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Snel werk in Westbroek

De Burgemeester Huydecoperweg in Westbroek is vrijdag 3 maart ‘in-
formeel’ open gegaan (14 dagen eerder dan gepland). Omdat er don-
derdag 9 maart nog wat extra asfalteringswerkzaamheden op de krui-
sing met de Kerkdijk werden afgemaakt, waren de omleidingsborden 
nog even niet weggehaald, maar 10 maart was het echt klaar. 

[foto Henk van de Bunt] 

Alle jaren fietsen
door Henk van de Bunt

Op 10 maart startte de afdeling De Bilt van de Fietsersbond in 
samenwerking met Mens De Bilt het project Fietsen Alle Jaren. 

Vrijwilligers maken ritjes met inwoners van de gemeente De Bilt, 
die zelf niet meer kunnen of durven te fietsen om hen zo het gevoel 

terug te geven van de wind door hun haren.

Fietsen Alle Jaren is van oorsprong een Deens initiatief en heeft wereld-
wijd al op veel plaatsen navolging gekregen. De landelijke Fietsersbond 
introduceerde het in Nederland en De Bilt is de negende gemeente in Ne-
derland die aan dit project deelneemt. De Fietsersbond De Bilt ziet erg veel 
potentie in dit project, waar iedereen blij van wordt, zowel de vrijwilligers 
als hun passagiers: ‘Een ritje door het groen of door de buurt waar je ge-
woond hebt: weer de vrijheid van het fietsen voelen’. 

Op vrijdag 10 maart 
werd het project 

feestelijk geopend door 
wethouder Ebbe Rost 

van Tonningen. Hij 
nam als eerste plaats in 
de riksja en werd naar 

de officiële opening 
van NL Doet gefietst. 

De ‘aftrap’ van Fietsen 
Alle Jaren vond plaats 

voor gemeentehuis 
Jagtlust te Bilthoven.

foto Reyn Schuurman] 

Stichting Vierstee 2.0 laat entree reinigen
Afgelopen donderdag is in opdracht van Stichting Vierstee 2.0 de entree van de Vierstee 
professioneel gereinigd. Deze grote schoonmaakbeurt heeft het aanzicht van de Vierstee 

voorafgaande aan de renovatie flink verbeterd. 

Stichting Vierstee 2.0 is blij met het 
resultaat. Edwin Plug: ‘Het reinigin-
gen van de entree zat niet in het ge-
meentelijke renovatiebudget. Omdat 
aannemersbedrijf Vaessen tijdens de 
renovatie de schoongemaakte stuk-
ken niet zal gebruiken, kon het werk 
zonder problemen in deze fase van 
het project al uitgevoerd worden. En 
door het schoonmaken nu al te doen, 
kan iedereen zien dat de renovatie en 
het verbeteren van De Vierstee bin-
nenkort echt gaat beginnen’. 

Hoge druk
De grote schoonmaakbeurt van de 
entree van De Vierstee is uitgevoerd 
door het bedrijf Cleannovation uit 
Utrecht. Rob van Luijn is directeur 

van Cleannovation vertelt: ‘De vrij-
willigers van Stichting Vierstee 2.0 
vroegen mij advies op welke wijze 
ze het beste het reinigen van de en-
tree konden aanpakken. Ook was 
hun vraag of een en ander eventueel 
met normale hoge druk reinigers ge-
reinigd konden worden. Ik heb om 
een goed antwoord daarop te kunnen 
geven, gekeken naar de verwerkte 
materialen, hoe vuil deze materialen 
zijn, welk soort aanslag er op zit en 
hoe lang het vuil er al op zit. Aan de 
hand van deze informatie zag ik dat 
een normale hoge druk reiniging niet 
echt zou kunnen volstaan. Ik heb toen 
voorgesteld om de entree te reinigen 
met ons hoge druk stoom-cleaning 
systeem’. 

Vuil
Rob vervolgt: ‘Het vuil zat flink vast, 
maar gelukkig lukte het wel om het 
er zo goed mogelijk af te krijgen. Ik 
vind het fijn om te zien dat dit stukje 
Maartensdijk er dankzij onze tech-
niek en kennis er weer netjes bij ligt’. 
Edwin Plug: ‘Zelfs de al jaren aange-
koekte kauwgum is weg. 

Dit is een mooie opmaat voor wat ko-
mende zomer gaat gebeuren. Ik ben 
echt blij dat dit al vast is gerealiseerd; 
op naar het vervolg!” Wie Stichting 
Vierstee 2.0 wil steunen bij meer van 
deze zaken: Stichting Vierstee 2.0 is 
bereikbaar via: bestuur@vierstee.nl, 
meer informatie is te vinden op
www.vierstee.nl.

Afgelopen donderdag is de voorkant van De Vierstee gereinigd.

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Op dinsdag 14 maart was het Ma-
thildedag, een belangrijke dag voor 
de gemeente De Bilt. Een aantal 
vrijwilligers werd in het zonnetje 

gezet. Zij werden verrast met bloe-
men, uitgereikt door burgemeester 
Bas Verkerk. Verkerk opende het 
uitgebreide programma, dat mu-
zikaal ondersteund werd door het 
smartlappenkoor Sterk Spul uit 
Maartendijk. Verder waren er voor-

drachten door oud-burgemeester 
Tchernoff, Karel Beesemer, me-
vrouw Dijkstra, mevrouw Verkuil 
en Teus Spelt. Een uitgebreid ver-
slag van deze zeer drukbezochte 
bijeenkomst komt volgende week 
in De Vierklank. [GG]

De gehuldigde vrijwilligers met burgemeester Bas Verkerk.
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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

19/03 • 10.30u - Mevr. ds. B.L.Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/03 • 09.30u + 18.30u -

ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/03 • 10.30u - Prof. dr. L. ten Kate

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

19/03 • 10.00u - De heer Theo van Duin

R.K. Kerk O.L. Vrouw
19/03 • 10.30u - Leerhuisviering. 

Voorganger Mevr. A. Veldhuis

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
19/03 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma

19/03 • 16.30u - Ds. H. Hidding

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

19/03 • 10.00u - Ds. A.F. Troost
19/03 • 19.00u - Ds. W.M. Dekker

Pr. Gem. Immanuelkerk
19/03 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
19/03 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
19/03 • 10.30 uur, Communieviering, 

tevens gezinsdienst, parochianen
J. Vroom en J. Bosboom

V.E.G. De Bilt e.o.
19/03 • 10.30u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
19/03 • 10.30u - Drs. J. Bouma 

Herv. gemeente Blauwkapel
19/03 • 15.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk
19/03 • 10.00u - Ds. G.J. van Asperen

19/03 • 18.30u - Kandidaat G.J. 
Noordermeer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel

19/03 • 11.00u - Ds. R. Alkema, Viering 
Heilig Avondmaal, M.m.v. Cantorij

19/03 • 19.00u - Vesper 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/03 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer 
Bediening Heilig Avondmaal

19/03 • 18.30u - ds. D. van de Streek 
Dankzegging Heilig Avondmaal

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
19/03 • 10.00u + 18.30u -

ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
19/03 • 09.30u - ds. R. Alkema,

Viering Heilig Avondmaal

St. Maartenskerk
19/03 • 10.30u - Eucharistieviering 

Vicaris P. Kuipers

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/03 • 10.00u - De heer
C. Hoogendoorn

19/03 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg 

PKN - Herv. Kerk
19/03 • 10.00u - ds. M. van der Zwan

19/03 • 18.30u - ds. A. van Duinen 
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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.

Maatjesinloop 
 
Het Maatjesproject van Mens De 
Bilt is op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die zich graag inzet-
ten voor hun medemens. Het gaat 
bijvoorbeeld om samen koffie 
drinken; wandelen; lachen; pra-
ten; boodschappen doen enz. Op 
donderdag 16 maart wordt voor 
het eerst de maatjesinloop geor-
ganiseerd. Van 14.00 tot 16.00 uur 
worden alle vragen over maatjes 
en maatje worden beantwoord. 
Deze inloop zal maandelijks wor-
den georganiseerd, waarbij men 
van harte welkom is in Service-
centrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. 
Debijeweg 1 in De Bilt. 

Weeksluiting in Dijckstate

Op vrijdagavond 17 maart is er 
in Dijckstate Maartensdijk een 
weeksluiting, waarin proponent 
drs. G.A. van Ginkel uit Maar-
tensdijk voor gaat. Aanvang 19.30 
uur en na afloop is er gelegenheid 
voor samenzijn en ontmoeting bij 
een kopje koffie. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 17 maart 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.

De hongerigen spijzigen in de 
Centrumkerk

Donderdag 16 maart om 20.00 
uur wordt in de Centrumkerk, 
Julianalaan 42 te Bilthoven, een 
lezing gehouden over het thema 
De hongerigen spijzigen. Spreker 
is de heer Rob Veerman, die is 
verbonden aan de Voedselbank 
De Bilt. De commissie die de 

lezing organiseert vraagt aan de 
toehoorders materiaal voor de 
Voedselbank mee te nemen, dat 
dan weer in de Voedselbank kan 
worden gebruikt. De toegang is 
vrij voor iedereen; er wordt een 
bijdrage gevraagd voor de con-
sumpties. Info. Hans Bouma, tel. 
030 2204496.

Filmlezing

Op donderdag 16 maart om 20.00 
uur is er in Het Lichtruim, Plane-
tenplein 2 te Bilthoven een gratis 
toegankelijke filmregistratie van 
een lezing door de Britse eso-
tericus en kunstschilder Benja-
min over het thema ‘Een nieuwe 
beschaving breekt aan. Wat ver-
oorzaakt in deze tijd de chaos in 
de wereld?’ 

Filmlezing

Esotericus Benjamin Creme over 
een nieuw bewustzijn, hulp van 
de Meesters van Wijsheid, een 
nieuwe economie gebaseerd op 
rechtvaardigheid, waarin elk land 
gevraagd zal worden om de over-
schotten ter beschikking te stellen 
van een gezamenlijk beheerfonds 
waaruit in de behoeften van allen 
kan worden voorzien. De film-
lezing is op donderdag 16 maart 
om 20.00 uur in Het Lichtruim, 
Planetenbaan 2 in Bilthoven. De 
toegang is vrij.

