men de film ‘Zen in de Polder’, een ode aan de schoonheid van de Nederlandse natuur en het 
menselijk bestaan, met een nagesprek met de Utrechtse architect en filmmaker Bertus Mulder (88). 

Voordat Mulder de schoonheid van 
de Nederlandse natuur ontdekte, 
ging nog heel wat vooraf. Over 
deze periode vertelt hij: ‘In mijn 
werkzame leven heb ik altijd een 
architectenbureau gehad in Utrecht. 
Ik kan wel zeggen dat het altijd erg 
druk was en dat ik veel teveel werk 
op mijn schouders haalde. Na ver-
loop van tijd was ik helemaal op, 
maar gelukkig was daar dan de va-
kantie naar Spanje. Mijn echtgeno-
te is Spaanse, dus wij gingen ieder 
jaar naar mijn schoonouders. Na 
de vakantie in Spanje was de accu 
weer helemaal opgeladen en kon ik 
er weer tegenaan’. Zo’n twintig jaar 
geleden kwam Mulder in aanraking 
met mediteren. Hij werd lid van de 
Utrechtse meditatieclub Zentrum, 
een no-nonsensclub, zoals Mulder 
verwoordt. Mulder: ‘Ik heb heel 
veel gehad aan deze club en nog 
steeds. Velen denken dat het moei-
lijk is om nergens aan te denken tij-
dens zo’n sessie. Je dénkt namelijk 
altijd, is het credo. Toch is het niet 
zo moeilijk om in een fase te ko-
men van niet-denken. In het medi-
teren, het inkeren in jezelf, oefen je 
om diepere lagen van je bewustzijn 
te bereiken. Daarvoor moet je vrij 
zijn; leeg, in een situatie die niets 
anders van je verlangt. 

Wolken
Stel je voor: je zit lekker op een 
kussentje en staart naar de grond, 
ongeveer een meter voor je. Tijdens 
het stilzitten laat je eerst nog je ge-
dachten gaan, maar al snel komen 
‘wolken’ voorbij, langsdrijvend, 
van links naar rechts. Als je daar 
geen aandacht aan besteedt gaan 
deze uiteindelijk langs je heen. En 
dan kom je in een staat van gedach-
tenloosheid. En dat werkt zo bevrij-
dend, fantastisch. Je denkt werke-
lijk nergens meer aan, niet aan de 
ellende op deze wereld, niet aan 
wat je nog allemaal moet doen, er 
is gewoon een niets’. 
Intussen schafte Mulder zich een 
racefiets aan en ging hij de vrije na-
tuur in. Het polderlandschap rond 

Utrecht bekoorde hem zeer. Mul-
der: ‘Ik ontdekte toen dat fietsen 
gelijk staat aan mediteren. Dankzij 
de pedaaltred kom je in een soort 
trance. Natuurlijk kom je dit niet al-
leen tegen bij fietsen, ook bij andere 
sporten kan je dit overkomen. Mijn 
zoon mediteert ook, alleen niet op 
de fiets, maar tijdens het roeien. 
Het is eigenlijk precies dezelfde 
kadans, of je nu roeit, of dat je de 
pedalen van je fiets laat rondgaan, 
dat maakt niets uit. Het is gewoon 
een leegte, waarin je terechtkomt’.

Cameraman
In het westen wordt mediteren 
meestal gerelateerd aan landen als 
India en Japan en dergelijke. Omdat 
meditatie niet alleen een Aziatische 
aangelegenheid is, wilde Mulder 
een lezing houden over Zen in de 
eigen West-Europese cultuur. Mul-
der: ‘De Nederlandse polder is het 
landschap dat wij zelf hebben ge-
maakt, het is een spiegel van ons-
zelf en van onze volksaard, dat wij 
hebben vormgegeven uit praktische 
overwegingen, rechttoe, rechtaan. 
Wij kunnen ons met dit landschap 
vereenzelvigen en ons hierin vrij 
voelen. Mijn zoon Marco, die ca-

meraman is in Amerika, stelde voor 
hier een zen-film van te maken, in 
plaats van een lezing te houden. In 
2012 zijn wij gaan draaien, door 
heel Nederland. Ik ben natuurlijk 
niet meer zo mobiel, dus tijdens het 
filmen bleef ik in de auto zitten en 
mijn zoon schoot de beelden’. Ge-
lukkig waren de, soms lange wacht-
tijden in de auto, geen ramp voor 
Mulder, je kunt immers op elke 
plaats en tijd mediteren. 

Na jaren van filmen werd al het ma-
teriaal gemonteerd en gegecompri-
meerd tot de essentie, een 38 minu-
ten durende film. Mulder: ‘Na het 
zien van deze beelden denken kij-
kers nog minuten lang over wat zij 
hebben gezien, in stilte. Voor mij is 
dat het mooiste moment, dan weet 
ik dat dit een goede film is’. De 
film van Bertus Mulder is te zien op 
vrijdag 17 februari, om 20.00 uur 
in de Mantel, Nachtegaallaan 40 in 
Maartensdijk. Vanaf 19.30 uur gaan 
de deuren open en is er na afloop 
gelegenheid met Bertus Mulder van 
gedachten te wisselen. De film is 
verkrijgbaar in de Mantel. Aanmel-
den kan, (maar hoeft niet) bij medi-
tatiegroepSM@marthamaria.nl 

Emmaüsgangers

Zondag 12 februari startte bij de OLV-kerk aan de Gregoriuslaan 8 
in Bilthoven een meditatieve winterwandeling. De (bos-)wandeling 
van ongeveer 8 kilometer verliep deels in stilte en deels in duo’s 
als ‘Emmaüsgangers’; alles met de bedoeling samen in conclaaf te 
gaan en/of alleen te zijn met de eigen gedachten. 

(foto Brigitte Giesen)

Zesde Spiritueel Filmfestival De Bilt
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari 2017 gaan de (kerk-)deuren van de Michaëlkerk 

open voor het 6e Spirituele Filmfestival. Het begrip spiritualiteit gaat over het 
onnoembare, dat vaak de diepste essentie raakt. 

Er is gekozen voor een selectie 
van prijswinnende speelfilms uit 
meerdere culturen. Films die na 
een week nog steeds door je heen 
gaan, beelden met essentie. Ieder-
een is welkom en de toegang is 
gratis. Alle films zijn Nederlands 
ondertiteld.

Les Choristes, vrijdag 17 februari, 
10.00 uur. ‘’Probleem’’jongeren 
in een Frans internaat krijgen een 
stem en respect wanneer een leraar 
hen samenbrengt in een koor. On-
dertussen dromen de jongens maar 
van één ding: ontsnappen uit het 
internaat. (Christophe Barratier, 
2004)

The Bucket List, 17 februari, 14.00 
uur. Wat ga je doen als je weet dat 
je nog maar 6 maanden zal leven? 
De hoofdpersonen (Jack Nicholson, 
Morgan Freeman) besluiten nog 
eenmaal álles uit het leven te halen 
en komen steeds meer met zichzelf 
in het reine. (Rob Reiner, 2007)

Wadjda, 17 februari, 20.00 uur. De 
tienjarige Wadjda lijkt zich te ont-
trekken aan een aantal conventies 
zonder zich te vervreemden van 
haar islamitisch geloof en cul-
tuur. Een film die de gedachte op-
roept dat mensen ongeacht hun 
religie vooral veel gemeen hebben. 
(Haifaa Al-Mansour, 2012)

Troubled Water, zaterdag 18 fe-
bruari, 20.00 uur. Mag een moor-
denaar vergeven worden? De Noor 
Jan Thomas heeft in zijn jeugd 
een kind verdronken, de toedracht 
wordt gaandeweg duidelijk. On-
danks de thematiek van schuld 
en wroeging heeft deze film alle 
kenmerken van een thriller. (Eric 
Poppe, 2008)

De films worden kort ingeleid en na 
afloop kunt u reflecteren en nage-
nieten. Het filmfestival vindt plaats 
in de Michaëlkerk, Kerklaan 31, De 
Bilt. Opgeven kan (maar hoeft niet) 
via info@katholiekekerkdebilt.nl 
of via 030-2200025. 

Kubus
Kubus is bedoeld voor (jong-)volwassenen, die graag nieuwe vrienden 
willen maken, maar die het soms lastig vinden contacten te maken. Dit 
kan bijvoorbeeld komen door een lichte beperking, autisme of niet aan-
geboren hersenletsel. 
 
Op vrijdag 24 februari is iedereen weer welkom bij KUBUS. Er is dan 
een gezamenlijke maaltijd en de toekomst van Kubus wordt bespro-
ken. Daarbij wordt ook gekeken naar wat ieders inbreng hiervoor kan 
zijn. Locatie verenigingsgebouw WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven van 
18.00 tot 21.00u. De kosten zijn 3 euro voor de maaltijd, drankjes zijn 
voor eigen rekening. 

Informatie en aanmelden: 
Gert- Jan Poppink (WVT) (gj.poppink@vvsowvt.nl - tel. 030 2284973), 
Coby Merkens (MENS) (c.merkens@mensdebilt.nl - tel. 0346 214161) 
of via een begeleider van een ondersteunende organisatie

Verwoest buxushaag

Zondagochtend 29 januari werden kerkgangers onaangenaam verrast 
door vernielingen aan de buxushaag bij het kerkje aan de Planeten-
baan in Bilthoven. Jaren intensieve zorg en snoeiwerk waren in een 
keer vernietigd. Het zal minimaal twee groeiseizoenen duren voordat 
de buxushaag er weer een beetje netjes bijstaat.
Van de daders ontbreekt elk spoor. Wel is er een rood-witte voetbal ge-
vonden in de dakgoot boven de haag. De daders en eventuele getuigen 
worden verzocht contact op te nemen met de politie en koster Gert-Jan 
Arends (06 25060930). De rood-witte voetbal kan tegen vergoeding 
opgehaald worden bij de koster op de Planetenbaan 110 in Bilthoven.

Bertus Mulder: ‘Mijn mooiste tijd is nu, dankzij Zen!’

advertentie
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Hollandse biefstuk 
Lekker mals!

Heerlijke tartaartjes

Filetlapjes
Gemarineerd of naturel

Boerderij kipfilet
(Scharrel)

Gepaneerde schnitzels

100
GRAM 2.25

500
GRAM 5.95

500
GRAM 5.95

6
STUKS 6.-

500
GRAM 5.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 februari
t/m woensdag 22 februari

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ham-aspergesalade
Filet americain
Ei-bieslooksalade

Gebraden rosbief
Gegrild gehakt
Boeren achterham 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.49

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 5.75

1
KILO 8.49

1
KILO 8.99

1
KILO 9.99

BOERENKAAS OUD 500
GRAM 6.50 

DJAKARTA 
NOTENMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98PISTACHENOTEN

Noten & pinda's

Op deze dag ontvangt iedere kaasklant 
ook nog een lekker presentje!

GOUDSE JONG BELEGEN

GOUDSE BELEGEN

GOUDSE OUD SNIJDBAAR

Runderhamburgers, 
lamsburgers, Australische 
hamburgers of kipburgers

5 HALEN= 
4 BETALEN

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 9.99Op=op

1 8.49

         EXTRA KAAS-
VOORDEEL OP DONDERDAG!Superstunt! NIEUW!

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

ZE ZIJN ER WEER...

Tarocco Sinaasappels 
ZELDZAAM LEKKER!!!