Bingo in Maartensdijk

Vrijdag 17 maart wordt er een 
bingomiddag in het Servicecen-
trum Maartensdijk georganiseerd. 
In de pauze kunt u gezellig even 
bijpraten en een kopje koffie of 
thee drinken. 
Aanvang: 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 

Inspiratiemiddag in
De Woudkapel

De samenleving wordt gestuurd 
door cijfers: van het Centraal Plan 
Bureau aan de politiek, tijdsproto-
collen sturen de zorg, je gezond-
heid is met een app te volgen. 
Doen overtuigingen en opvattin-
gen er nog toe? Over deze onder-
werpen gaat de inspiratiemiddag 
in de Woudkapel op zondag 19 
maart met als sprekers bijzon-
der hoogleraar, televisiemaker 
en (volks-)filosoof Bas Haring 
en hersenonderzoeker en weten-
schapsjournalist Mark Mieras. 
Pianist en organist Gerard Zwart 
(Westbroek) maakt met een korte 
piano improvisatie een begin aan 
de interactie tussen aanwezigen 
over deze thema’s. De Biltho-
vense Boekhandel is aanwezig 
met een boekentafel met werk van 
beide sprekers om aan te schaffen 
en te laten signeren. De zaal, aan 
de Beethovenlaan 21 in Bilthoven, 
opent om 13.00 uur. Info en/of 
aanmelden: tmijnster@icloud.nl

Westbroek Open 2017

Op vrijdag 17 maart is er voor de 
4de keer in Westbroek Klaverjas-
sen in het Dorpshuis van West-
broek, waarbij gestreden wordt 
om de prachtige wisseltrofee, 
behorend bij het klaverjaskam-
pioenschap van Westbroek. De 
tafelindeling start om 19.45 uur 
(eventueel worden dan reserves-
pelers ingezet) en de aanvang is 
om 20.00 uur.
Aanmelden kan per mail: 
info@hetdorpshuiswestbroek.nl.

Thema-avond IRS

Het regionale comité Gooi en 
Sticht van de stichting IRS (www.
inderechtestraat.nl) sluit op 21 
maart het seizoen af met een 
lezing van dr. A. de Reuver over 
het thema: ‘En toch! Leven en 
theologie van Kohlbrugge’ in de 
Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 
te Maartensdijk. Aanvang 19.45 

uur. Naast de entree wordt een col-
lecte gehouden voor het werk van 
stichting IRS. Inf. drs. G.A. van 
Ginkel, tel. 0346 213445. Na de 
lezing is er gelegenheid vragen in 
te dienen, die na de pauze door de 
inleider behandeld worden.

Lezing over Tijd 

Op maandag 20 maart zal prof. 
drs. Bas Nabers voor de Biltho-
vense Kring voor Wijsbegeerte 
en Psychologie een lezing geven 
met als titel ‘Tijd om te beginnen’. 
Bas Nabers is filosoof, historicus 
en essayist. Hij won verschillende 
essayprijzen en publiceert regel-
matig in academische tijdschrif-
ten. In zijn reizen, lezingen en 
essays stelt hij existentiële vragen:   
‘Wie ben ik als mens? Wat maakt 
ons leven de moeite waard?’ Nu 
spreekt hij over tijd en verganke-
lijkheid. Entreekaarten zijn ver-
krijgbaar aan de zaal in ‘Huize 
Het Oosten. Aanvang 20.00 uur. 
Info: www.bilthovensekring.nl

Lezing over het leven in Japan

Op donderdag 23 maart ver-
zorgt mevrouw Greetje IJssel-
dijk - Beekman een lezing over 
het dagelijkse leven in Japan. Zij 
onderhoudt nauwe contacten met 
vrienden aldaar en komt er regel-
matig. Tal van gebruiksvoorwer-
pen neemt zij mee. Deze boeiende 
bijeenkomst is op 23 maart in 
de Opstandingskerk, 1e Bran-
denburgerweg 34 te Bilthoven. 
Iedereen is welkom; de aanvang 
is om 14.30 uur. Voor inlichtin-
gen: Henny Ockhuijsen, tel. 030 
2202458.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 18 maart is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boeren 
en producenten in ontwikkelings-
landen.
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Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605
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Veel belangstelling op 
dorpsbijeenkomst

door Henk van de Bunt

De vereniging Samen voor Hollandsche Rading (SvHR) hield op woensdag 8 maart weer een 
van haar dorpsbijeenkomsten in het dorpshuis. Er was grote belangstelling;

de leden Kees Floor en Willem Pols waren erbij. 

Kees Floor: ‘Aan de orde kwamen 
verenigingszaken, zoals de jaar-
verslagen 2016, naast nieuwe pro-
jecten die worden opgestart. Het 
grootste gedeelte van de avond be-
stond uit een gezamenlijke presen-
tatie door 3Angle en RWS. 3Angle 
- de aannemerscombinatie die de 
verbreding van de A27 gaat uitvoe-
ren - en RWS (Rijkswaterstaat), die 
dit grote project begeleidt. Na deze 
presentatie gingen de aanwezigen 
in groepjes uiteen om bij de woord-
voerders van 3Angle en RWS na-
dere informatie te halen over de 
planning en de uitwerking van de 
plannen van dit voor Hollandsche 
Rading groot en ingrijpend project.’ 

Voorbereiding
Willem Pols: ‘Tot juli 2017 zijn er 
voorbereidende werkzaamheden, 

zoals het kappen van bomen, het 
verleggen van kabels en leidingen 
en het uitvoeren van natuurmaatre-
gelen. Het kappen van bomen ge-
beurt voor de wegwerkzaamheden, 
waarbij rekening wordt gehouden 
met het broedseizoen. Ook wordt 
getracht de bomen zo lang mogelijk 
te behouden. Er worden bomen ge-
kapt op locaties waar na juli meteen 
wordt begonnen met het verbreden 
van de snelweg. 
Op 15 maart eindigt de fase en start 
het broedseizoen. Vanaf juli - na 
het broedseizoen start de volgende 
fase. Mocht het nodig zijn in het 
broedseizoen te kappen, dan ge-
beurt dit altijd onder leiding van 
een ecoloog. De bomen die gekapt 
worden worden gecompenseerd: dit 
betekent dat er nieuwe bomen wor-
den aangeplant’.

Uitstraling
De A27 doorkruist de Utrechtse 
Heuvelrug, een leefgebied van 
veel bijzondere diersoorten. Bij 
een daarop betrekking hebbende 
thematafel was meer informatie 
over de maatregelen, die getroffen 
worden om schade aan de natuur te 
beperken en de natuurkwaliteit te 
verbeteren. Er wordt voor gezorgd 
dat dieren, zoals reptielen, boom-
marters /en dassen, veilig kunnen 
oversteken. Ceciel van Loenhout 
van 3Angle vult aan: ‘Dit geldt 
voor de overige dieren wel, maar 
voor de reptielen creëren we nieuw 
leefgebied, maar maken we geen 
oversteek. De reptielen steken de 
snelweg namelijk niet over’. Aan 
de tafel Communicatie werd verteld 
hoe men op de hoogte kan blijven 
over de voortgang van het project 

en de werkzaamheden. De nieuwe 
projectwebsite werd geïntrodu-
ceerd en men kon zich aanmelden 
voor de digitale nieuwsbrief. Ook 
kon men zich aanmelden om mee 
te denken over de uitstraling van 
de onderdoorgangen in Groenekan, 
Maartensdijk en Hollandsche Ra-
ding.

Startbijeenkomsten 
Voor de start van de werkzaamhe-
den aan het viaduct in een woon-
kern worden er opnieuw bijeen-

komsten georganiseerd, waar over 
de verdere uitvoering, planning, 
locaties van de werkterreinen en 
natuurmaatregelen verder zal wor-
den gesproken. De verwachting dat 
tijdens de werkzaamheden de door-
stroming op de Provinciale weg N 
417 sterk zal stagneren werd onder 
de aandacht gebracht. 3Angle en 
RWS deden de toezegging later dit 
jaar terug te komen in het dorpshuis 
om met de bewoners van Holland-
sche Rading verder te praten over 
hun plannen.

Grote belangstelling, ook nu de werkzaamheden zijn begonnen..

De Bilt in Debat
Woensdagavond 8 maart was de eerste avond van een serie avonden over hoe we in de 

veranderende samenleving tegenover elkaar staan. Hoofdvraag was dit keer: wat is normaal?

Presentator Bart van Gerwen open-
de de avond en gaf achtereenvol-
gend het woord aan vertegenwoor-
digers van Vluchtelingenwerk, 
Mens De Bilt en Stichting Delta. 
Zij vertelden over wat hun organi-
satie doet in de Biltse gemeenschap 
en wat zij daarin normaal vinden. 

Normen
Zo vindt Ingrid van Maarschalker-
weerd van Mens het normaal dat 
iedereen op een bepaald moment 
wat kan doen voor de samenleving 
of een ander. Hanneke Eilers van 
Vluchtelingenwerk stelt dat vluch-
telingen en burgers tijd nodig heb-
ben om elkaar te ontmoeten en be-
grijpen. En om elkaars normen en 
waarden te begrijpen. Waarbij de 
vraag rijst wat er dan normaal is in 
de waarden en normen en wat die 
waarden en normen hoe dan ook 
zijn. 

Kinderen
Martin van Veelen van (Onder-
wijs-)Stichting Delta vertelt, dat 
kinderen goed meekrijgen wat 
normaal is. Zij weten echt wel wat 

het betekent als er wordt gezegd: 
doe even gewoon of nu moet je 
even normaal doen. Maar normaal 
gedrag betekent ook dat kinderen 
grenzen opzoeken en dat volwasse-
nen die grenzen aan moeten geven. 
Na de verhalen van de panelleden 
en de vragen en reacties uit het pu-
bliek, gaat het debat verder over 
de rol die de media speelt in onze 
beeldvorming over wat normaal is, 

waarna de debatleider nog wat stel-
lingen poneert waar het publiek op 
kan reageren. 

De eerste De Bilt in Debat avond 
is door het aanwezige publiek po-
sitief ontvangen. Wel was er veel 
eenstemmigheid in de zaal, wat het 
meer een gesprek liet zijn dan een 
echt debat.

(Martin Kamphuis)

Weinig debat over het thema ‘wat is normaal’.
(foto HLP images- Hans Lebbe)

De Bilt in landelijke 
ChristenUnie-estafette 

Vrijwilligers van de ChristenUnie in De Bilt hebben
dinsdag 7 maart meegefietst en meegelopen in een estafette van 

Groningen naar Den Haag. Zo brachten zij een boodschap
uit De Bilt naar de Tweede Kamer.

Vanuit heel Nederland werden oproepen verzameld aan de nieuwe 
Tweede Kamer die op 15 maart verkozen wordt. Tijdens de estafette 
van ruim 250 kilometer gaven inwoners van maar liefst 29 gemeenten 
het stokje aan elkaar over. Vanuit elke gemeente werd een oproep aan 
het estafettestokje toegevoegd. De ChristenUnie in De Bilt vraagt aan-
dacht voor de lange wachttijd voor woningen in de regio.

ChristenUnie De Bilt brengt ook een boodschap over. (foto CU)

NLdoet bij Biltse Hof

In het kader van NLdoet verzorgden medewerkers van het KLPD uit 
Driebergen vrijdag 10 maart in verpleeg- en verzorgingshuis de Biltse 
Hof een High Tea voor cliënten en familieleden. (foto Adrie de Vries)
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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

Lamsrolletjes 
met rucola en rauwe ham

Gepaneerde schnitzels

Biefstukreepjes

Magere runderlappen

Spareribs

100
GRAM 3.49

500
GRAM 8.98

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.49

500
GRAM 5.98

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

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

Sellerie salade
Voorjaarssalade
Filet americain

Runderrollade
Boerenachterham
Gegrilde kipfilet 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.49

VERS GEBRANDE 
DJAKARTA MIX

250
GRAM 4.98

100
GRAM 3.98VERS GEBRANDE 

MACADAMIA’S

Noten & pinda's

1
KILO 9.99

kant & klaar!

Slavinken
Rundervinken
Gehaktstaven

6 HALEN= 
5 BETALEN

KLEINE 
VARKENSHAASJES

STOMPETOREN BELEGEN 500
GRAM 5.49

BOEREN SEDURRA 
met veel kruiden en truffel!

ROMIGE GEITENKAASJES

500
GRAM 8.98 

PER
STUK 1.98 

2
STUKS 7.-

2
STUKS 5.-

DEENSE BRODEN 
Met pittige rauwkost

SMULBOLLEN

Lekker voor het weekend!

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

HEERLIJK, ZOETE SMAAK

Aardbeien
BAK 400 GRAM 

1.98

VERS GESNEDEN

Snijbonen
400 GRAM 

1.69

HOLLANDSE

Komkommers
PER STUK 

0.79

Rauwkostsalades en 
Stamppotten

Er is weer Raapstelenstamppot!

100 
GRAM

0.80

Geldig op maandag 20/3, dinsdag 21/3 en woensdag 22/3

VERS GEWASSEN

Hollandse Spinazie
300 GRAM

0.99

Perssinaasappels
2 KILO

1.99

Spaghetti
Bolognese

100 GRAM 

0.99

Rauwkostsalades en 100 

Alléén donderdag

Asperge - schotel
100 GRAM

1.49

Snijbonen - schotel
100 GRAM

0.99

ZE ZIJN ER WEER!
COMPLETE MAALTIJD

Asperges met ham, 
kalfsvlees of vis

NU

9.95

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Bloedsinaasappeltaart
VAN ONZE EIGEN
BLOEDSINAASAPPELS GEMAAKT

NU

14.95
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Eerste energieneutrale 
nieuwbouwwoning De Bilt

door Walter Eijndhoven

Dit voorjaar start de bouw van de eerste nul-op-de-meter nieuwbouwwoning binnen de gemeente De 
Bilt, aan de Waterweg 125. Doelstelling van de gemeente is in 2030 energieneutraal te zijn en daar 

dragen toekomstige bewoners Belinda Lageweg (38) en Bram de Deugd (37) graag hun steentje aan bij. 

Het is nu nog een kaal stuk grond 
aan de Waterweg, maar lang zal dit 
niet meer duren. Dit voorjaar wordt 
hier het eerste duurzame nieuw-
bouwhuis van de gemeente De Bilt 
gebouwd. Een droom die uitkomt 
voor toekomstige bewoners Bram 
de Deugd en Belinda Lageweg, met 
hun twee kids, uit Utrecht. ‘Belinda 
en ik zochten een leuk huis of een 
stuk grond in de buurt van Utrecht 
en zijn uiteindelijk in deze gezellige 
wijk terechtgekomen’, vertelt Bram 
de Deugd. ‘Toen wij hoorden dat 
De Bilt in 2030 energieneutraal wil 
zijn, vonden wij dat ons huis ook 
duurzaam gebouwd moest worden’. 
Toch ging het niet steeds van een 
leien dakje. 

Bodemsanering
Het avontuur van beide opdrachtge-
vers begon al in de zomer van 2015, 

toen zij de koopovereenkomst voor 
de grond aan de Waterweg teken-
den. Al snel kwamen de kersverse 
eigenaren erachter dat de grond ver-
vuild was, dus moest eerst bodem-
sanering plaatsvinden. De Deugd: 
‘Ja, toen wij daarachter kwamen, 
baalden wij vreselijk. Dat was een 
langdurig en intensief proces, maar 
gelukkig is dat achter de rug’. Na de 
sanering zochten Bram en Belinda 
contact met lokale bedrijven: een 
architectenbureau uit De Bilt en een 
aannemingsbedrijf uit Maartens-
dijk. Greenlink uit Bilthoven maak-
te het installatie-ontwerp, waarbij 
de opgewekte energie overeenkomt 
met het verbruik van deze woning. 

Duurzaam
De Deugd: ‘Belinda en ik wilden 
echt helemaal voor duurzaam gaan. 
Ons huis wordt heel goed geïso-

leerd. Dikke gevels en daken in 
combinatie met drievoudige begla-
zing houden de kou buiten. Bij echte 
kou zorgt een warmtepomp met een 
houten cv kachel voor verwarming 
van ons huis. Voor het verwarmen 
van het water hebben wij een zon-
necollector en een warmtepomp. Op 
het dak komen 22 pv-panelen te lig-
gen om in de eigen electriciteitsbe-
hoefte te kunnen voorzien. 

Het bijzondere aan dit huis is dat 
het eigentijdse ontwerp aan de bui-
tenkant niets verraadt van de hoge 
duurzaamheidsambitie. En ons huis 
valt totaal niet op bij de andere ja-
ren ‘20/ ‘30-woningen in de rest van 
de straat, waar wij ook erg blij mee 
zijn’. 

Leuke buurt
Na maandenlang wachten op de 
benodigde vergunningen zijn De 
Deugd en Lageweg sinds 10 februa-
ri dan officieel eigenaar van het stuk 
grond aan de Waterweg. Een week 
later kon het slopen van de garage 
en de schuur beginnen en kregen zij 
26 februari alvast de ‘sleutel’ van de 
makelaar. Bram: ‘De grond ligt er 
nu nog kaal bij, maar in het voor-
jaar beginnen wij met de bouw van 
ons huis en eind dit jaar hopen wij 
hier te wonen’. Inmiddels hebben 
de nieuwe bewoners ook al kennis 
gemaakt met de buren. De Deugd: 
‘Het is hier als een warm bad. Een 
leuke buurt en wij hebben al veel 
nieuwe contacten opgedaan’. Voor 
wie de bouw van het huis wil vol-
gen: www.facebook.com/nieuw-
huisBramenBelinda 

Vervolg raadsvergadering 
van 23 februari 

door Guus Geebel
De gemeenteraadsvergadering van 23 februari werd vanwege tijdsover-
schrijding aanvankelijk verdaagd tot 2 maart en uiteindelijk gehouden 
op 9 maart. Hierdoor kwamen onderwerpen die op de agenda stonden 
en waar op behandeling was gerekend pas twee weken later aan de orde. 

Het leidde ertoe dat bij het vragenuur een vraag van Christiaan van 
Nispen tot Sevenaer (VVD) die betrekking had op de actualiteit veel 
te laat werd behandeld. Die ging over de communicatie bij de wegaf-
sluiting van de Planetenbaan in Bilthoven op 20 februari, waarover een 
beperkt aantal omwonenden drie dagen van tevoren per brief werd ge-
informeerd. Bij een eerdere afsluiting was hetzelfde gebeurd en er was 
toen beterschap beloofd. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen zegt nu 
het nader te gaan onderzoeken.

Referendum
Twee initiatiefvoorstellen voor een raadgevend referendum worden in-
getrokken. Een uitvoerig debat leidde vervolgens tot drie moties waar-
van er twee worden aangenomen. Met de motie ingediend door Henk 
Zandvliet (GroenLinks) besluit de raad een werkgroep op te richten 
die onderzoekt hoe een nieuwe werkwijze eruit zou kunnen zien. Een 
voorstel dat daaruit voortkomt moet leiden tot een advies aan de op 21 
maart 2018 te kiezen nieuwe gemeenteraad. In de andere aangenomen 
motie vraagt Erik van Esterik (PvdA) aan de griffier een raads- en maat-
schappelijk debat over burgerparticipatie te organiseren om te komen 
tot een gemeentelijke visie. Het college wordt gevraagd dit debat in  
deze bestuursperiode te voorzien van een evaluatie. 

Voorstellen
Het voorstel van Fractie 
Schlamilch om honden-
overlast beter te bestrij-
den wordt ingetrokken. 
Burgemeester Verkerk 
stelt dat artikel 258 van 
de APV hondeneigena-
ren al strafbaar stelt voor 
het niet opruimen van 
hondenuitwerpselen, met 
een boete van 420 euro 
per geval. Voor handha-
ving is 200 uur begroot 
en dat acht de burge-
meester voldoende. Dat 
de boete in 2015 niet is 
opgelegd komt omdat je 
er op heterdaad bij moet 
zijn.

Over een voorstel van Peter Schlamilch over de veiligheid van de trap 
naar station Bilthoven zegt wethouder Hans Mieras dat de regiodirec-
teur van ProRail kennis heeft genomen van de situatie en maatregelen 
gaat nemen. Er wordt een project gestart om de trap veiliger te maken. 
Het vertrekpunt voor Prorail is dat iedereen een bezoek aan het station 
comfortabel en veilig moet ervaren. Daarmee noemt de wethouder het 
voorstel overbodig en wordt het ingetrokken.