HEEL KILO

2.99

Hollandse
Komkommers

PER STUK 

0.99

VERS GESNEDEN

Soepgroente
FIJN OF GROF

250 GRAM

0.89

ALLE Stamppotten 
ALLE Rauwkostsalades

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 20/2, dinsdag 21/2 en woensdag 22/2

Elstar Handappels
HEEL KILO

0.99

SPAANSE

Berg-Bloemkool
PER STUK

0.99

ALLE 

Lasagnes
100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Pasta met kalfsvlees 
EN GROENTE

100 GRAM

1.49

Kip
IN GROENE CURRY
MET GROENTERIJST

100 GRAM

0.99

Snijbonen schotel
100 GRAM

0.99

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Cocos- Fruittaart
NU

12.50

Nieuw!
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VOORJAARSAANBIEDING
(geldig t/m 30 april)

Uw parketvloer machinaal
reinigen en afwerken

met onderhoudsmiddel nu

€ 10,- per M2 
(vraag naar de voorwaarden)

advertentie

Toneelvereniging
Westbroek in blijspel

door Walter Eijndhoven

Toneelvereniging Westbroek speelde zaterdag 11 februari de eerste opvoering van het blijspel 
‘Voorzichtig....Breekbaar’ in het Dorpshuis in Westbroek. Het toneelstuk bestaat

uit drie bedrijven en is geschreven door Hans van Wijngaarden.
Het absurde verhaal staat weer garant voor een leuke avond. 

‘Het stuk is al eens eerder gespeeld 
in Westbroek, maar dat is alweer 
27 jaar geleden’. Aan het woord 
is Jan-Hendrik Nap, regisseur. Hij 
vervolgt: ‘De meeste onder ons 
weten dat toch niet meer, of heb-
ben dit toneelstuk nooit gezien. In 
september zijn wij begonnen met 
repeteren, éénmaal in de week, om 
te kijken wie welke rol het best ligt. 
Om de teksten goed in ons hoofd 
te krijgen, oefenden wij vanaf be-
gin januari tweemaal in de week’. 
In het blijspel komen slechts tien 

rollen voor, zodat een gedeelte van 
de toneelgroep dit jaar vrijaf heeft. 
Tijdens de pauze, tussen het tweede 
en derde bedrijf, vindt een verloting 
plaats. 

Inhoud
‘s Nachts arriveren Krijn de Boer 
en zijn vrouw Anna in Huize Rom-
melstein, op uitnodiging van Jonk-
heer Hubert en zijn vrouw Constan-
ce. In een pikdonkere kamer treffen 
zij daar twee enge wassen beelden 
aan, beelden van de jonker en zijn 

vrouw. Martin, een losbol, baalt 
dat Krijn en Anna het landgoed 
bestieren en deze besluit dan ook 
om Krijn en Anna het huis uit te 
jagen. Ondertussen is Anna doods-
bang voor de wassen beelden en wil 
deze het huis uit hebben, zo niet, 
dan vertrekt zij. Hoe het verder af-
loopt.... De toneeluitvoering wordt 
nog gehouden op vrijdag 17 en za-
terdag 18 februari in het Dorpshuis, 
Pr. Christinastraat 2 in Westbroek. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open van-
af 19.15 uur.

De toneelgroep staat weer garant voor een gezellige avond.

Bridgedrive voor Vierstee 2.0
door Henk van de Bunt

Op zaterdag 11 februari organiseerde BCM (Bridgeclub Maartensdijk) het Open 
Maartensdijkse Bridge Kampioenschap 2017 in de Maartensdijkse Vierstee.

De volledige opbrengst (1500 euro) gaat naar de Stichting Vierstee 2.0
ten behoeve van alle wensen van de gebruikers. 

Er konden maximaal 60 paren 
(120 personen) meedoen; 54 paren 
(90%) had van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. Opmerkelijk was 
verder, dat ‘slechts’ 38 % uit de ei-
gen gelederen van de organiserende 
bridgeclub afkomstig was; 62% 
van de deelnemers had de kans te 
baat genomen, naast de mogelijk-

heid tot een (hernieuwde) kennis-
making met BCM op deze wijze 
de renovatie van De Vierstee ook te 
ondersteunen. 

Uitslagen
Een ander opmerkelijk punt kwam 
naar voren bij de uitslag: bij de eer-
ste 5 winnende paren waren slechts 

twee gastspelers; de overige prijs-
winnaars waren allen BCM-leden: 
1. Anneke de Jong-Leenslag + Toon 
Smits (68,25%), 2. Gien Lutgerink 
+ Ans van Wijk (66,35%), 3. Jan 
van der Heide + Menno de Vries 
(64,09%), 4. Rietje Bossenbroek 
+ Ret Marcelis (64,01%) en 5. Els 
Horn + Rob Horn (62,20%)

Volgend jaar weer een bridgedrive; waarschijnlijk in een modernere 
ambiance met ruimte voor (nog) meer paren.

Saxofoonklanken in 
Schutsmantel

‘Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder 
passie is onvergeeflijk.’

Een waar woord van Ludwig van 
Beethoven, de oude componist 
van wie zowaar een prachtig duo 
op het programma stond: natuur-
lijk niet origineel voor saxofoons, 
want die werd pas na zijn dood, in 
1840, ‘uitgevonden’ door Adolphe 
Sax. Toch was deze bewerking een 
overtuigend bewijs van het feit dat 
de klassieke saxofoon bestaansrecht 
heeft in de muziekgeschiedenis. 
Wie bij saxofoons alleen aan jazz 
of Candy Dulfer denkt beperkt zich: 

oorspronkelijk was het instrument 
bedoeld als orkestkleur tussen de 
hout- en koperblazers in. Het Noota 
Saxofoon Duo, bestaande uit Ma-
rijke Schröer en David Cristóbal 
Litago speelden een kort maar af-
wisselend programma van bekende 
en minder bekende werken, waarbij 
het publiek in de Schutsmantel zich 
afgelopen zondag uitstekend ver-
maakte, zeker toen ook de Amster-
damse Grachten nog even voorbij 
dreven.              (Peter Schlamilch) 

Een prima op elkaar ingespeeld duo met een vrolijke, pittige en mooi 
afgewerkte voordracht, waar Beethoven zeker van zou hebben genoten.

Vrouwenavond

Voor de Vrouwen van Nu, afd. Groenekan was woensdag 8 februari 
weer een verrassend gezellige avond. Inspanning en gezelligheid gaan 
hier heel goed samen. 

Meer inspraak
voor burgers

In de gemeenteraad van de gemeente De Bilt wordt 23 februari a.s. ge-
sproken over de wenselijkheid van lokale referenda. De PvdA De Bilt lijkt 
het beter om het betrekken van inwoners bij gemeentelijke beslissingen 
en beleid een impuls te geven. Alleen het invoeren van de mogelijkheid 
tot een lokaal referendum is een te beperkte aanpak die bovendien ook erg 
kostbaar is.

PvdA-raadslid Van Esterik: ‘Er is alle aanleiding om eens goed na te den-
ken over het betrekken van inwoners. Zo is er veel kritiek op de manier 
van betrekken en serieus nemen van gebruikers bij het besluit voor de 
bouw van een nieuw zwembad. Ook is er kritiek op de manier van in-
formeren en betrekken van omwonenden van tijdelijke huisvesting van 
statushouders’. 

Impuls 
Van Esterik: ‘Waarom geen recht op burgerinitiatief? Inwoners kunnen 
dan zelf een agendapunt opvoeren bij de gemeenteraad. Waarom geen ver-
antwoordelijkheid voor wijkonderhoud, met budget, overdragen aan de 
wijk? Wij vinden dat er verder gekeken moet worden dan ouderwetse en 
dure referenda’. Het voorstel van de PvdA wordt 23 februari behandeld.



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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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.

TOPPRESTATIES 
DOOR KWALITEIT

BENZINEMOTORZAAG
MS 170

€ 199
i.p.v. € 244

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47 B
3738 CA Maartensdijk
0346-212602 • www.lmbvanginkel.nl

Klein instapmodel met STIHL 2-MIX-motor. 
Uitstekend geschikt voor het zagen van brandhout 
en het bouwen met hout. Goed voor het vellen 
van bomen met een diameter tot 30 cm.

Veel voorjaar machines zijn nu voor lage prijzen uit de 
showroom direct te leveren. Graag adviseren wij
u vrijblijvend, dus kom gauw kijken.
* deze actie is geldig tot 30 juni 2017

 M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen
 0346 - 281444 | 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl | www.kvdwmakelaardij.nl

Wie jarig is trakteert
Op 14 februari bestaat

10 jaar
Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. “We” inderdaad, want Karin is alleen gestart, 
maar door de jaren heen heeft zij wel een heel team 
aan vakmensen om zich heen verzameld.
Denk bijvoorbeeld aan de fotograaf die ook styling 
advies geeft en plattegronden maakt, ingemeten
volgens de nen-norm. Vooral opvallend zijn de hoog-
tefoto’s en een video. De tekstschrijfster hoort ook bij 
het vaste team en incidenteel kan er iemand komen 
voor klusjes aan het huis of een hovenier voor de 
perfecte uitstraling van huis en tuin.

Vandaar dat er 10 maanden lang een aktie komt met 
iedere maand een product of een dienst waarvoor u 
iemand anders kan voordragen, die dan die maand 
de prijs wint. Voor de eerste maand is de fotograaf 
degene die graag een gezinsreportage verzorgt. 

Weet u iemand in uw omgeving die u een leuke
reportage zou wensen? Laat ons weten wie en 
waarom. Dan maken wij komende maand de
prijswinnaar bekend en de nieuwe aktie.

06 - 24921012
www.upstairsfotografie.nl

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan •
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

HAZELNOOT-
SCHUIMGEBAK

€ 2,50

CHIA POMPOEN-
BROODJE

€ 1,50

met slagroom nu

met extra smaak
door 24 uur rijstijd

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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

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

LAATSTE RONDE

OP DE HELE WINTERCOLLECTIE 
VOOR DAMES EN HEREN

70%
KORTING*

JAAR

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

20% KORTING*

HOERA 
20 JAAR OP HET 
MAERTENSPLEIN!
VRIJDAG 17 &
ZATERDAG 18 

FEBRUARI

*Uitgezonderd luiers, babyvoeding en geneesmiddelen. Geen korting over korting.
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Sollicitatieproject
op Groenhorst College 

door Walter Eijndhoven

Maandag 30 januari organiseerde het Groenhorst College in Maartensdijk haar jaarlijkse 
sollicitatietraining voor leerlingen van groep 4. Ruim honderd jongeren gingen bij leden van 
de Rotaryclub De Bilt Bilthoven langs om een sollicitatiegesprek te oefenen. Een belangrijk 

moment voor de leerlingen om zich voor te bereiden op een vervolgstap in hun werk of studie.

Om goed voorbereid een vervolg-
stap te maken trainden ruim honderd 
vierdeklassers in het zoeken naar een 
leuke vacature, het schrijven van een 
brief + CV en het doorlopen van een 
sollicitatieproces. Lieke Hilligehek-
ken, docente op Groenhorst: ‘Onze 
school vindt het belangrijk dat alle 
leerlingen, na hun tijd op school, 
goed beslagen ten ijs komen in hun 
verdere leven. Of zij nu op zoek gaan 
naar werk of een vervolgopleiding 
willen doen. Daarom geven wij hen 
een sollicitatietraining en moeten zij 
een brief + CV maken’. 