De gang van zaken rond de vergunningverlening verbouwingen Kor-
hoenlaan Bilthoven wordt op 19 maart in de commissie Openbare 
Ruimte behandeld.

Vragenuur
Anne de Boer (GroenLinks) stelt vragen over het aanvragen van kwijt-
schelding gemeentelijke belastingen en welk vermogen mensen in de 
bijstand nog mogen bezitten. Wethouder Hans Mieras antwoordt dat 
iedereen die voor kwijtschelding in aanmerking wil komen bij het lan-
delijke informatiebureau getoetst moet worden op vermogen. Bij de 
RSD bestaat de formulierenbrigade die mensen helpt bij het aanvragen 
van kwijtschelding. Er wordt werk gemaakt van het gelijktrekken van 
de normen. 

Johan Slootweg (SGP) stelt vragen over de brandweerkazerne Maar-
tensdijk die niet voldoet aan de geldende eisen. Een nieuwe tankauto-
spuit die deze zomer komt past niet in de kazerne. Burgemeester Ver-
kerk is in overleg met de Veiligheidsregio Utrecht.

Michiel van Weele (D66) stelt vragen over plannen voor buslijn 77 die 
niet meer door De Leijen gaat rijden. Is er vanuit de gemeente De Bilt 
richting de provincie inzet geweest om lijn 77 vanaf deze zomer door de 
nieuwe tunnel naar het station te laten rijden. Er zou aan bewoners zijn 
toegezegd dat lijn 77 in de wijk terug zou komen. Wethouder Rost van 
Tonningen heeft in een brief aan de provincie het verzoek gedaan aan 
te dringen op het handhaven van lijn 77. Ook via U10 is de provincie 
gevraagd actie te ondernemen. De Jan Steenlaan zou niet voldoen aan 
een gelede bus in twee richtingen en daar wordt actie op ondernomen. 

Weer Gluren bij de Buren
door Guus Geebel

Op zaterdag 18 en zondag 19 maart vindt in De Bilt en Bilthoven voor de negende keer 
het festival Gluren bij de Buren plaats. Gluren bij de Buren is een initiatief 

van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt.

Woensdag 1 maart kwam een aan-
tal artiesten en woningbezitters 
in De Bilt bijeen om kennis met 
elkaar te maken en aanvullende 
informatie te ontvangen. Op 18 
maart zijn er op dertien locaties 
activiteiten en op 19 maart veer-
tien. Dit jaar exposeren daarnaast 
op elf adressen beeldende kun-
stenaars hun werk. De optredens 
staan gepland om 13.00, 14.30 en 
16.00 uur en duren twintig tot der-
tig minuten. Om optredens niet te 
verstoren wordt verzocht op tijd 
aanwezig te zijn. Nablijven en 
kunst bewonderen is geen pro-
bleem. Op een locatie wordt drie 

keer hetzelfde programma uitge-
voerd. 

Het volledige programma van 
Gluren bij de Buren staat op 
www.glurenbijdeburen-debilt.
nl. Ook met flyers en sandwich-
borden wordt aandacht aan het 
evenement geschonken. De or-
ganisatie adviseert van tevoren 
de website te raadplegen om te 
kijken of een bepaalde activiteit 
door omstandigheden niet door-
gaat of dat die door wat anders 
is vervangen. De optredens zijn 
gratis. Gastvrouwen en gasthe-
ren stellen belangeloos hun huis 

open. Om de kosten te dekken en 
dit evenement ook volgend jaar 
weer te kunnen organiseren wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Naast de woonhuizen zijn er ook 
activiteiten in Woonzorgcentrum 
Schutsmantel en het Rode Kruis-
gebouw in De Bilt. 

advertentie

VOORJAARSAANBIEDING
(geldig t/m 30 april)

Uw parketvloer machinaal
reinigen en afwerken

met onderhoudsmiddel nu

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

Bij echte kou zorgt een warmtepomp met een houten cv kachel voor 
verwarming van het huis.

Wat we dit keer heel sterk beleven
zijn kiezers die maar blijven zweven
maar als een kabinet 
straks in elkaar is gezet
zal het vast weer spijtstemmers geven

Guus Geebel Limerick
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Kapper Hans gaat in Amerika

orde op zaken stellen,

 want hij gaat

een weekje

naar zijn zus.

 

Gesloten van 20 t/m 28 maart.

Bel dus snel 212455

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 
LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

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

WIE JARIG,
IS TRAKTEERT

Vanwege het 10-jarig bestaan van Karin 
van der Willigen Makelaardij o.z. zijn er 
10 maanden lang prijzen te winnen. Dit is de 
2e maand, waarin we de samenwerking met 
Karin Bos naar voren willen brengen. Maart 
staat in dit jubileumjaar in het teken van een 
frisse kijk op uw interieur. 

KENT U IEMAND DIE GRAAG EEN RUIMTE
IN HUIS ZOU WILLEN VERANDEREN,
MAAR NIET WEET HOE?

Laat ons weten wie volgens u een mini-
metamorfose verdient en wie weet staat Karin 
Bos, onze tekstschrijver én interieuradviseur, 
binnenkort bij uw vrienden op de stoep. Met 
potlood, papier en mooie ideeën voor een 
lichtplan, andere indeling of restyling.

Karin Bos
tekst@karinbos.nl
06-50841350

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

 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

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder
kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank

• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk • Readshop

NIEUW!
KAMPIOENTJES

3 + 1 GRATIS

GEVULDE KOEKEN
De lekkerste
per stuk

€ 1,10

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

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

Kom gezellig 
langs!

    20.00 uur: Ontvangst met koffi e/thee
                  20.15uur: Start modepresentatie
Donderdagavond

30 maart •

PERFECT MATCH
Hand Wash & Body Lotion

NU 

€12,50 
€16,90

ontstaan in Grasse | verzameld over de hele wereld | gerealiseerd in Nederland
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Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

PERFECT MATCH
Hand Wash & Body Lotion

NU 

€12,50 
€16,90

ontstaan in Grasse | verzameld over de hele wereld | gerealiseerd in Nederland
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PERFECT MATCH
Hand Wash & Body Lotion

NU 

€12,50 
€16,90

ontstaan in Grasse | verzameld over de hele wereld | gerealiseerd in Nederland
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PERFECT MATCH
Hand Wash & Body Lotion

NU 

€12,50 
€16,90

ontstaan in Grasse | verzameld over de hele wereld | gerealiseerd in Nederland
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10 ei eren voor 1,
00

Extra belegen 
Veendalerkaas kilo 9,95
Extra belegen 30+
Veendalerkaas kilo 9,95
Boeren belegen 
mulder kaas
Uit melissant 500  gram 5,95
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advertentie

Opstapje naar cultuurfederatie
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt kent een rijk en gevarieerd aanbod op het gebied van kunst en cultuur. 
Muziek, beeldende kunst, dans, toneel, zang, literatuur: duizenden inwoners houden zich 

op professioneel of amateurniveau met deze disciplines bezig. In opdracht van de gemeente 
is de afgelopen maanden onderzocht in hoeverre er mogelijkheden zijn om de onderlinge 

samenwerking binnen het kunstenveld verder te stimuleren. 

Tijdens de behandeling van de 
cultuurnota ‘Ruimte voor cultuur’ 
in het voorjaar van 2016 is door de 
gemeenteraad een motie aangeno-
men waarin het college van B&W 
werd gevraagd een onderzoek in 
te stellen om te zien in hoeverre er 
binnen het cultuurveld van De Bilt 
er draagvlak bestaat om nauwer 
met elkaar samen te werken. Di-
recteur van het Kunstenhuis Rob 
Schouw en theatermaker Timon 
Blok (Theater in het Groen) heb-
ben, - in opdracht van de gemeen-
te - onderzoek gedaan, gesprek-
ken gevoerd en een bijeenkomst 
gehouden met vertegenwoordi-
gers uit het lokale cultuurveld. 
Eind december is het eindrapport 
overhandigd aan wethouder Hans 
Mieras.

Samenwerking
‘We merkten, dat er op diverse ter-
reinen behoefte is aan samenwer-
king’, aldus Timon Blok: ‘Er is niet 
alleen behoefte om samen mooie 
producties te maken, maar er is 
vooral ook behoefte aan een plat-
form waar faciliteiten en kennis ge-
deeld kunnen worden; de agenda’s 
en communicatie op elkaar afge-
stemd kunnen worden en waar ge-
zamenlijk opgetrokken kan worden 
bij het bereiken van nieuwe leden 
en publiek’. 

Advies
De onderzoekers adviseren de 
gemeente om te onderzoeken in 
hoeverre er behoefte is aan het op-
richten van een Biltse Cultuur Fe-
deratie. In zo’n platform kunnen 
verenigingen, stichtingen en overi-
ge groepen, maar ook zelfstandige 
kunstenaars, elkaar treffen, kennis 
en informatie uitwisselen en geza-
menlijk kunstprojecten initiëren. 
De verantwoordelijkheid voor de 
federatie ligt primair bij het veld 
zelf.

Bijeenkomst
Rob Schouw: ‘Op maandag 20 

maart vindt er een bijeenkomst 
plaats, waarbij vertegenwoordigers 
van alle organisaties (muziekgezel-
schappen, koren, theatergroepen, 
beeldend kunstenaars) en vertegen-
woordigers van de diverse politieke 
partijen zijn uitgenodigd. Tijdens 
de bijeenkomst zal worden gespro-
ken over hoe de cultuurfederatie het 
beste vorm gegeven kan worden 
en welke stappen er de komende 
maanden moeten worden gezet. De 
avond begint om 19.30u en vindt 
plaats in Het Lichtruim, Planeten-
plein 2 in Bilthoven. Aanmelden 
kan bij Daan Kuiper dkuiper@kun-
stenhuis.nl’. 

Meer activiteiten in 
Ontmoetingscentrum

Ontmoetingscentrum De Bilt is vanaf 1 maart twee dagen per week 
open. Naast de donderdag zijn bezoekers nu ook elke dinsdag van 
12.00 uur tot 18.00 uur van harte welkom in de Opstandingskerk aan 
de 1e Brandenburgerweg 34.
Activiteiten voor mensen met geheugenproblemen of dementie die nog 
thuis wonen. Elke dinsdag en donderdag is er een gevarieerd program-
ma. De activiteiten zijn mede gebaseerd op de wensen van de huidige 
bezoekers. Er zijn activiteiten op het gebied van Cultuur, Natuur, Be-
wegen en Creativiteit. Binnenkort is er ook een excursie gepland. 
De deur staat vanaf 12.00 uur open voor een kop koffie. Rond 14.00 uur 
is er de start met een activiteit. Aan het einde van de middag bestaat de 
mogelijkheid om nog een bescheiden warme maaltijd te gebruiken. Om 
18.00 uur wordt het Ontmoetingscentrum weer gesloten. 
 
Mens is ook nog steeds hard op zoek naar vrijwilligers; mensen die met 
bezoekers willen wandelen, samen iets maken, die willen helpen met 
de lunch of gewoon en praatje willen komen maken. Voor kennisma-
king en/of nadere informatie: Gerdine Timmerman (tel. 06 29053145 
of via 035 2050950.

Opening laatste 
expositie ArtTraverse

De vierde en laatste expositie van dit seizoen in de ArtTraverse van 
gemeentehuis Jagtlust werd op zondag 12 maart geopend door een 
deskundige inleider: de ‘Contemporay curator of the Frik Collection 
Ceramic Museum in Amsterdam’. De Bilthovense cellist Lucas Bunge 
zorgde voor een prachtige muzikale omlijsting. 

Aad Berlijn (1948) maakt schilderijen en tekeningen en zit inmiddels 
veertig jaar in het kunstenaarsvak. In Amsterdam geniet Berlijn van het 
sociale leven en schildert hij in zijn atelier. In het Amerikaanse stadje 
Knoxville werkt hij in alle rust vooral aan schetsen en tekeningen. Hans 
Hovy (1953) werkt zowel met hout, brons als met gietijzer en maakt 
ook beelden van albast en speksteen. De beelden hebben iets van glooi-
ingen van het lichaam, iets fysieks, vlezigs. Inmiddels heeft Hovy ook 
beelden van glas gemaakt, waarmee de beelden nog doorschijnender 
zijn geworden. 
De expositie in de ArtTraverse is te bezichtigen t/m 9 mei tijdens kan-
tooruren maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 
uur, dinsdag van 08.30 tot 19.00 uur.[HvdB]

Aad Berlijn (links) en Hans Hovy (rechts) voor werk van Hovy (links) 
en Berlijn (rechts). [foto Henk van de Bunt]

Geslaagde Mini Matthäus Blauwkapel
De Mini Matthäus, zaterdag 11 
maart, in het goedgevulde sfeervol-
le kerkje van Blauwkapel was voor 
doorgewinterde Maxi Matthäus-
gangers ongetwijfeld een gewaagd 

experiment. Na afloop kon alleen 
maar worden vastgesteld dat het 
experiment geslaagd is. 

Ondanks het strippen van de par-

tituur (de uitvoering beslaat maar 
1,5 i.p.v. 3 uur!), de beperkte koor-
bezetting (9 zangers) en de zeer 
beperkte instrumentele begelei-
ding (alleen een elektronische pi-

ano) bleven alle iconische 
stukken uit dit magistrale 
werk van Bach overeind. 
De twee minikoren waren 
goed op hun taak berekend 
en de solisten uit die koren 
leverden ook in die hoeda-
nigheid prima prestaties. 
Speciale vermelding ver-
dienen ongetwijfeld nog de 
Evangelist, Walther Deu-
bel en de toetsenist, Bas 
Groenewoud, die in zijn 
eentje anderhalf uur lang 
de instrumentale begelei-
ding voor zijn rekening 
nam.         (Frank Klok)

Bastiaan Sparnaay op Biltse Proms 
Op vrijdag 31 maart treedt Basti-
aan Sparnaay op tijdens de Biltse 
Proms, waar hij enkele bekende 
werken zingt. Bastiaan is geen on-
bekende onder de muziekliefheb-
bers in De Bilt, maar ook buiten de 
gemeente treedt hij veel op, zoals 
bij musicals als Soldaat van Oranje, 
West Side Story, Jesus Christ Su-
perstar in Concert en onlangs nog 
bij Kiss of the Spider Woman. 
Naast Bastiaan zal ook Sietske 
Kleine Schaars een aantal num-

mers komen zingen. Sietske is de 
jongste dochter van dirigent Peter 
Kleine Schaars, die deze avond het 
orkest van de KBH zal dirigeren. 
Met een dirigent/jazztrombonist 
als vader en een operazangeres 
als moeder krijg je natuurlijk een 
aantal muzikale genen mee. Siets-
ke heeft dan ook vanaf haar prille 
jeugd zangles gekregen van haar 
moeder Lysbeth Riemersma. Op 
het Promsconcert zal ze ook twee 
duetten met Bastiaan zingen.

Uiteraard ontbreken bekende mu-
sicalnummers, popliedjes en klas-
sieke werken deze avond niet en 
mag er meegezongen worden. 
Daar is het immers een promscon-
cert voor. Tijdens het concert zijn 
er ook hapjes en drankjes verkrijg-
baar in de zaal. Na het concert kan 
er nog verder gedanst worden op 
muziek gedraaid door DJ Mies en 
Ro. Kaarten voor het concert zijn 
te verkrijgen via de Facebookpa-
gina ‘Biltse Proms’.

Rob Schouw en Timon Blok (r) in gesprek in de theaterzaal van Het 
Lichtruim.

De volledige bezetting van de Mini Matthäus.

ACTIE
vAn 15 T/m 
21 mAArT

Italiaanse kruiden

Tolakkerweg 138
Hollandsche rading
www.karelhendriksen.nl

1,99   
per stuk

Volg ons op:

o.a. thijm, 
lavendel en 
rosemarijn

1559_BC_Karel_103x100_week11/22.indd   1 12-03-17   22:24
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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.

599450

199 149

Dr Oetker
Big American

2 pizza’s

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

Varkenshaas
500 gram

Jumbo
Fries
suikerbrood

per stuk
700 gram

IJsbergsla en 
komkommer
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Interpellatie tijdelijke huisvesting
door Guus Geebel

De gemeenteraad nam op 26 mei 2016 met een grote meerderheid een motie aan met een oproep 
aan het college om als gemeente De Bilt te voldoen aan de opdracht om de statushouders 

woonruimte te bieden. In de opdracht werd ook de mogelijkheid voor tijdelijke woonruimte 
opgenomen. Het college pakte de opdracht voortvarend op en kwam met een plan voor 

tijdelijke huisvesting dat op 14 februari jl. werd ingetrokken. 

Erik van Esterik (PvdA) diende 
daarop een interpellatieverzoek in 
dat op 9 maart in de raad werd be-
handeld. Hij kon zich na aanvanke-
lijke verbazing voorstellen dat het 
college met enige opluchting afzag 
van het traject  tijdelijke huisvesting 
voor starters, spoedzoekers en sta-
tushouders. ‘Het was een steen op 
de maag van heel veel mensen.’ Van 
Esterik wil meer informatie over de 
reden en wat er aan extra sociale 
huisvesting gedaan wordt. Hanneke 
de Zwart (D66) dient een motie in 
waarin gevraagd wordt het budget 
voor tijdelijke huisvesting te reser-
veren in de kadernota, in ieder ge-
val tot en met 2018. De motie wordt 
aangenomen. Peter Schlamilch van 
de Fractie Schlamilch vraagt in een 
motie het ingetrokken plan defini-
tief te begraven en te onderzoeken 
welke andere mogelijkheden er zijn. 
Deze motie wordt na hoofdelijke 
stemming met alleen ‘steun van de 
indiener verworpen. Jette Muijsson 
(Beter De Bilt) constateert dat er 
door een grote meerderheid van de 
raad een motie is ingediend en dat 
wanneer de wethouder er uitvoering 

aan geeft iedereen op zijn achterste 
poten staat. 

Draagvlak
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
pleit voor bouwen buiten de rode 
contouren. Johan Slootweg (SGP) 
geeft het college een compliment, 
maar wil als er weer een dergelijk 
besluit wordt voorbereid dat eerst 
gekeken wordt naar draagvlaak in de 
omgeving. Hij noemt het goed dat de 
problematiek rond onze volkshuis-
vesting op de agenda gaat gekomen. 
Nico Jansen (CU) wil aandacht voor 
milieueffecten. Kees Lelivelt (VVD) 
vraagt om permanente oplossingen. 
Werner de Groot (CDA) wil de dy-
namiek vasthouden. Anne de Boer 
(GroenLinks) meent dat het proces 
zorgvuldig was opgepakt. Menno 
Boer (SP) ziet uit naar de discussie 
in de raad over woningbouw.

Wijs besluit
Wethouder Madeleine Bakker ant-
woordt dat volgens recente informa-
tie van het COA de verwachting is 
dat de taakstelling voor de tweede 
helft van 2017 stabiliseert of wel-

licht lager uitpakt dan de eerste helft 
van het jaar. ‘We blijven ons in sa-
menwerking met SSW, COA en 
Vluchtelingenwerk inzetten voor de 
huisvesting van vergunninghouders. 
Bij nieuwe onverwachte ontwikke-
lingen zullen we in samenwerking 
met de raad onderzoeken welke 
maatregelen noodzakelijk zijn.’ De 
wethouder zegt binnenkort met een 
plan naar de raad te komen om de 
bouw van 450 extra sociale huurwo-
ningen tot 2030 te realiseren. Over 
het plan voor tijdelijke huisvesting 
zegt zij dat aan de breed gedragen 
motie voortvarend invulling is ge-
geven. De wethouder constateert 
dat de raad het intrekken van het 
voorstel een wijs besluit acht. Erik 
van Esterik waardeert de mate van 
snelheid en transparantie. Dat het 
niet teveel geld mocht kosten heeft 
zijn fractie klemgezet in de tijdelijk-
heid van tien jaar. Hij wil dit wan-
neer het weer aan de orde komt in 
de gaten houden. Ook gaat hij in op 
het draagvlak. Voor voldoende wo-
ningbouw denkt Van Esterik aan een 
De Leijen 2 waar 3500 woningen 
gebouwd zouden moeten worden.