Het Groenhorst College heeft al ruim 
tien jaar banden met de leden van de 
Rotaryclub De Bilt Bilthoven. Klaas 
Kuiken, Rotarylid, vult aan: ‘Veel 
van onze leden hebben een eigen 
bedrijf of hebben een functie binnen 
bijvoorbeeld Human Relations (HR). 
Zij weten dus als geen ander hoe een 
goed sollicitatiegesprek te voeren. Zo 
krijgen alle leerlingen van het Groen-

horst College alle gelegenheid goed 
te oefenen’. 

Sollicitatieproces
Solliciteren kun je niet zomaar. 
Daarom startten de leerlingen na de 
herfstvakantie met de voorbereidin-
gen. Hilligehekken: ‘Na alle uitleg 
over het proces van solliciteren, kre-
gen onze leerlingen een lijst met va-
catures waarop zij konden schrijven. 
Een divers aanbod met vacatures als 
winkelbediende, kraamhulp, timmer-
man of kraanmachinist. Voor ieder-
een zat er wel iets leuks bij’. Nadat 
alle brieven verzonden waren, begon 
het wachten. En dan de spanning: 
wanneer komt die brief en word ik 
wel uitgenodigd? Natuurlijk kreeg 
iedereen een uitnodiging, net als in 
het echt, compleet met adres waar zij 
zich moesten vervoegen en de tijd. 
Kuiken: ‘De leden van de Rotary de-
den of het een echt gesprek was en 
vroegen de sollicitanten het hemd 
van het lijf, vragen als wie ben je, wat 

heb je voor hobby’s, waarom ben je 
geïnteresseerd in deze functie en in 
ons bedrijf en wat zijn jouw vaardig-
heden passeerden de revue. En in 45 
minuten kun je veel vragen verwach-
ten hoor’. Hilligehekken: ‘Toen één 
van onze leerlingen een brief kreeg 
van de ABN-AMRO, dachten zijn 
ouders dat hij was aangenomen. Zo 
echt ging alles eraan toe’.

Elevator-pitch
De vierdeklassers Mylano, Remco 
en Fleur zijn enthousiast over de trai-
ning. Zij weten nu precies waar zij 
staan en hoe het is om te solliciteren. 
Mylano: ‘Ik wil een vervolgopleiding 
doen en heb een toelatingsgesprek 
gehad op een MBO-school. En ik ben 
toegelaten’. Remco wil ondernemer 
worden en Fleur wil graag een ma-
nege beginnen. Dat zij een manege 
wil beginnen is ook niet zo raar, als je 
zes dagen per week op een paard zit. 
In deze tijd gaat het echter niet alleen 
om sollicitatiebrieven en dergelijke, 

maar ook over het zo snel mogelijk 
kunnen vertellen wie je bent, wat je 
kunt en wat voor soort werk je zoekt, 
met een mooi woord een elevator-
pitch. Ook Fleur, Mylano en Remco 
hebben dit goed onder de knie en ver-
tellen in korte tijd wie zij zijn, wat zij 
doen en wat zij willen. 

Ondernemend
Docent Gerrit van Veelen is zeer 
tevreden over ‘zijn’ leerlingen. Van 
Veelen: ‘In de loop der jaren zie ik 

steeds meer ontwikkeling. Leer-
lingen worden mondiger en zijn 
zelfverzekerder. Sommigen hebben 
zelfs al een eigen bedrijf, terwijl zij 
nog gewoon op school hun lessen 
volgen’. 

Hilligehekken kan dat alleen maar 
beamen: ‘Het valt inderdaad op dat 
veel leerlingen hier erg onderne-
mend zijn. Velen werken naast hun 
school en ook zijn zij altijd te porren 
voor stages’. 

Docenten stomen leerlingen klaar voor hun eerste sollicitatie. V.l.n.r. 
Mylano, Klaas Kuiken, Fleur, Lieke Hillegehekken, Remco, Gerrit van 
Veelen 

Het Nieuwe Lyceum wint Lagerhuis 
De jury had het over ‘reflectie’, ‘verhalen vertellers’, ‘lichaamstaal’. Allemaal elementen 

die aan bod kwamen tijdens de finale van de provinciale voorronde van ‘Op Weg naar het 
Lagerhuis’ in het provinciehuis Utrecht.

De finalisten, het Christelijke Gym-
nasium uit Utrecht en het Nieuwe 
Lyceum uit Bilthoven, deden niet 
voor elkaar onder, maar uiteinde-
lijk kwam Het Nieuwe Lyceum als 
nipte winnaar uit de bus. De teams 
debatteerden over diverse stellin-
gen. Onder andere over de vraag of 
Nederland een nationale date-dag 
nodig heeft, maar ook of meer ver-
keersvoorlichting tot minder onge-
lukken en slachtoffers leidt in onze 

provincie. De jury beoordeelde de 
debatten aan de hand van een aan-
tal punten, zoals ‘meeste invals-
hoeken’ en ‘beste lichaamstaal’. 
Het Nieuwe Lyceum uit Bilthoven 
en het Christelijke Gymnasium uit 
Utrecht stonden gelijk met drie te-
gen drie. Het laatste punt ‘beste 
samenwerking binnen het team’ gaf 
uiteindelijk het Nieuwe Lyceum 
zijn overwinning bij Op Weg naar 
het Lagerhuis.

Finale
De winnaars gaan door naar de 
landelijke rondes en zullen als zij 
de finale halen een reis naar de 
Verenigde Natie in New York win-
nen met een van de organisatoren 
HOPE XXL. De VARA zendt de 
finales later in het jaar uit.  (Sandra 
Sue)

Het winnende team van Het 
Nieuwe Lyceum.

Wethouder onder de indruk
Joran Gardenier en Noor Proost uit Maartensdijk hadden velen uitgenodigd voor de 

muziektheatervoorstelling van hun Musikids op 12 februari in het Figitheater in Zeist. 

Musikids is door hen opgezet (Jo-
ran is 13 jaar, leerling HNL en 

Noor ook 13 jaar, Werkplaats) van-
uit hun drive ieder kind tussen de 

7-11 jaar oud aan muziektheater te 
laten meedoen en daarin qua zelf-
vertrouwen te laten groeien. De 
voorstelling van dit jaar was een 
bijzondere met een maatschappe-
lijk thema ‘Blijf jezelf, in sprook-
jesland’ waarbij zij alle scenes, 
liederen en dansjes zelf hebben 
gemaakt. 

Meer musikids
De bijna geheel gevulde zaal 
van het Figi Theater beloonde de 
jonge acteurs en actrices met een 
warm applaus. Op de vraag of we 
volgend jaar weer een productie 
mogen verwachten van de jonge 
producenten antwoordden zij, dat 
vanaf september a.s. weer met 
twee groepen wordt gestart. Ou-
ders kunnen hun kinderen voor het 
volgend seizoen inschrijven via:
toneelgroepmusikids@gmail.com. 
[HvdB]

In totaal doen daar 13 kinderen aan mee, die ze in twee groepen hebben 
gedeeld en in hun vrije tijd vanaf september elke woensdagmiddag en 
zaterdagmiddag les hebben gegeven. Het was echt mooi om te zien hoe die 
kinderen zich inmiddels hebben ontwikkeld; van sommige zeer verlegen 
naar op podium stevig staande kids! [foto Reyn Schuurman]

Nieuwe kleuren in
Van Dijckschool

De Bilthovense Van Dijckschool heeft dankzij Sikkens Kleurinitiatief NL 
een gratis schilderbeurt aangeboden gekregen. De leerlingen van de Van 
Dijckschool zijn blij met de nieuwe kleuren: ‘Nu is het ouderwets’ en ‘Dan 
is de school vrolijker’. De schilderbeurt zelf wordt uitgevoerd door schil-
dersleerlingen van het ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Schooldi-
recteur Rob van Maanen is verheugd over de nieuwe kleuren in de thea-
terzaal: ‘Een fantastisch initiatief, waardoor we ook op deze manier onze 
school weer kleur kunnen geven’.

Schildersvak
De leerlingen krijgen met Kleurinitiatief NL ook een educatiepakket en 
les over kleur. En ze kunnen met eigen ogen zien wat het schildersvak nu 
eigenlijk inhoudt. Het schilderwerk wordt gedaan door leerlingen van de 
schildersopleiding, onder begeleiding van een gepensioneerd schilder. 
Daardoor leren de schildersleerlingen de kneepjes van het schildersvak.

De theaterzaal van de Van Dijckschool staat er weer gekleurd op.
(foto Rob van Maanen)
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LEKKERBEKKEN

  AKTIE

VERSE VIS • GEBAKKEN VIS • BELEGDE BROODJES
OPGEMAAKTE VISSCHOTELS • VISDELICATESSEN
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warm gebakken 
lekkerbekken

€ 6 ,-

Vinkenlaan 3 • Bilthoven • Tel. 030-2102913 www.volendamvishandel.nl

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

DUROC SPEENVARKENSPEKLAPJES

Om krokant uit te bakken, lekker insmeren met 

mosterd; heerlijk bij alle stamppotten!!
500 gram 4,98

DE DIAMANT HAAS

Superzacht, fijn van draad, stevig kort rosé bakken 

aan één stuk en dan dun trancheren
100 gram 2,25

SMULKIP

Gekruid en gezouten. Wordt niet droog! In een oven 

bestendige folie ca. 60 min op 200 graden
per stuk 7,95

DUITSE BIEFSTUKJES

Malse gemalen gekruide biefstuk met een topping van 

gesnipperde uitjes & bieslook
100 gram 1,45

LIMOUSIN RUNDERSTOOFLAPJES

Stevig aanbraden en daarna  2½ tot 3 uur zachtjes 

stoven. Mager en fijn van structuur
500 gram 5,75

KALFS PICANHA

Iets aparts. Aan een stuk, met een randje vet erop; 

super mals, braden als rosbief
100 gram 2,60
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 13 februari t/m zaterdag 18 februari. Zetfouten voorbehouden.

Willem Lageweg spreekt over de 
periode na zijn zware baan als di-
recteur van MVO Nederland. Pe-
ter Schlamilch is dirigent maar is 
bijna tot zijn eigen verrassing poli-
tiek actief geworden omdat hij wil 
bijdragen aan de wereld waarin 
wij met elkaar leven. Annefleur 
Lohman Annefleur Lohman is pla-
noloog en werkte als zelfstandige 
aan verschillende projecten tot 

zij ontdekte dat wat zij werkelijk 
wilde doen op een heel ander vlak 
ligt: het begeleiden van kinderen 
bij het verwerken van een verlies. 

Initiatief
De WaaromDenkersSalon is een 
initiatief van De Woudkapel en 
Vrijmetselaarsloge De ster in het 
Oosten en wordt dit jaar voor 
de derde keer georganiseerd. De 

WaaromDenkersSalon bestaat 
uit een ontspannen samenzijn 
van ongeveer twee uur waar de 
geest op een aangename wijze ge-
scherpt wordt, met een drankje bij 
de hand. 
Bezoekers zijn van harte welkom 
in De Woudkapel, Beethovenlaan 
21, op zondag 19 februari van 
16.00 tot ongeveer 18.00. Rudo 
den Hartog speelt piano.

Kangoeroes bij DOS
Afgelopen seizoen is DOS weer gestart met 
het geven van training aan kangoeroes. Deze 
training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 
van 3 tot 6 jaar. Op deze manier wil DOS de al-
lerjongsten spelenderwijs kennis laten maken 
met korfbal en al haar positieve kanten. Op dit 
moment trainen de kangoeroes elke woensdag 
van 17.15 tot 18.00 uur in de gymzaal van het 
dorpshuis. Lijkt het je leuk om een keertje te 
komen kijken of een keer mee te doen? De eer-
ste vier trainingen zijn gratis. Contact: Rowdy 
Hennipman (jtc@dos-westbroek.nl)

Spelenderwijs kennismaken met korfbal bij 
DOS.

WaaromDenkersSalon 2017 
Op zondag 19 februari wordt in De Woudkapel in ontspannen sfeer gesproken over het maken van 
verrassende keuzes in je leven. Onder leiding van journaliste Ilona Hofstra vertellen drie gasten, 

allemaal afkomstig uit onze gemeente, hun persoonlijke verhaal en gaan zij met elkaar
en met de bezoekers in gesprek. 

Out� ts Boots Accessories

Wintersale
Alle

laarzen
€ 250,-

Jodpuhrs
€ 195,-

mét kortingsbon 
€ 175,-

 
supersale 

met
kortingen 

tot wel

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

DONDERDAG & VRIJDAG
13.00 - 19.00 UUR

ZATERDAG
12.00 - 17.00 UUR
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Hazekamp en 
vloeronderhoud 

Hazekamp Parketvloeren uit De Bilt is een van de deelnemers aan 
het kortingsbonnenboekje dat de lezers van De Vierklank als einde-
jaargeschenk hebben ontvangen. Met de kortingsbon ontvangt u tot 
eind februari maar liefst 50% korting op onderhoudsmiddelen voor 
uw houten vloer. Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat uw vloer lan-
ger meegaat, zodat u kunt blijven genieten van de sfeer en warmte 
die de vloer geeft aan uw huis. Is uw vloer beschadigd of toe aan een 
opknapbeurt dan komt Hazekamp graag met professionele apparatuur 
uw vloer renoveren. Het schuren en renoveren van een houten vloer is 
een vak apart en zeker geen doe-het-zelfklus. In drie stappen wordt de 
vloer geschuurd, gepolijst en gelakt of geolied. En dat alles gebeurt 
in een rap tempo zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat en de 
ruimtes snel weer bewoonbaar zijn. 

Een houten vloer blijft mooi bij regelmatig onderhoud.

Complottheorieën 
met George van Houts 

Vrijdag 3 maart is de bekende ac-
teur/schrijver/cabaretier George 
van Houts te gast in Het Lichtruim. 
Van Houts gaat het in zijn optreden 
hebben over samenzweringsthe-
orieën, over hoe het wereldwijde 
web ervan wemelt. Hij speelt en 
vertelt tijdens zijn optreden over 
een aantal samenzweringen die 
tientallen jaren later waar bleken 
te zijn. Vlak voor de nieuwe Ka-
merverkiezingen neemt hij het pu-
bliek mee in ‘De Samenzwering’ 

waar we anno 2017 met zijn allen 
in meegezogen dreigen te worden. 
Geen cabaret, geen toneel, geen 
lezing… maar een avondvullende 
TED-talk, een bijzondere college 
night waarin Van Houts ook nu en 
dan spelend optreedt. Een gedre-
ven verhaal waarin Van Houts een 
angstaanjagend, verbijsterend en 
wereldwijd complot onthult. Een 
verhaal dat het publiek wil wakker 
schudden maar waarin ook de no-
dige humor niet ontbreekt! 

Van Houts is acteur en initiatief-
nemer van De Verleiders, de groep 
die geregeld door het land toert met 
vlijmscherpe voorstellingen waarin 
het draait om menselijke zwakhe-
den, intriges en grote dilemma’s. 
Zo was na De Casanova’s van de 
Vastgoedfraude (2013), De Val van 
een super-man (2014) en Door de 
bank genomen (2015) onlangs in de 
Nederlandse theaters te zien Slik-
ken en Stikken, over de toenemen-
de macht van zorgverzekeraars en 

Jazz Duzz speels muziektheater 
Zaterdagmiddag 25 februari, aan 
het begin van de vakantie, wordt in 
Het Lichtruim de vrolijke en spran-
kelende familievoorstelling Jazz 
Duzz in Het Lichtruim gegeven. De 
voorstelling van de Amsterdamse 
Toneelmakerij ontsnapt aan alle 
vaste codes en verwachtingen. We 
maken een dag mee uit het leven 
van een heel gewoon jongetje uit 
een heel gewoon gezin. Een gezin 
met een aangeharkte voortuin en 

een aangeharkte achtertuin, in een 
aangeharkte woonwijk. Het jon-
getje is altijd een beetje slaperig, 
daarom noemen ze hem Dizzy. 
Dizzy zat op de kleuterschool 
maar vandaag is de grote dag: hij 
gaat naar groep drie op een nieuwe 
school. Dat is best leuk maar ook 
ingewikkeld. Waarom zijn er alle-
maal van die regels? Over hoe je je 
potlood vast moet houden? En dat 
je rechtop moet zitten. Taal- en re-

kenopdrachten verschijnen in deze 
voorstelling als gekke personages 
met hoofddeksels van scrabble en 
bingo. Een spannend verhaal dat de 
spelers met aanstekelijk spelplezier 
en een geweldige timing neerzet-
ten. En met live muziek voor cool 
cats en hot dogs: doebie doebie 
doep sjoewap sjoewap! Jazz Duzz 
ademt de losheid en speelsheid 
van jazz en kreeg van zowel van 
De Volkskrant, Het Parool als de 
Theaterkrant vier sterren. ‘Buiten 
de lijntjes kleuren blijkt zo gek nog 
niet te zijn!’  

Jazz Duzz, voorstelling en theatraal 
jazzconcert voor iedereen vanaf 
6 jaar. Het Lichtruim, zaterdag-
middag 25 februari om 16.00 uur. 
Kaarten bestellen via www.theater-
hetlichtruim.nl

Energiescan 
voor Emmaus Bilthoven

Emmaus Bilthoven aan de Julianalaan kreeg donderdag 2 februari bezoek van Energiecoaches 
van BENG! voor een Energiescan. Voorzitter Loes Steensma: ‘Als kringloopbedrijf hebben we 
duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo is het dak geïsoleerd en zorgen we voor een goede 

instelling van de verwarming. Ook staat alle apparatuur ‘s nachts zoveel mogelijk uit’. 

De organisatie wil de bedrijfsvoe-
ring verder verduurzamen. Loes: 
‘We hebben al eens zonnepanelen 
overwogen maar dat is als stichting 
toch best een investering. Ik ben 
blij dat energiecoöperatie BENG! 
het mogelijk maakt dat de coaches 

ons verder helpen. Ze kijken met 
een frisse blik naar onze situatie.’. 
Loes kreeg tijdens het bedrijfsbe-
zoek al heel wat informatie. ‘Ik 
denk dat we kunnen besparen door 
minder TL-buizen en door geleide-
lijk meer LED-verlichting te gaan 

gebruiken. Verder is het bij ons 
ook wel een kwestie van gedrag. 
Er werken hier ruim 60 vrijwil-
ligers die zich een halve dag of 
meer per week inzetten voor Em-
maus. Goede afspraken maken is 
dan van belang. Daarnaast zijn we 
gevestigd in een oude garage met 
een hoog plafond waar de warmte 
naartoe verdwijnt. Wellicht komt 
daar ook een oplossing voor’. 

Rapport
De coaches stellen onder leiding 
van Marjon Olijdam van advies-
bureau Stimular een rapport op. 
Marjon: ‘Ik ga Emmaus Bilthoven 
onder meer adviseren om nog be-
wuster met de verwarming om te 
gaan. Vuistregel voor die ruimte is 
dat 1 graad temperatuurverlaging 
resulteert in 6 procent minder aard-
gas voor die ruimte en dat scheelt 
toch weer’. Meer informatie over 
de BENG!-energiescans op www.
beng2030.nl, ‘uw bedrijf’.

Botaboots ruimt op
Met ‘s nachts temperaturen rond het vriespunt blijft het wintergevoel 
nog even aanhouden. Het is dan ook het perfecte moment om te profi te-
ren van de wintersale bij BotaBoots. Om weer plaats te maken voor de 
nieuwe voorjaarscollectie gelden er momenteel kortingen tot wel 60%. 
En met de bon uit het kortingsbonnenboekje dat eind dit jaar onder de 
lezers van De Vierklank is uitgegeven ontvangt u ook op de afgeprijsde 
artikelen nog eens 10% extra korting. En mocht u al de lentekriebels 
hebben dat is nu het moment op BotaBoots Jodpuhr’s aan te schaffen. 
Die zijn met de kortingsbon extra scherp geprijsd. Botaboots is geves-
tigd aan de Industrieweg 24a in Maartendijk. Tijdens de sale bent u 
van harte welkom op donderdag en vrijdag van 13.00 - 19.00 uur en op 
zaterdag van 12.00 - 17.00 uur.

Wintergevoel of lentekriebels.

Kassa en pinautomaten worden gecheckt op’ sluipverbruik’. (foto Bianca 
Mirella Photography)

Lezersactie 
Voor lezers van De Vierklank 
is een aantal kaarten gratis be-
schikbaar. Stuur een mail naar 
info@vierklank.nl om hiervoor 
in aanmerking te komen.

de farmaceutische industrie. 
Theater Het Lichtruim, vrijdag 3 
maart om 20.30 uur. Kaarten via 
www.theaterhetlichtruim.nl 

George van Houts is te gast in 
Het Lichtruim.

Lezersactie 
Voor lezers van De Vierklank 
is een aantal kaarten gratis be-
schikbaar. Stuur een mail naar 
info@vierklank.nl om hiervoor 
in aanmerking te komen.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

349 300

149169

Saucijzen

pak 10 stuks

Geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 februari 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Aviko Airfryer
Super Crunch
Frites
2 zakken

Oerbrood origine, 
tarwe of volkoren 
Vers uit eigen oven
van

€2,09

Elstar appelen
Tas 1,5 kilo
van

€1,79
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GEMEENTEN IEUWS
week 7 ¾ 15 februari 2017

Werk in uitvoering 
Hieronder treft u een overzicht van nieuw 
geplande werkzaamheden. Kijk voor het 
meest actuele en volledige overzicht op 
www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Plutolaan en Zonneplein,  
rioolrenovatie, tot maart 2017. Planeten-
baan ter hoogte van het Zonneplein afge-
sloten voor doorgaand verkeer vanaf  
20 februari tot 3 maart 2017.  
Bilthoven: Grote Beer rioleringswerk-
zaamheden 20 en 21 februari 2017.
Westbroek: Burg. Huydecoperweg reno-
vatie werkzaamheden tot 17 maart 2017. 
Het verkeer wordt te plaatse omgeleid.

Gedurende het hele jaar worden diverse 
snoeiwerkzaamheden en reparaties aan 
het wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Gemeente De Bilt 
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Woensdag 15 maart: verkiezingen
Op 15 maart 2017 zijn de verkiezingen 
voor de leden van de Tweede Kamer. 
Wie mag er stemmen? En wanneer ont-
vangt u de stempas? Hoe kunt u een 
volmacht afgeven?  In dit artikel leest 
u er meer over. 