Erik van Esterik diende een interpellatieverzoek in over het intrekken van 
het voorstel voor tijdelijke huisvesting.

Slachtoffers krijgen hulp
door Henk van de Bunt

Onder grote belangstelling hield de 76 jarige EHBO vereniging De Bilt-Bilthoven van de 
Koninklijke EHBO Bond na maanden van voorbereiding op maandag- en donderdagavond

een grootschalige oefening, die zo realistisch was dat deze in de Kees Boeke
Sporthal zou kunnen plaats vinden. 

De oefening werd geschreven en 
gerealiseerd door de docent en in-
structeur van de EHBO Vereniging 
Jan Broers. Hij vertelt: ‘Op een groot 
feest, dat in een vechtpartij ontaardde 
waren diverse zwaar gewonde slacht-
offers te betreuren. Nadat de vechters 
uit elkaar waren gehaald, konden de 
EHBO’ers die deze avond aanwezig 
waren eerste hulp verlenen. Er wa-
ren verschillende slachtoffers met 
uiteenlopende verwondingen. Zoals 
een slachtoffer, die geen ademhaling 
en geen bewustzijn meer had en ge-
reanimeerd moest worden, een ander 

met diverse borstwonden, een met 
een vreselijke bloeding aan het on-
derbeen, een vierde slachtoffer dat in 
shock verkeerde’. 

Slachtoffers
‘Een vijfde slachtoffer had een bril-
hematoom gekregen door een dreun 
op haar aangezicht. Alle slachtoffers 
hadden meerdere verwondingen, die 
allen de nodige zorg kregen. De eer-
ste hulpverleners deden dit volgens de 
nieuwe protocollen van de EHBO’. 
Na afloop werd de oefening geëva-
lueerd door de slachtoffers en hulp-

verleners. Er hoefde geen slachtof-
ferhulp te worden ingeschakeld. Alle 
aanwezigen kwamen tot de conclusie 
dat het een leerzame en geslaagde 
oefening was. Een groot compliment 
voor de slachtoffers die met veel in-
zet de gecompliceerde verwondingen 
hebben uitgebeeld. Het lotusslachtof-
fer was Marjo, de andere slachtoffers 
waren Iemke, Connie, Adore, Henk, 
Rob, Iersa, Daniek, Joris en Kees, de 
Reanimatiepop. 

Verdere info op www.ehbodebilt.nl 
info via e-mail info@ehbodebilt.nl. Een vreselijke bloeding aan het onderbeen.

Julianaschool naar NK School-schaken
 

Afgelopen zaterdag heeft de Julia-
naschool (Bilthoven) zich geplaatst 
voor het Nederlands Kampioenschap 
school-schaken. Berend van Hapert, 
Boris Klinkenberg, Maarten Hosmar 
en Thijn Grootendorst ontvingen met 
veel vreugde de enorme beker. Na 9 
rondes schaken behaalden zij de 4e 
plek van de 40 deelnemende school-
teams uit regio Utrecht en het Gooi. 
Met deze 4e plek kwalificeerde ze 
zich rechtstreeks voor het NK school-
schaken, dat eind mei 2017 gehouden 
wordt in Nijmegen. Thijn Grooten-
dorst was van alle 160 deelnemers 
de beste speler van de dag. Door een 
foutje moet hij nog even wachten op 
de persoonlijke beker, die later per 
post wordt toegestuurd.

(Dirk Grootendorst) Schaakkampioenen Boris, Maarten, Berend, Thijn (v.l.n.r.)

Hollandsche Rading 
en NLdoet

Zo’n 35 mensen op leeftijd waren afgekomen op de lunch / high tea, die 
op 10 maart door Samen voor Hollandsche Rading in het Dorpshuis 
werd georganiseerd. Zij kregen een leuke gezellige middag aangeboden 
met drankjes en hapjes. [foto Henk van de Bunt]

Bremhorst

Donderdag 2 maart werd dankzij het traject Waardigheid en Trots een 
nieuwe rolstoelbus en een aantal rolstoel/- duo-fietsen aangeschaft voor 
alle bewoners van de Bremhorst in Bilthoven. [foto Walter Eijndhoven]
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Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie | Snelle levering
Gratis boeken mee naar huis | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

DE GEPANEERDE SCHNITZELS

Van de bovenbil gesneden; mals, mager en stevig 

gepaneerd, zachtjes braden in ruim boter
4 stuks 6,00

VARKENS WANGETJES

Verrassend smaakvol en heerlijk mals te stoven, gratis 

recept ligt klaar voor u!
100 gram 1,25

LAMSBOUTSCHIJVEN

Puur natuur eerlijk lamsvlees; lekker gemarineerd. Met 

een klein beentje erin, kort te braden...
100 gram 1,85

GEGRIILDE SPARE RIBS

Alleen even opwarmen; super gemarineerd en lekker 

gekruid; met speciale ovenzak erbij!
500 gram 5,25

RUNDERBRAADLAPJES

Mals & mager;braadtijd ca. 5 kwartier, lekker voor uw 

snelle stoofpot!!
500 gram 7,50

KALFSBORSTLAPJES

Ouderwets lekker doorregen; om heerlijk te stoven 

voor een stoofpotje of ragout
500 gram 8,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

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

BENG!-Café over klimaatverandering
Op 21 maart, aan het begin van de lente, is er een 
speciaal BENG!-Café over klimaatverandering bij 
het KNMI in De Bilt. Wetenschappelijk medewer-
ker Rob van Dorland leidt het thema in, waarbij 
hij zal ingaan op de mondiale veranderingen die nu 
worden waargenomen en welke te verwachten zijn 
in de toekomst. 

Daarna is er ruimte voor discussie aan de hand 
van stellingen. Centrale vragen: hoe kunnen we 

het grote klimaatverhaal vertalen naar onze eigen 
activiteiten binnen de gemeente? Wat kun je zelf 
doen om de uitstoot van broeikasgassen te ver-
minderen? Het BENG!-Café op dinsdagavond 21 
maart is voor inwoners van gemeente De Bilt gratis 
te bezoeken. Inloop bij KNMI, Utrechtseweg 297 
vanaf 19.30 uur. Het programma start om 20.00 
uur. Vooraf aanmelden via een e-mail naar info@
beng2030.nl is wenselijk i.v.m. de catering.

(Jenny Senhorst) 

LEREN JACK 
& BLAZERS

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

Wij maken ruimte voor 
de nieuwe collectie

Totale leegverkoop Botaboots magazijn - ALLES MOET WEG

PROFITEER
NU VAN

OPKOPERS-
PRIJZEN

Out� ts Boots Accessories

BROEKEN

BLOUSES

JURKEN

ROKKEN

SJAALS

TASSEN

CEINTUURS

JASSEN 60
- 95

25
- 55

50
- 150

15
- 45

15
- 35

25
- 55

15
- 55

25
- 45

50
- 75
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Nationale Boomfeestdag met J’ørn Copijn
Op 22 maart is het Nationale Boomfeestdag. Ter ere hiervan zal boomverzorger J’ørn Copijn 

van Copijn Bruine Beuk in Groenekan het boek Het Groene Goud presenteren
bij Bouwman Boeken in De Bilt.

Onder het motto ‘gezonde bomen, 
gezonde mensen’ vertelt dit boek 
over boomverzorging in Nederland. 
Deze uitgave viert dat J’ørn Copijn, 
telg uit een boomkwekersfamilie 
die zich al 250 jaar succesvol met 
het kweken, verzorgen en (ver)
planten van bomen bezighoudt, dit 
jaar 50 jaar als boomverzorger in 
Nederland actief is.

Ode
Het Groene Goud is een ode aan de 
bomen, de oudste organismen op 
aarde; aan de groeikracht daarvan 
en aan het enorme herstelvermogen 
dat ze hebben. Ondanks vele be-
dreigingen weten ze zich in moei-

lijke omstandigheden doorgaans 
prima te redden; soms met een 
beetje hulp van de boomverzorger.

Boomverzorging
Dit jubileumboek is een vertelling 
over hoe het vak van boomverzor-
ging zich in Nederland heeft ont-
wikkeld in de afgelopen halve eeuw. 
Maar het is meer. Het vertelt ook 
over de culturele en ecologische 
betekenis van bomen en het belang 
van bomen voor onze gezondheid. 
Het beschrijft de geschiedenis van 
tientallen verzorgde, eeuwenoude 
bomen in Nederland, waaronder de 
oudste tulpenboom, de enige dadel-
pruim en de dikste linde. Ook het 

hoe en waarom van het verplanten 
van bomen krijgt ruime aandacht, 
zoals hoe bomen die moesten wij-
ken voor de bouw van de Amster-
damse RAI een tweede leven in de 
Bijlmer kregen of hoe bomen die 
bij de verbreding van een kanaal in 
Limburg het veld moesten ruimen 
de Haagse Schilderswijk in één 
klap een groen uiterlijk gaven.

De lezing is woensdag 22 maart om 
20.00 uur bij Bouwman Boeken, 
Hessenweg 168, De Bilt.
Graag vooraf aanmelden via:
info@bouwmanboeken.nl of
tel. 030 2200112.

(Monique Stoel)

Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het familiebedrijf verscheen 
‘Met levend materiaal, Copijn 1763-2013’. Hierover verzorgde in april 
2014 Copijn (ook) een lezing bij Bouwman Boeken.

[foto Henk van de Bunt]

WeMatch De Bilt start het ijsseizoen goed
Sinds zaterdag 4 maart is de ijssa-
lon van Gelato Burano in de Biltse 
Dorpsstraat weer elke dag open. Zij 
zijn dit seizoen met veel plezier ge-
start samen met nieuwe medewer-
ker Hadi, nieuwkomer en van origi-
ne afkomstig uit Syrië. Dankzij het 
programma WeMatch De Bilt en de 
Regionale Sociale Dienst Kromme 
Rijn Heuvelrug (RSD) zijn Hadi en 
Gelato Burano samengekomen.