Wie mag stemmen?
In de Kieswet is geregeld wie mag stemmen 
tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. U 
heeft stemrecht als u:
• de Nederlandse nationaliteit heeft;
• op de dag van de stemming 18 jaar of ou-

der bent;
• niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Hoe stem ik?
U ontvangt voor de verkiezingen een stem-
pas. Deze wordt in de gemeente De Bilt om-
streeks 21 februari per post bezorgd. Met uw 
stempas én identiteitsbewijs kunt u binnen 
de gemeente De Bilt stemmen. 

Stembureaus
Op de stempas staat het stembureau het 
dichtst bij u in de buurt vermeld. Maar u kunt 
terecht bij elk willekeurig stembureau in de 
gemeente De Bilt. De stembureaus staan 
vermeld op de achterzijde van de kandida-
tenlijsten die rond 3 maart worden verspreid. 
Een overzicht van de stembureaus vindt u 
ook op www.debilt.nl/verkiezingen. De bu-
reaus zijn woensdag 15 maart van 7.30 tot 
21.00 uur geopend.

Identiteitsbewijs
Voor deze verkiezing geldt dat het identi-
teitsdocument maximaal 5 jaar verlopen 
mag zijn.

Hoe laat ik iemand anders stemmen?
Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent 
om te stemmen, dan kunt u dit door iemand 
anders laten doen. We noemen dit een vol-
macht geven. Er zijn twee mogelijkheden:

1. U geeft een onderhandse volmacht; dit is
een volmacht aan iemand die ook in de
gemeente De Bilt kiezer is. In dat geval
vult u de achterzijde van de stempas in,
ondertekent u beiden en geeft u diegene
een kopie van uw legitimatie mee. Ook
hier geldt dat uw identiteitsbewijs maxi-
maal 5 jaar verlopen mag zijn.

2. Wilt u een kiezer machtigen die buiten de
gemeente De Bilt woont of wilt u iemand
machtigen voordat u uw stempas heeft
ontvangen? Dan is een schriftelijk vol-
machtsbewijs nodig. U vult hiervoor sa-
men met de gemachtigde een formulier
in en stuurt dit op of mailt het naar de
afdeling Burgerzaken van de gemeente
De Bilt. Het ingevulde formulier moet ui-
terlijk 10 maart bij de gemeente in bezit
zijn. Formulier en adresgegevens vindt u
op www.debilt.nl/verkiezingen.

De persoon die wordt gemachtigd mag maxi-
maal twee volmachten aannemen. Hij kan de 
volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn 
eigen stem uitbrengen.

Op wie kan ik stemmen?
De komende verkiezing stemt u voor de le-
den van de Tweede Kamer. U vindt hun na-
men op de kandidatenlijsten van de politieke 
partijen. U kunt de lijst vanaf begin maart 
inzien via de website van de gemeente. De 
kandidatenlijsten worden rond 3 maart ook 
huis-aan-huis verspreid. 

Stemmen in een andere gemeente met 
kiezerspas
Als u uw stem niet in De Bilt kunt uitbrengen, 
kunt u een kiezerspas aanvragen. Dat kan 
bijvoorbeeld handig zijn als u in De Bilt 
woont maar in Amsterdam werkt of als u op 
de verkiezingsdag elders in Nederland met 
vakantie bent. Met een kiezerspas kunt u op 
elk stembureau in Nederland uw stem uit-
brengen.

Schriftelijke aanvraag
Op onze website vindt u hiervoor een aan-
vraagformulier. Het volledig ingevulde for-
mulier moet uiterlijk 10 maart bij de ge-
meente in bezit zijn. U krijgt de kiezerspas 
uiterlijk in de week voor de verkiezingen 
thuisgestuurd.

Mondelinge aanvraag
Een mondelinge aanvraag voor een kiezers-
pas is enkel mogelijk ná ontvangst van de 
stempas en uiterlijk op 14 maart, 1 dag voor 
de verkiezingen. Op vertoon van uw stempas 
en identiteitsbewijs ontvangt u dan direct uw 
kiezerspas.

Meer informatie
Meer informatie over stemmen voor de 
Tweede Kamerverkiezingen als inwoner van 
de gemeente De Bilt, treft u op www.debilt.
nl/verkiezingen. Vindt u daar niet het ant-
woord op uw vraag of hebt u aanvullende 
vragen? Wilt u bijvoorbeeld weten wat u 
kunt doen als u uw stempas kwijt bent of 
niet hebt ontvangen? Neem dan contact op 
met de afdeling Publiekszaken, unit Klant-
contact, telefoon (030) 228 94 11, of neem 
per e-mail contact op via  
burgerzaken@debilt.nl.

App 
omgevingsalert 
Wist u dat u via een app op uw smartphone 
en tablet de vergunningaanvragen en -be-
sluiten in uw buurt kunt zien? De app is gra-
tis te downloaden in de Appstore en Play-
store. U vindt de app door te zoeken op ‘De 
Bilt’ of op ‘Omgevingsalert’. U stelt zelf het 
gebied in waarover u op de hoogte wilt blij-
ven. Ook is het mogelijk om meldingen in te 
stellen.
Meer informatie over de verschillende moge-
lijkheden om de bekendmakingen te raad-
plegen vindt u op www.debilt.nl/bekendma-
kingen.

Inloopspreekuren 
wethouders 
Elke derde donderdag van de maand houden 
de wethouders spreekuur bij u in de buurt. 
Een manier voor u om in gesprek te gaan 
met het gemeentebestuur en voor de wet-
houders om te vernemen wat er leeft. 
Ook in gesprek met een wethouder in uw 
dorp? U hoeft hiervoor geen afspraak te ma-
ken. Kijk op www.debilt.nl > Bestuur en or-
ganisatie > College van burgemeester en 
wethouders > Samenstelling college: hier 
klikt u op de foto van de wethouder om te 
zien waar en wanneer hij of zij spreekuur 
houdt.

Gewijzigde 
openingstijden 
Gemeentehuis
In verband met een personeelsbijeenkomst 
is het gemeentehuis op 15 februari
vanaf 15.00 uur gesloten.

Regionale Sociale Dienst
Op maandag 20 februari is de RSD (Regio-
nale Sociale Dienst) vanaf 14.30 uur geslo-
ten.

Raadsvergadering 

De gemeenteraad vergadert op donderdag
23 februari 2017 vanaf 20.00 uur in de Ma-
thildezaal van het gemeentehuis in Biltho-
ven. Naast de ingekomen stukken en 
het vragenuur staat op de agenda:

• Voorhangprocedure tijdelijke woningen 
starters, spoedzoekers en statushouders

• Initiatiefvoorstel raadgevend, niet-bindend 
referendum (Fractie Schlamilch)

• Initiatiefvoorstel raadplegend referendum 
(Beter De Bilt)

• Verlengen proef koopzondagen
• Vaststellen Controleprotocol Jaarrekening 

2016
• Voorstel vreemd aan de agenda - Honden-

overlast beter bestrijden (Fractie Schla-
milch)

• Voorstel vreemd aan de agenda - Veilig-
heid trap station (Fractie Schlamilch)

De agenda en bijbehorende stukken van de 
raads- en commissievergaderingen vindt u 
op raadsinformatie.debilt.nl. Heeft u een 
vraag over de vergaderingen of een van de 
stukken? Neem dan contact op met de griffie 
via raadsgriffie@debilt.nl of (030) 228 91 64. 
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

Nova gaat voor kampioenswedstrijd 
Nova 1 zou bij winst in Tiel een gat van drie punten slaan met de concurentie De mentale 

weerbaarheid van de ploeg werd in de eerste helft flink op de proef gesteld. 
Merkwaardig genoeg niet zozeer door Tiel’72 maar door de arbiter van dienst. 

Borstzak
De wedstrijd was een minuut 
of drie oud toen Job Paauw de 
scheidsrechter dreigend voor zich 
had staan met de hand op het borst-
zakje. Na zeven minuten stond het 
0-4 en niet veel later kregen zowel 
Lisa Rademakers als Maarten van 
Brenk, praktisch uit het niets, de 
gele kaart al voorgehouden. Vooral 
laatstgenoemde werd herhaaldelijk 
bewust met ogen en woorden ge-
zocht door de arbiter. Om verdere 
‘schade’ te voorkomen nam coach 
Wouter van Brenk zodoende een 
radicale, maar verstandige beslis-

sing: Maarten werd na 25 minuten 
spelen al naar de kant gehaald.

Zaterdag
De coach daarover na afloop: ‘Dit 
besluit was noodzakelijk, om zowel 
hem als de ploeg in bescherming te 
nemen richting a.s. zaterdag. Dan 
willen we immers compleet zijn. 
Die tweede gele kaart en dus een 
schorsing had hij zeker gekregen. 
En met het oog op de naderende 
kampioenswedstrijd was dit dus, 
hoe treurig ook, een beslissing die 
ik moest nemen’. Nova stond met 
5-13 op het scorebord al in redelijk 

veilige haven en voerde de score, 
goed schietend door diverse spe-
lers, nog verder op naar een 5-16 
ruststand. De tweede helft was 
een formaliteit, maar Nova wilde 
vooral scorend de lijn van de week 
daarvoor doortrekken. Via 7-20 en 
11-26 bereikte de Biltse korfballers 
een mooie 13-29 winst. Zaterdag 
18 februari kan Nova dus, eerder 
dan verwacht, het kampioenschap 
in de 2e klasse behalen. In Vaassen 
wordt er gespeeld tegen Regio’72 
om 16.40 uur. Uiteraard zijn alle 
supporters meer dan welkom om 
dit te aanschouwen!

Badminton met handicaps

De (34) recreanten van de Sportver. Irene speelden hun jaarlijkse badmintontoernooi met ‘handicaps’: 'n 
balletje i.p.v. een shuttle, een geblindeerd net en dubbelspelen met 1 racket. De meest gelukkigen wonnen de 
door Plus beschikbaar gestelde prijzen.                                                                                      (Emmy Huitema)

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u. (en op afspraak)

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Blessed by
Comfort

Onze merken: Alchemist, Riani, Caroline Biss, Milestone, Minetonka, Anokhi, Mosh Mos, Gestuz, Passigatti, Silver

BotaBoots sale DONDERDAG & VRIJDAG
13.00 - 19.00 UUR

ZATERDAG
12.00 - 17.00 UUR

Out� ts Boots Accessories

teddy jas van 
349,95 voor
voor 175

cape jas van 
329,95 voor
voor 185

alle 
minetonka’s 

voor 95

leren jasje 
van 349,95 

voor 175

imitatie lammy 
van 239,95

voor 90 

printas met
 leren hengsels 

van 39,95 
voor 25 

printas
 van 24,95 
voor 15 

zwarte blouse 
van 139,95

 voor 65
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Het Nieuwe Lyceum organiseert 
TEDxYouth

door Walter Eijndhoven

Donderdag 16 februari organiseren leerlingen uit klas 5 en 6 van Het Nieuwe Lyceum (HNL) in 
Bilthoven voor de tweede keer een TEDxYouth. Het thema voor dit jaar is ‘No Limits’. Tijdens 

deze avond doen tien genodigden hun ideeën uit de doeken over onderwerpen als het maken 
van surrealistische zelfportretten op Instagram tot Fairtrade chocolade. 