Eigenaar Friso Hennings Backer 
zegt daarover: ‘Je leest continu in 
de krant hoe vaak vluchtelingen 
vaak jarenlang werkloos aan de 
kant zitten en zich vervelen. Na een 
toch traumatische ervaring maakt 
niks te doen hebben het nog erger. 
Voor ons was dat een reden om op 
deze manier een bijdrage te kun-
nen leveren aan het succes van zijn 
integratie. En Hadi is ook een zeer 
gemotiveerde en veelbelovende 

medewerker, dus wij hebben alle 
vertrouwen dat hij het snel oppikt. 
Ik kan het andere werkgevers aan-
bevelen’. Inmiddels heeft Hadi 
zijn eerste dagen gewerkt en een 
opleiding HACCP werken met ijs 
gevolgd. Zijn Nederlands is nog in 
ontwikkeling , daarom krijgt hij de 
komende maanden extra aandacht 
en zal hij nog 2 maanden trainingen 
krijgen via WeMatch De Bilt en ui-
teraard Nederlandse les.

Vroegtijdige begeleiding
We Match en de RSD werken sa-
men om vluchtelingen met een 
verblijfsstatus voor te bereiden op 
de arbeidsmarkt. Gezamenlijk zor-
gen zij voor een goede match tus-
sen vraag en kandidaten. ‘Het is 
mooi om te merken dat steeds meer 
werkgevers hun steentje willen bij-
dragen door een vluchteling aan het 
werk te helpen en zo het leven van 

deze mensen draaglijker te maken. 
De ervaring leert dat het de integra-
tie bevordert als er naast taalonder-
wijs ook meteen andere zinvolle 
activiteiten worden aangeboden. 
Daarom zetten we vanuit de RSD 
in op vroegtijdige begeleiding voor 
deze nieuwe inwoners. We bege-
leiden zowel hoger, als middelbaar 
en lager opgeleide nieuwkomers. 
Daar hebben we niet alleen onze 
maatschappelijke netwerkpartners 
, maar ook het lokale bedrijfsleven 
bij nodig’, vertelt Marius Keij, pro-
jectleider vluchtelingen RSD. Wilt 
u als werkgever ook nieuwkomers 
kansen bieden? Neem dan contact 
op met Willeke Kolenbrander via 
wematchdebilt@gmail.com of Bi-
biana Drent van het Werkgeverser-
vicepunt van de RSD via bibiana.
drent@rsdkrh.nl.

(Josje Hoppenbrouwers)

Haid vindt zijn draai bij Helato Burano.

Lentekriebel-event in de Kwinkelier
 

Voorjaar! Dat betekent nieuwe 
trends, nieuwe geuren, kleuren 
én smaken. De lente is een mooi 
moment om je garderobe, je uiter-
lijk, je huis of je tuin een nieuwe 
impuls te geven. In de Kwinkelier 
proef, ruik, hoor, zie en voel je het 
voorjaar. De winkeliers zijn met 
hun nieuwe collecties en produc-
ten helemaal klaar voor het nieuwe 
seizoen en organiseren 18 maart 
met elkaar een gezellige dag. Het 
begin van het voorjaar mag im-
mers gevierd worden.

In diverse winkels krijg je tijdens 
het Lentekriebel-event korting. 
In sommige winkels ontvang je 
een presentje bij een bepaald be-
stedingsbedrag. Onder het mom, 
proef het voorjaar, zijn er in ver-
schillende winkels proeverijtjes. 
Brasserie Olivier serveert een 
heerlijke voorjaarslunch. Op het 
grote plein is er vanaf 12 uur een 
groot springkussen voor de kinde-
ren. Voorjaar betekent ook weer 
lekker buiten spelen. Kinderen 
mogen daarom de 18e op het plein 

met krijt stoeptekeningen maken. 
Landwinkel de Groenekan ‘pop-
upt’ en verkoopt eenmalig in de 
Kwinkelier (h)eerlijke streekpro-
ducten. Blond Indians, brengen 
met hun bijzondere truck en pro-
ducten, het stoere buitenleven-ge-
voel mee naar de Kwinkelier. Op 
meerdere plekken in de Kwinke-
lier worden zitjes gecreëerd waar 
men even kan uitrusten of kan ge-
nieten van een hapje of drankje.

(Josta Koot)

NLdoet bij het 
Thomashuis

Het complete fractieteam van het CDA gemeente De Bilt-Maartens-
dijk inclusief wethouder Madeleine Bakker, partijvoorzitter Bart Da-
vidse en een afgevaardigde van het CDA Paderborn (Bernd Schultze 
Waltrup) assisteerde zaterdag 11 maart van 10.00 tot 12.00 uur in en 
bij het Thomashuis in Maartensdijk bij allerhande klussen binnen en 
buitenshuis, om alles weer ‘lente-klaar’ te maken. 

Cliënten, familie en vrijwilligers waren erg blij met zoveel extra hulp. 
[foto Henk van de Bunt]

GroenLinks wil gratis WiFi
De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil dat B en W zich 
ervoor inzetten om in het centrum van Bilthoven gratis WiFi 

te realiseren. Daartoe kan volgens raadslid Henk Zandvliet een 
beroep worden gedaan op een subsidie vanuit Brussel. 

De EU trok onlangs 120 miljoen euro uit voor de ondersteuning van 
lokale initiatieven om gratis WiFi mogelijk te maken in de openbare 
ruimte. Daarbij gaat het om een financiële bijdrage in de installatiekos-
ten en de benodigde apparatuur zoals antennes. Genoemd worden met 
name parken, pleinen, openbare gebouwen en bibliotheken. 

Centrumplan
De GroenLinks-fractie wil via schriftelijke vragen weten of er al is 
nagedacht over gratis WiFi in het kader van het nieuwe Centrumplan 
Bilthoven. Ook vraagt Zandvliet of het College bereid is om met de 
Ondernemersvereniging Centrum Bilthoven/De Kwinkelier in overleg 
te treden over de kosten van het internetabonnement en het onderhoud 
aan de apparatuur. Op basis daarvan verwacht hij dat met succes een 
aanvraag kan worden gedaan zodra de subsidieregeling door de EU 
wordt opengesteld. Volgens Zandvliet zou tevens gekeken moeten wor-
den naar de mogelijkheden om in andere delen van de gemeente, zoals 
Het Lichtruim, een gratis WiFi-voorziening aan te leggen.
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Burgerhulpverleners reanimatie gezocht
Elke seconde telt bij een hartstilstand. 
Elke minuut dat een ambulance erover 
doet om bij een slachtoffer te komen, 
neemt de kans op overleven af. De op-
lossing? Zorg voor zo veel mogelijk ge-
trainde hulpverleners verspreid over de 
gemeente De Bilt. En die zijn hard no-
dig! De Stichting Hartslag voor Neder-
land stimuleert dit in heel Nederland.

Initiatiefnemers gezocht
De Stichting Hartslag voor Nederland, een 
samenwerkingsverband van regionale ambu-
lancediensten, is op zoek naar vrijwilligers 
die het initiatief willen nemen om zo’n net-
werk van hulpverleners op te zetten en 
draaiende te houden. Inwoners van onze ge-
meente, die een reanimatiediploma hebben 
of willen halen en willen leren werken met 
een defibrillator, een AED. Bij een hartstil-
stand in de buurt krijgen deze burgerhulp-
verleners telefonisch instructies van de Meld-

kamer Ambulancezorg. Zij treden in actie als 
zij dat op dat moment willen of kunnen.

Informatieavond
De gemeente De Bilt ondersteunt de tot-
standkoming van een dergelijk netwerk van 
getrainde burgerhulpverleners onder de vlag 
van de Stichting Hartslag voor Nederland. 
Daarom stellen wij de deuren van het ge-
meentehuis open voor belangstellenden en 
de stichting op dinsdag 21 maart om 19.00 

uur. Wilt u zo’n netwerk oprichten en / of 
burgerhulpverlener worden, dan bent u van 
harte welkom.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van de 
Stichting Hartslag voor Nederland 
www.hartslagnu.nl. Contactpersoon bij de ge-
meente De Bilt is Gerard Kosterman. Hij is be-
reikbaar via telefoonnummer (030) 228 94 99 
of per e-mail g.kosterman@debilt.nl.

GEMEENTEN IEUWS
week 11 ¾ 15 maart 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.

De Bilt: door de hele gemeente worden 
de straatkolken gereinigd, de werkzaam-
heden duren tot 14 april 2017. 
Bilthoven: Apollovlinder, werkzaamhe-
den trottoirs herstraten tot 25 maart 2017.

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

Kappen onveilige 
bomen 
Deze maand laat de gemeente De Bilt 129 
zieke bomen kappen. De bomen vormen een 
risico voor de veiligheid. Voor de meeste ge-
kapte bomen komen jonge exemplaren te-
rug. Op de website www.debilt.nl vindt u 
meer informatie, inclusief een kaart waarop 
u precies kunt zien om welke bomen het 
gaat.

Gratis 
compost 
Zaterdag 25 maart kunt u tussen 9.00 en 
12.00 uur op vertoon van uw milieupas een 
gratis zak compost ophalen op de gemeente-
werf. Op deze manier bedanken wij u tijdens 
de Landelijke Compostdag voor het scheiden 
van groente- fruit- en tuinafval (GFT). We 
kunnen ons GFT nog beter scheiden. Waar-
om en hoe? Kijk op www.debilt.nl.

Hulp bij 
belastingaangifte 
Inwoners met een minimum inkomen kun-
nen voor hulp bij het invullen van de belas-
tingaangifte terecht bij de medewerkers van 
de RSD Formulierenbrigade. Ook hulp nodig 
bij uw belastingaangifte of het invullen van 
andere formulieren? 
Maak dan een afspraak via: (030) 692 95 04 
of formulierenbrigade@rsdkrh.nl. 

Gedichtenwedstrijd 
4 mei
De gemeente nodigt alle inwoners uit om 
een gedicht te schrijven voor de Nationale 
Herdenking op 4 mei. Uit alle inzendingen 
wordt één gedicht gekozen dat de schrijver 
mag voordragen tijdens de herdenking bij 
het gemeentehuis in Bilthoven. 

In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen 
van verschillende groepen oorlogsslachtof-
fers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 
mei herdenken we de Nederlandse slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog en oor-
logssituaties en vredesmissies nadien. De 
gemeentelijke herdenking vindt elk jaar 
plaats bij het monument bij het gemeente-
huis in Bilthoven.