‘Na het succes van de TEDxYouth 
vorig jaar, organiseren wij, leerlingen 
van klas 5 en 6 van het HNL, dit jaar 
voor de tweede keer een TEDxY-
outh. Ik hoop weer op een even grote 
opkomst als een jaar geleden’. Aan 
het woord is Sophie Noordenbos uit 
5 VWO en verantwoordelijk voor 
marketing en communicatie van dit 
grootse project. Haar medeleerlinge 
en collega marketing en communica-
tie Isabella Vidra vult aan: ‘Gelukkig 
gaf TEDx ons toestemming om dit 
lokale evenement te organiseren en 
konden wij alle voorbereidingen tref-
fen. Wij vroegen tien jonge onderne-
mers, sporters en studenten, om hun 
verhaal te doen over waar zij zich 
mee bezighouden. Deze sprekers 
gaan er niet alleen voor om een goed 
idee naar buiten te brengen, maar zij 
zien ook kansen en mogelijkheden 
binnen hun markt en zijn niet bang 

om te falen en weer opnieuw te be-
ginnen’. Tien ondernemers doen hun 
verhaal. 

Deelnemers
Annegien Schilling (17) maakt sur-
realistische zelfportretten op Insta-
gram en krijgt door haar aparte foto’s 
steeds meer volgers. Op dit moment 
heeft zij er al meer dan 800.000. On-
dernemen zit Bastiaan Zwanenburg 
in het bloed, al vanaf zijn tiende jaar. 
Hij is lid van de community Young 
Creators met 15.000 leden en is be-
zig met Delft Hyperloop, een pro-
ject dat reizigers binnen een half uur 
van Amsterdam naar Parijs brengt. 
Caspar Roth wil iedereen laten we-
ten waarom hij/zij er eens een jaar 
tussenuit zou moeten gaan, net als 
hijzelf deed, en op welke mogelijk-
heden hij stuitte. De paralympische 
snowboarder Chris Vos vertelt over 

zijn sport en hoe hij zover kwam 
(zaterdag 4 februari stond hij als ti-
telverdediger aan de start op het WK 
para-snowboarden in het Canadese 
Big White). De Leidse student Floris 
Holstege werd in 2015 de op twee na 
beste spreker van de wereld, tijdens 
de World Schools Debating Champi-
onships. Dit jaar was hij één van de 
topsprekers bij de World University 
Debating Championships en coacht 
hij de National Highschool Debating 
Team. Merijn Tinga was ooit bioloog, 
maar tijdens zijn fietstocht (met kite-
board) naar Marokko, besloot hij zijn 
leven anders in te vullen. Hij werd 
visual artist. Nitish Zuidema vertelt 
over zijn sport Ultrarunning, bin-
nen 24 uur hardlopend een zo groot 
mogelijke afstand zien af te leggen. 
In die tijd legt hij meer dan 200 ki-
lometer af. Selma Seddik maakt van 
verspild voedsel opnieuw de lekker-

ste maaltijden. Stephanie Akkaoui-
Hughes vertelt over haar team van ar-
chitecten, ingenieurs, ontwerpers en 
denkers. Als laatste vertelt Yvo van 
Zanten over Tony Chocolonely, een 
organisatie die fairtrade bedrijft op 
het gebied van cacaoteelt. Om rond 

te komen zetten arme cacaoboeren 
kinderen aan het werk op hun planta-
ges, iets waar Tony Chocolonely zich 
tegen verzet. Voor meer informatie 
over het evenement kan men een e-
mail sturen naar:
tedx@hetnieuwelyceum.nl

Isabella Vidra (l) en Sophie Noordenbos (r) hopen, dat velen de avond 
weer zullen bezoeken.  

Warme truiendag op Werkplaats
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 10 februari was het landelijk ‘warme truiendag’. Ook op de Werkplaats in Bilthoven 
deden werkers een extra trui aan en ging de thermostaat een graadje lager. Anne Brommersma, 

de Biltse wethouder van Duurzaamheid, bezocht de Bilthovense school. Daar werd op dat 
moment in de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs aandacht besteed aan

het onderwerp. ‘De groenste energie is de energie die je niet gebruikt’. 

Onder dit motto nemen elk jaar 
weer vele honderdduizenden Ne-
derlanders actief deel aan de War-
metruiendag. Brommersma: ‘Op 
deze nationale dag van de energie-
besparing zetten mensen de thermo-
staat massaal minimaal één graad 
lager en besparen zo, per graad, 6% 
energie en dus 6% CO2’. De trui 
staat op deze dag symbool voor wat 
wij samen zèlf kunnen doen om de 
uitstoot van broeikasgassen te ver-
minderen.

Onlangs werd Nederland op haar 
vingers getikt door de Europese 
Unie om nu eindelijk eens iets 
te gaan doen aan klimaatbeleid. 
Brommersma: ‘De Bilt loopt wat 
dat betreft voor op Nederland. In 
2030 hoopt de gemeente energie-
neutraal te zijn. 

Onbewust onbekwaam
Bijna een kwart van het energiever-
bruik wordt ingezet voor het ver-
warmen van woningen, kantoren 
en scholen. Dat betekent dat hier 
een grote winst te boeken is voor 
het klimaat. Zo laten onderzoekers 
zien dat door bestaande energiebe-
sparingstechnieken en kennis slim 
in te zetten wereldwijd meer dan 
70% kan worden bespaard. Uit on-
derzoek van de Universtiteit van 
Tilburg blijkt dat de gemiddelde 
Nederlandse burger helaas onbe-
wust onbekwaam is als het gaat om 
energieverbruik. Zo’n 27% van de 
onderzochte huishoudens benut de 
thermostaat niet om energie te be-
sparen. Het huis wordt ‘s nachts op 
dezelfde temperatuur verwarmd als 
‘s avonds, terwijl een lagere nacht-
stand de gasrekening met 11% 

kan laten dalen. Op de vraag van 
Brommersma wat de ouders van 
de werkers doen aan energiebespa-
ring, kwamen diverse antwoorden: 
het inkopen van groene stroom, 
het gebruik van led-lampen en alle 
werkers komen met de fiets.Ook 
de Werkplaats zelf is op de goede 
weg. Jos Heuer, directeur Bedrijfs-
voering: ‘Onze school is natuur-
lijk een groot voorstander van een 
goed klimaatbeleid. Daarom maakt 
De Werkplaats gebruik van zon-
nepanelen en hebben wij sensoren 
op school geplaatst. Dankzij dit 
soort aanpassingen hopen wij ons 
steentje bij te dragen aan het mi-
lieu. Ons energieverbruik is inmid-
dels gedaald van 540.000 kW naar 
330.000 kW’. Volgend jaar hoopt 
WP met de hele school mee te doen 
met de Warme Truiendag.

Wethouder van Duurzaamheid Anne Brommersma bezoekt werkers van klas 1, 3 en 4 op de Werkplaats. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Vaders, Moeders, kinderen en vuurwerk
Het is nu half februari en de jeugd van Maartensdijk steekt nog steeds 
met grote regelmaat, vooral in het weekend heel veel knalvuurwerk af. 
Voornamelijk op het plein rondom het scholencomplex en het park aan 
de Nachtegaallaan. Medebewoners uit Maartensdijk met een huisdier 
vragen zich al weken af, wanneer het een keer klaar is. Vanavond (vrij-
dag) sprak ik een groep van ca. 10 à 15 kinderen aan. De helft ging met 
me in gesprek en gaf me gelijk en bevestigden dat de kinderen met het 
vuurwerk in Maartensdijk wonen en te veel geld hebben, omdat papa en 
mama daarvoor zorgen. De andere helft van de kinderen liep alle kanten 
uit en stak 50 meter verderop gewoon hun vuurwerk af. Melden bij de 
politie is wel gedaan, maar de kinderen vertelden zelf, dat ze er vandoor 
gaan zodra ze de politie zien aankomen, zo laf zijn ze wel. 

Dus hierbij een verzoek aan alle vaders en moeders van Maartensdijk 
met kinderen die ’s avonds vuurwerk afsteken; leer ze dat ze dat op 
Oudejaarsdag doen, vertel ze dat ze alle dieren; in de dierenweide, de 
honden, de katten, daar geen plezier meedoen, dat de dieren daar enorm 
gestrest van worden. Neem de rest van het vuurwerk af en bewaar het 
10,5 maand; dan mag het weer. Of zorg dat ze niet zo belachelijk veel 
vuurwerk (kunnen) kopen, dat het na ruim zes weken nog niet op is.

Medebewoner van Maartensdijk

Te gast bij de boekhandel
In het kader van De Nationale Voorleesdagen waren de Oranje Welpen 
van Kinderopvang De Bilt, woensdag 1 februari te gast bij de Bilt-
hovense Boekhandel. Samen met zangeres Marleen Bijleveld (van de 
kinderjazz cd Swing) en schrijfster Marie-Claire Loudon (van het hippe 
peuterboek ‘Mijn huis’) hebben de kinderen van de Oranje Welpen een 
knotsgek half uur mogen beleven met praten, dansen, luisteren en kij-
ken. Het was een waar feest, waarbij voorlezen een ware voorstelling 
werd. (Sabine Arntz)

Kinderen te gast bij de Bilthovense Boekhandel.



Nootjes
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Prachtige antieke mahonie 
tweedeurs KLEDINGKAST 
met lade h.185 x b.110 x d.50 
incl. delftsblauw 3 dlg. kaststel 
€450,-. Tel. 06-16641083

Al (2 jaar) DROOG 
open(haard)hout ,wegens 
omstandigheden div. lengte 
30/50 cm. a €40,-. m3, kan 
eventueel bezorgd worden. Tel. 
06-54751296

De grote winkler prins werel-
datlas €7,50 Tel. 0346-211738

Inbouw kookplaat elektrische 
glasplaat €20,-. Tel. 030-
2281085

2 stel solide dak dragers voor 
de auto per stel €20,-. Tel. 030-
2281085

Boeken over oude borduur 
werken met kleuren foto’s 
en patronen €7,50 Tel. 0346-
243758

Boeken over ambachtelijk 
boekbinden. Ziet er nog netjes 
uit vol informatie. €12,50 Tel. 
0346-243758

Nieuwe deken/plaid kleur: 
beige. Zit nog in de verpakking 
€5,-. Tel. 0346-243758

Vitrine kast half kastruimte/half 
vitrine. Twee laden. 40x40cm 
en 180cm hoog. €25,-. Tel. 
06-22175528

Een persoon grenen bed, met 
lattenbodem. En evt matras. 
90 x 200cm. €49,95 Tel. 
06-22175528

Grenen dressoir 200cm breed 
89cm hoog en 50cm diep. 
€49.95 Tel. 06-22175528
Prima grote radio-cd-bandjes-
combispeler,annex en los 2 
geluidsboxen,electr en bat-
terij. Afstandbediening.€49,-. 
Tel.030-7854023

Brother Fax 921 Plainpaper 
Facimile. €25,-. Tel. 
06-44732069.

Judopak Bushindo, wafelpak, 
maat 130, €15,-. Tel. 0346-
211514

Judopak Matsuru, katoenen 
pak, maat 130, €10,-. Tel. 0346-
211514

Judopak Rucanor, katoenen 
pak, maat 130, €10,-. Tel. 0346-
211514

Kunstschaatsen Roces 
Mt. 38 i.z.g.s. €12,50. Tel. 
06-16641083.

Alluminium Vlaggestok 2.00 
cm. met nieuwe Rood, Wit, 
Blauwe vlag 100 x 140 cm. 
€12,50 Tel. 06-16641083

Banstel ziet er goed en net uit. 
Bekleding: grijs-groene stof. 
€49,-. Tel. 0346-212992 

Zuiver wollen beige vloerkleed 
afm. 2.45 mtr X 1.80 mtr. €30,-
. Tel. 030-2258916.

4 Witte, houten, eetkamer kuip-
stoeltjes, rieten rugleuningen, 
zittingen gestoffeerd met meu-
belstof. €40 samen. Tel. 030-
2258916. 

Scanapparaat merk Canon 
z.g.a.n. €15,-. Tel. 06-48782494

Printer merk Lexmark z.g.a.n. 
€15,-. Tel. 06-48782494

Ikea vakkenkast Kallax (182 x 
182 cm donkerbruin) z.g.a.n. 
€50,-. Tel. 06-48782494

Te koop gevraagd
Wie heeft er een 
ARMSTOELTJE over en doet 
er niets mee ik wil ze alleen 
bekleden, kapot geen bezwaar. 
Alleen maartensdijk Tel. 0346-
243758

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

Woodend, De Bilt zoekt voor 
de vrijdag en zaterdag een cre-
atieve, actieve HULP (AOW-
er?) voor de productie (zagen, 
schuren en lakken) en verkoop 
(ontvangst en advies) van hou-
ten planken en tafels. Wij doen 
alleen maar leuke dingen! Info: 
06-14701324

Hoveniersbedrijf Kevin van 
’t Veld ‘The Green Man’ is 
op zoek naar een enthousi-
aste medewerker die ons 1-2 
dagen per week kan komen 
versterken met het aanleggen 
en onderhouden van TUINEN. 
Heb je interesse bel dan naar 
06-27480128 of mail info@
green-man.nl.

Stal Ruigenhoek Groenekan is 
op zoek naar een ervaren kracht 
om ons op zaterdagochtend
betaald te helpen met het ver-
zorgen van PAARDEN. Graag 
een mailtje sturen met een
korte CV naar info@stal-rui-
genhoek.nl

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen en 
buiten. Tel. 06-42417376

AMBACHTELIJK schilder en 
behanger heeft nog tijd over 
voor al uw behang-, schilder 
en sauswerk 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijsopg. 
06-39870829

Zeer ervaren betrouwbare en 
goede SCHILDER biedt zich 
aan zowel binnen- als bui-
tenschilderwerk v. Dee Tel: 
0620605881

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding aan 
huis 0634892915

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Nieuw ! Trimsalon bubbels & boefjes Maartensdijk 
knippen, plukken, ontwollen en effileren volgens de rasstandaard 
of naar eigen wens. Voor meer info bel 0346-745355 of mail 
info@bubbelsenboefjes.nl

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie's wonen
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Praktijk voor Voetmassage en Numerologie - Groenekan
Trakteer jezelf of iemand anders op een ontspannende voet-
massage. € 35,- (1 uur) Voetreflexologie kan ook verlich-
ting bieden bij verschillende klachten. Reserveren kan op 
www.praktijkvoorvoetmassage.nl of bel 0623526854 (Hilde 
Jansen)

Cursussen/ trainingen 
Wekelijkse lessen zwangerschapsyoga en geboortevoor-
bereiding en yoga voor vrouwen. Iedere maand workshops 
hormoonyoga. Info: Swaentje Van Parys 06 42519679 info@
yogavoorvrouwenkind.nl www.yogavoorvrouwenkind.nl  

NaaicursusUtrecht start met beginners cursussen
Maandag- en woensdagavond beginners naaicursus  Start ma 
6 of wo 8 maart, 12 lessen voor € 240 20.00 - 22.00 uur, les-
sen zijn om de week. Zaterdag beginners naaicursus  Start za 
18 maart, 12 lessen voor € 280 (incl. lunch) 10.00 - 15.00 uur, 
lessen zijn om de week. Informatie over data’s kunt u lezen op 
de website: www.naaicursusutrecht.wordpress.com / info@
marlenewillemsen.nl Marlène Willemsen | 06 26 56 49 26

MUTSEN, HAND-
SCHOENEN EN 
SJAALS. Bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Oud-docente moderne TALEN, 
met veel bijleservaring en 
goede resultaten, helpt je om 
je cijfer voor Frans, Duits en 
Engels voldoende te maken. 
Bel me voor informatie, 
0651412055, ook voor tekst-
training voor het eindexamen. 
15 euro per uur, met eventuele 
uitloop.

Diversen
Weghalen en SNOEIEN 
van bomen - coniferen etc. 
Leveren van bomen en plan-
ten. Tuinservice van Vliet. Tel. 
0654751296

ACCU'S v.a. €49,00 incl. 
montage. Accushop.nl - 
Arcansasdreef 10k, Utrecht. 
Tel. 030-2734157

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

WONINGONTRUIMING & 
inboedelafwikkeling via vei-
linghuis , www.zwartblok.nl 
035-6224216 

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 26, 
Maartensdijk. Knippen € 10,00

PAARD SCHEREN Draadloos 
met rust, beleid en aandacht 
€50,00. Tel. 06-37409172

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

Aanhouding overval 
De politie heeft een 22-jarige man uit Zeist aangehouden voor 
betrokkenheid bij een gewelddadige woningoverval in De Bilt, 

september 2016. Drie gewapende daders overvielen toen 
een echtpaar in hun villa aan de Holle Bilt. 

Justitie loofde in de zaak eerder al een beloning uit van 7.500 euro, maar dat 
leverde geen gouden tip op. De verdachte werd volgens de politie aangehou-
den na ‘tactisch onderzoek’. Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere 
aanhoudingen worden niet uitgesloten. 
De overval kwam aan het licht nadat agenten in Groenekan een brandende 
auto vonden. Toen de agenten naar de woning van de eigenaar gingen aan 
de Holle Bilt, bleken de bewoners opgesloten te zitten in hun huis. Een uur 
eerder waren ze overvallen in hun woning. Hierbij werden de bewoners onder 
schot gehouden en beroofd van een aantal kostbare sieraden. Ook gingen de 
drie verdachten ervandoor in de BMW van het echtpaar. De mannelijke be-
woner raakte lichtgewond.

Nog voor de zomer 
bridge leren

Bridgeclub Open Kaart verzorgt een lessenreeks van 12 avonden voor begin-
ners te starten op dinsdagavond 28 februari om 19.30 uur in het H.F .Wit-
tecentrum, Henri Dinantplein 4 in De Bilt. De lesmethode is gebaseerd op 
al doende leren. Dus kaarten op tafel en aan de slag Omdat de club (zelf) op 
donderdagavond speelt zal er na een aantal lessen zo snel mogelijk worden 
overgeschakeld naar de donderdagavond. Daar leert men in de praktijk verder 
hoe zo’n clubavond eruit ziet  Ook indien men ‘alleen’ is en geen (bridge-)
partner heeft kan men zich aanmelden bij w.j.poorterman@xs4all. Informatie 
kan verkregen worden bij Winnie Poorterman, tel. 030 2521931 of bij José 
Bevers, tel. 06 51369314. De eerste les is een proefavond. 

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 
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TZ maakt zich op voor kampioenswedstrijd
Afgelopen zaterdag speelde TZ tegen KCR. De ploeg uit Ridderkerk kende een prima start in 2017 
en won drie van de vier wedstrijden. Voor TZ was het belang groot; bij winst speelde het, ongeacht 

de resultaten van de andere wedstrijden, volgende week tegen SKF de kampioenswedstrijd. 

In de eerste twee aanvallen schoot 
KCR met scherp en TZ keek tegen 
een 2 - 0 achterstand aan. In de daar-
opvolgende aanvallen herstelde TZ 
het evenwicht, nam vervolgens het 
initiatief over en liep uit naar een 4 
- 8 voorsprong. Daarna volgde er een 
moeizame fase. waarin KCR weer 
gelijk kwam. In de slotfase van de 
eerste speelhelft richtte TZ zich weer 
op en scoorde nog drie keer, waar-
door er een voorsprong van 8 - 11 bij 
rust stond. 

Titel
Direct na de rust scoorde TZ twee 
keer waardoor het gat vijf doelpun-
ten werd. Dit gat bleef daarna lan-
gere tijd op de borden staan. TZ had 
het betere van het spel, vooral meer 
kansen. Maar KCR kon volgen door 
een hoog percentage te schieten. Bij 
16 - 20 besliste TZ de wedstrijd de-
finitief. De voorsprong werd steeds 
verder uitgebouwd en bij 20 - 28 was 
de spanning verdwenen. De echte 
scherpte verdween met nog vijf mi-

nuten te spelen en dat leverde een 
eindstand van 23 - 29 op. TZ kon na 
de overwinning rustig afwachten wat 
de achtervolgende ploegen zouden 
doen. 

Ongeacht die resultaten wist het dat 
het volgende week in Veenendaal 
kampioen kan worden. Volgende 
week speelt TZ tegen SKF om 20.20 
uur in Veenendaal. Bij winst pakt de 
Maartensdijkse ploeg de titel in de 
overgangsklasse.

DOS heeft het kampioenschap in zicht
Sporthal De Vierstee was overvol bij de korfbalwedstrijd DOS-Victum, want naast het vele 

thuispubliek was er een grote schare uit Houten aanwezig. In deze sfeervolle ambiance voltrok 
zich een wedstrijd die tot het laatste fluitsignaal bol stond van de spanning.

 
In het begin van de wedstrijd leek het 
daar overigens totaal niet op. Binnen 
acht minuten had DOS al een mooie 
4-0 voorsprong te pakken. In de be-
ginperiode speelde DOS goed en de 
voorsprong was ook zeker terecht. 
De scheidsrechter ging echter een 
steeds bepalender rol spelen in de 
wedstrijd.  Waar Victum hier slim-
mer mee omging, liet DOS zich uit 
haar concentratie halen. Aanvallend 
stokte de machine en kwamen de 
Westbroekers lange tijd niet meer 
tot scoren en bood zo Victum de 

mogelijkheid langszij te komen. Na 
de 4-4 kwam Victum zelfs op een 
4-6 voorsprong, maar DOS kwam 
weer langszij en vanaf dat moment 
ging de wedstrijd gelijk op. Na een 
8-8 ruststand werd richting het einde 
van de wedstrijd de spanning steeds 
groter. Om en om pakte Victum dan 
wel DOS een voorsprong. Op 13-15 
dachten de Houtenaren goede zaken 
te doen, maar bij een 16-15 voor-
sprong leefde de thuisclub weer op 
en dacht er met de winst vandoor 
te kunnen gaan. Uiteindelijk was 

het gelijke spel een terechte uitslag. 
Geen van beide teams mocht aan-
spraak maken op de overwinning. 
Door het onverwachte puntenverlies 
van nummer twee VEO heeft DOS 
haar voorsprong toch uitgebreid en 
kan het volgende week bij winst 
op nummer drie Telstar kampioen 
worden. Dat zou als promovendus 
in de poule een geweldige prestatie 
zijn. De wedstrijd begint om 20.30 
uur in De Vierstee als sluitstuk van 
een lang thuisprogramma van DOS- 
teams. 

De spelers van DOS 1 samen met de spelers van F1 en Kangoeroes.

Salvodames knokken zich naar overwinning
Weer is Salvo er in geslaagd om een 3-2 overwinning te boeken op een hoger geklasseerde 

tegenstander. Dit maal moest het op de 6e plaats staande Lovoc uit Loosdrecht er aan geloven.
De beslissing in deze wedstrijd viel pas in de 5e set.

Vooraf waren de problemen groot 
voor het team. Nicole Visscher ge-
blesseerd en Rianne Diepeveen op 
vakantie. Doordat alle andere da-
mesteams moesten spelen en ook 
krap in de speelsters zaten kon al-
leen een beroep op Nadya Speek uit 
het 3e damesteam gedaan worden. 
Gelukkig was oud-speelster Ste-
fanie van Ginkel bereidt om haar 
oude team uit de brand te helpen. Zij 
meldde zich weer als speelster maar 
wel met een trainingsachterstand 
van twee jaar. De eerste set startte 
Salvo heel slap waardoor Lovoc di-
rect naar een voorsprong van zeven 
punten liep. Ondanks meer inzet kon 
dit verschil tegen een goed spelende 

tegenstandster niet meer worden 
rechtgezet. Derhalve setverlies 22-
25. In de 2e set kwam Stefanie van 
Ginkel in het spel en deed niet on-
verdienstelijk mee. Maar helaas was 
de tegenstander onverminderd goed 
en troefde Salvo af op alle fronten.

Weer setverlies met 16-25. Na een 
stevige preek van coach Kees Die-
peveen gingen de dames furieus 
van start. Lovoc wist hier geen raad 
mee, ging fouten maken en kwam 
aanvallend niet meer door. Salvo 
nam het heft stevig in handen en 
speelde weer als vanouds. Nadya 
Speek deed prima mee. De set werd 
gewonnen met 25-18. De 4e set was 

een echte wedstrijd. Salvo moest 
opboksen tegen een hele goede bui-
tenaanvalster van de tegenpartij die 
heel veel scoorde. Salvo zette daar 
zijn onverzettelijkheid tegenover 
en scoorde ook veelvuldig via de 
buitenaanvallers. Dit leverde de set-
winst op 25-22. De 5e set was on-
gemeend spannend. Maar Salvo had 
meer winnaarsmentaliteit dan de 
tegenstander. Tot 8-8 ging het gelijk 
op. Daarna scoorde Salvo het meest 
en was de scherpte bij de tegenstan-
der weg. De set werd gewonnen met 
15-12. Een prachtige 3-2 overwin-
ning. Op 25 februari speelt Salvo 
om 16.00 uur in de Vierstee tegen 
titelkandidaat Sovoco uit Soest. 

Hardloop-clinc
voor 41e Polderloop

Evenals vorig jaar kunnen deelnemers ter voorbereiding op de 41e 
Polderloop in Westbroek zich weer inschrijven voor een hardloop-
clinic. Vorig jaar was de clinic een enorm succes. Van beginners tot 
getrainde atleten, iedereen deed in eigen tempo mee om beter te 
worden. 

Niet alleen wordt aan het uithoudingsvermogen gewerkt, ook de spier-
groepen die getraind moeten worden om een goede hardloper te worden 
komen aan bod. In totaal volbrachten ruim 50 hardlopers elke week vol 
enthousiasme de training. Dat leverde veel positieve reacties op waardoor 
de organisatie ook dit jaar weer met plezier een hardloop-clinic organiseert. 
De clinics starten op maandag 20 februari om 20.00 uur. Er is een groep 
voor beginners en een groep voor gevorderden. In acht lessen en met een 
trainingsschema worden de deelnemers klaargestoomd om op één van de 
afstanden uit te blinken. Even als vorig jaar staan de clinics staan weer on-
der leiding van de professionele looptrainers Marjon en Ronald Stolk. In-
schrijven kan online via website: www.tijdvoordemasseur.nl/looptraining.

(Agaath van Klaren)

Een foto uit 2016, waarbij de deelnemers instructies krijgen van 
professioneel trainster Marjon Stolk.

Brandenburg komt tekort
De heren van Brandenburg zijn al weer 4 weken bezig met de 2e sei-
zoenshelft in de Eredivisie Waterpolo. Punten hebben deze wedstrijden 
nog niet opgeleverd. Twee weken geleden werd onverdiend en onno-
dig verloren bij mede promovedus De Ham in Wormerveer met 11-10. 
Afgelopen zaterdag traden de heren aan tegen Schuurman ZBZC uit 
Borculo waartegen in de uitwedstrijd een 18-6 nederlaag werd geleden. 
Brandenburg startte uitstekend en via snelle uitbraken, een goede man 
meer en uitstekend verdedigend werk o.l.v. Keeper Frank Aart die is 
toegevoegd aan het Nederlands herenteam voor de a.s. uitwedstrijd in 
de Worldleauge in en tegen Frankrijk, en stond na 6 minuten voor met 
4-0 waarna kansen op meer aanwezig waren (2 man meer) maar deze 
werden niet benut en de gasten maakten toch nog de 4-1. In de 2e pe-
riode gooide Borculo er een schepje bovenop en Brandenburg kwam 
moeilijk tot aanvallen. Schuurman kwam terug tot 4-4. In de 3 periode 
nam Brandenburg steeds een voorsprong meer telkens kwamen de gas-
ten weer terug. Met een 7-7 stand ging de laatste periode in en daarin 
namen de gasten voor het eerst een voorsprong en gaven dit niet meer 
uit handen. Brandenburg probeerde nog wel een gelijkspel te forceren 
in de laatste minuut maar de tegenstanders speelden dit goed uit waarna 
een 10-8 nederlaag geleden werd. Volgende week volgt de uitwedstrijd 
in Utrecht tegen de landskampioen UZSC,

NOVA 2 kampioen

Afgelopen zaterdag werd NOVA 2 kampioen in Tiel. Met nog twee 
wedstrijden te gaan staan de Bilthovenaren vijf punten los van de nummer 
2 in de competitie. NOVA 2 overtuigde in Tiel door de wedstrijd met 12-21 
in de geschiedenisboeken op te laten nemen. Het team promoveert nu naar 
de tweede klasse.(Renske van Kempen)



Sneeuwkunst

Op een grasveldje aan de Prinses 
Amalialaan in Maartensdijk.

(foto Bram Hund)
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
15-02
Do.

16-02
Vr.

17-02

Saté van varkenshaas
met frietjes en sla

of
Visragoût met groenten en rijst

of
Rode biet met 

paddenstoeltapenade en 
Parmezaansekaas uit de oven

€ 10,-

Woe.
22-02
Do.

23-02
Vr.

24-02

Geconfijte eendenbout
met rozemarijnjus

of
Skreifilet

met kreeftenjus
of

Ravioli
met geitenkaas en munt

€ 10,-

Zat. 18 feb.: “JAZDINNER" (zie website)

Bezoekersaantallen Utrechts 
Landschap gestegen

In 2016 is het aantal bezoekers aan natuurgebieden van Het Utrechts Landschap gestegen.
De tellingen van bezoekers aan de zeven infocentra is daarvoor een goede indicatie.

De cijfers laten zien dat een bezoek aan de natuur onverminderd populair is.

Paviljoen Beerschoten in De Bilt 
mocht 15.500 bezoekers ver-
welkomen. Bijna 13.000 gasten 
werden geteld in ’t Winkeltje van 
landgoed Oostbroek in De Bilt. 
Helemaal in het uiterste puntje 
van de provincie bij Rhenen kreeg 
infocentrum De Blauwe Kamer 
10.500 bezoekers. Bij elkaar 
kregen de zeven infocentra circa 
62.000 bezoekers. 

Marije Holleman, hoofd Publiek 
en Relatie: ‘We merken dat na-
tuurbeleving voor veel mensen 
de afgelopen jaren belangrijker 
is geworden. Dat varieert van een 
wandeling in het bos tot deel-
name aan een publieksexcursie. 
Als Utrechts Landschap vinden 
we vooral belangrijk dat mensen 
zich betrokken voelen bij natuur 
dichtbij. We hebben 5200 hectare 

natuur verspreid door de hele pro-
vincie. Dat zo veel mensen onze 
natuurgebieden weten te vinden, 
is een opsteker voor ons werk.’

Excursies
De aantallen bezoekers aan de in-
focentra geven een indicatie van 
de stijgende waardering van na-
tuur. Daarnaast is het groeiende 
aantal deelnemers aan de excur-
sies een signaal. ‘In 2016 namen 
bijna 10.000 mensen deel aan een 
excursie,’ vertelt Marije Holle-
man. ‘Extra bijzonder vinden we 
het dat ongeveer 2000 kinderen 
meededen met een excursie. De 
komende jaren willen we nog 
meer Utrechtse kinderen voor na-
tuurbescherming interesseren. De 
natuur die wij beschermen, is ook 
voor toekomstige generaties van 
belang.’ De natuur- en cultuur-

excursies worden georganiseerd 
door vrijwilligers van Utrechts 
Landschap, die daarvoor een spe-
ciale training hebben gekregen. 

Zeven infocentra 
Utrechts Landschap heeft zeven 
infocentra in provincie Utrecht. 
Deze infocentra worden volle-
dig bestierd door vrijwilligers, 
ondersteund door de organisatie 
van Utrechts Landschap. De in-
focentra zijn gevestigd in Rhenen 
(natuurgebied de Blauwe Kamer), 
Amersfoort (heerlijkheid Stouten-
burg), Loenen (molen De Hoop), 
De Bilt (natuurgebied Beerscho-
ten), Zeist (natuurgebied Heide-
stein), Amerongen (natuurgebied 
Amerongse Bos) en aan de ooste-
lijke stadsgrens van Utrecht in de 
Bilt (landgoed Oostbroek).

(Kim Slaats)

’t Winkeltje van Oostbroek in De Bilt trok in 2016 bijna 13.000 bezoekers.

Frisse overnachting

Honderden ganzen zijn neergestreken op de weilanden aan de Kon. Wilhelminaweg in Groenekan. In het verse 
sneeuwlandschap van afgelopen zondag levert dat een bijzonder beeld op. (foto Lucy Groenen)

advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

Winterlandschap

Het Van Boetzelaerpark in wintertooi. (foto Frans Poot)

Er bestaan heel veel manieren
om iets bijzonders te vieren
maar op Valentijnsdag
raakt menig hartje van slag
want wie zal je nu weer versieren

Guus Geebel Limerick

15 jaar Kwinkdancers
Maandag 6 februari was het precies 15 jaar geleden dat de Kwinkdancers zijn gestart o.l.v. 

Jane Hendrikse, met het country line Dancen in de magneet aan de Julianalaan te Bilthoven.

Nadat de magneet is gesloten en 
het een andere bestemming kreeg, 
zijn de dansers uitgeweken naar de 
koperwiek. Na enkele jaren daar is 
men verder gegaan in de Kees Boe-
kehal, waar zij nu ook daar alweer 

verschillende jaren dansen. Elke 
maandagmiddag van 14.00 tot-
15.00 uur en elke woensdagmorgen 
van 10.00 tot 11.45 uur komen de 
dansers bij elkaar waar zij genieten 
van de dansen, de muziek en de ge-

zelligheid. Woensdag was voor ge-
bak bij de koffie gezorgd. Niet ie-
dereen was er, maar in de loop van 
dit seizoen volgt er ongetwijfeld 
nog een gezellig feestje.

De kwikdancers vieren hun 
15-jarig bestaan.
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