U kunt nog tot 3 april een gedicht indienen 
door het te mailen naar 
communicatie@debilt.nl.
Kijk voor de voorwaarden van deelname op 
www.debilt.nl/gedichtenwedstrijd. 

Voorkom 
auto-inbraak
De laatste tijd is er een toename in het aantal 
auto-inbraken. Vooral De Bilt en Bilthoven 
zijn de klos, maar ook daarbuiten gebeurt 
het. De daders hebben het vooral gemunt op 
airbags en navigatiesystemen. De schade bij 
een inbraak is vaak groot en brengt een hoop 
ellende met zich mee. De politie is hier extra 
alert op en ook u kunt meehelpen auto-in-
braak tegen te gaan. Ziet u een verdachte 
situatie, bel dan direct 1-1-2. Terwijl u nog in 
gesprek bent met de meldkamer zijn de 
agenten al onderweg. De beste manier om 
auto-inbraak te voorkomen, is te zorgen dat 
er geen aanleiding is om in te breken. 

• Sluit uw auto volledig af (portieren en 
ramen)

• Laat geen (waardevolle) spullen in uw 
auto achter

• Laat het dashboardkastje en/of de 
afdekhoes van de kofferruimte open

• Verwijder zo mogelijk de houder en de 
afdruk van de zuignap van de navigatie-
apparatuur

• Parkeer uw auto in het zicht en/of op een 
goed verlichte parkeerplaats

Ziet u een verdachte situatie (lang in auto’s 
kijken is al verdacht)? Probeer dan het signa-
lement te onthouden van de persoon of per-
sonen (kleding, haardracht, kenteken, ver-
voermiddel) en de looprichting waarin zij zich 
bewegen. Uw informatie kan cruciaal zijn 
voor de opsporing en aanhouding van de 
verdachte(n). De politie roept op om altijd 
aangifte van auto-inbraak te doen. Dit kan 
via internet, maar ook persoonlijk op het po-
litiebureau in Bilthoven. Met uw hulp kan de 
politie het toegenomen aantal auto-inbraken 
hopelijk terugdringen.

20 maart: Inloopavond uitbreidingsplannen 
De Biltsche Hoek-Van der Valk 
Op 20 maart organiseren de gemeente De Bilt en initiatiefnemer Van der Valk een 
brede inloopavond voor geïnteresseerden over de ruimtelijke randvoorwaarden 
voor de uitbreidingsplannen van De Biltsche Hoek-Van der Valk. U bent van harte 
welkom tussen 18:30 uur tot 20:30 uur in de Oostbroekzaal van De Biltsche Hoek 
aan de Holle Bilt 1. 

Tijdens de inloopavond zijn medewerkers 
van de gemeente en adviseurs van het be-
drijf Van der Valk aanwezig. Zij beantwoor-
den vragen over de gepresenteerde beelden 
van de ruimtelijke randvoorwaarden en de 
mogelijke ruimtelijke doorvertaling door Van 
der Valk.

Op 28 januari 2016 heeft de gemeenteraad 
van De Bilt de Gebiedsvisie voor De Bilt-Zuid 
vastgesteld. Deze gebiedsvisie omvat op 
hoofdlijnen de voorwaarden voor ontwikke-
ling in de omgeving. Met de gebiedsvisie in 
de hand heeft de gemeente in samenwer-
king met direct betrokkenen de ruimtelijke 

randvoorwaarden voor dit plan opgesteld. 
Dit zijn de stedenbouwkundige en land-
schappelijke randvoorwaarden waaraan de 
herontwikkeling moet voldoen. Deze rand-
voorwaarden vormen de basis voor het toe-
komstige bestemmingsplan. Naar verwach-
ting zal de gemeenteraad in het tweede 
kwartaal van 2017 hierover een besluit over 
nemen. Na vaststelling zal de bestemmings-
planprocedure worden opgestart.
Voor meer informatie kunt u terecht op de 
gemeentelijke website: 
www.debilt.nl/projecten 
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Medewerkers De Bilt 
deden mee

Onder het motto ‘We doen mee!’ gingen medewerkers van de gemeente 
De Bilt met diverse vrijwilligersactiviteiten. Twee van deze activiteiten 

vonden plaats op vrijdag 10 maart in het kader van NLdoet,. De 
aftrap van NLdoet in De Bilt werd die vrijdagochtend verzorgd door 

wethouder Anne Brommersma bij Zorgboerderij Nieuw Bureveld.

Een groep van tien ambtenaren van de gemeente De Bilt ging samen met leer-
lingen van het speciaal onderwijs een dag klussen in de tuin van Zorgboerderij 
Nieuw Bureveld. Op de zorgboerderij vinden mensen met een zorgvraag een 
passende dagbesteding of werkplek. Ook ging een groep ambtenaren tijdens 
NLdoet aan de slag in het buurtcentrum W4 in De Bilt. Samen met jongeren 
voerden deze vrijwilligers opknap- en schoonmaakwerkzaamheden uit.

Maatschappelijk betrokken
Het hele jaar door zet de gemeente zich met haar eigen medewerkers in op het 
gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen, verspreid over de ker-
nen. De activiteiten variëren van klusprojecten tot taalondersteuning. Naast 
de maatschappelijke bijdrage zelf levert deelname de medewerkers elk jaar 
weer nieuwe inzichten op, getuige de reacties van deelnemers van vorig jaar: 
‘Je raakt in contact met onderdelen van de maatschappij waar je anders niet 
mee in aanraking komt’ en ‘Ik merk dat ik nu nog beter samenhang in het werk 
weet aan te brengen’. Bovendien vinden de ambtenaren het leuk: ‘Een mooie 
ervaring. De samenwerking met de cliënten maakte de dag speciaal. [HvdB]

Een groepje ambtenaren aan de slag in het buurtcentrum W4.
[foto Reyn Schuurman]

BEKENDMAKIN GEN
week 11 ¾ 15 maart 2017

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, 
Uitwerkingsplan ‘De Leijen Zuid 2015’ 
Het gebied langs het spoor ten westen van het J.J.P. Oudkwartier is in 
het bestemmingsplan ‘De Leijen Zuid’ bestemd als uitwerkingsgebied. 
Voor dit gebied is een uitwerkingsplan opgesteld. Dit uitwerkingsplan 
voorziet in de realisatie van een woonzorgcomplex.

Het uitwerkingsplan is getoetst aan de 
Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend 
akoestisch onderzoek blijkt dat het ge-
luidsniveau op de gevels van het 
woonzorgcomplex, vanwege het 
spoorwegverkeer op het traject 
Utrecht - Amersfoort, hoger is dan de 
wettelijke voorkeurswaarde die ge-
noemd is in de Wet geluidhinder. De 
Wet geluidhinder biedt de mogelijk-
heid om, onder voorwaarden, onthef-
fing te verlenen van deze voorkeurs-
waarde. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft voor het plan 
gebruik gemaakt van deze mogelijk-
heid en heeft op 24 januari 2017 het 
besluit hogere waarden vastgesteld.

Instellen beroep
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan, binnen zes weken na 
de dag van de bekendmaking van dit 
besluit, tegen dit besluit tot vaststel-
ling van hogere waarden, door 
degene(n) wiens belang rechtstreeks 
bij dit besluit is betrokken en primair 
degenen die zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit hogere waarden heb-
ben ingebracht, beroep worden inge-

steld bij de Raad van State. Uw be-
zwaar kunt u richten aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA te ‘s 
Gravenhage, onder duidelijke vermel-
ding van uw naam en adres alsmede 
het kenmerk van het betreffende be-
sluit hogere waarden. Voor het instel-
len van beroep zijn griffierechten ver-
schuldigd. Hierover ontvangt de 
indiener nader bericht van de Raad 
van State.

Inzien besluit
Het ontwerp van het besluit hogere 
waarden heeft van 10 november 2016 
tot en met 21 december 2017 ter in-
zage gelegen. Het besluit is niet gewij-
zigd. U kunt het definitieve besluit ho-
gere waarden met bijbehorende 
stukken kosteloos inzien van 15 maart 
2017 tot en met 26 april 2017 bij het 
informatiecentrum in het gemeente-
huis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
in Bilthoven.

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht, 
telefoon (088) 022 50 00.

Terinzagelegging vastgesteld Uitwerkingsplan 
‘De Leijen Zuid 2015’  
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat het college van bur-
gemeester en wethouders op 24 januari 2017 het uitwerkingsplan ‘De Leijen Zuid 2015’ 
heeft vastgesteld:

Plangebied
Het plangebied betreft het gebied langs het 
spoor ten westen van het J.J.P. Oudkwartier.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het uitwer-
kingsplan is het  voorziet in de realisatie van 
een woonzorgcomplex in het gebied langs het 
spoor ten westen van het J.J.P. Oudkwartier.

Zienswijzen
Tegen het ontwerp uitwerkingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Wijzigingen
Ambtshalve is een wijziging in de toelichting 
doorgevoerd. Dit betreft het actualiseren van 
het gemeentelijke DuBo-beleid zoals dit op 26 
mei 2016 is vastgesteld.
 
Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het uitwerkings-
plan met de daarbij behorende stukken ligt van-
wege technische oorzaken vanaf 16 maart ge-
durende zes weken ter inzage. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke 
website: www.debilt.nl/ruimtelijkeplannen. Het 
planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0310.BP11080-VG01.
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-

meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om 
de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het vaststellingsbesluit kan 
slechts worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij 

de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
• een belanghebbende die aantoont dat hij rede-

lijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een 
zienswijze in te dienen.

Beroep kan vanaf 16 maart t/m 26 april worden 
ingesteld bij de: Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.
Het uitwerkingsplan treedt na afloop van de be-
roepstermijn in werking. Het beroep schorst de 
werking van het uitwerkingsplan niet. Daarvoor 
moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het uitwerkingsplan en de procedure kunt u 
contact opnemen met dhr. W. Zweverink van de 
afdeling Beleid & Strategie van de gemeente De 
Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11.

Vierklankbezorger stopt na 6 jaar
door Walter Eijndhoven

Jongeren hebben het druk tegenwoordig. Studie, bijbanen en sport nopen hen vaak tot een keuze.
Zes jaar geleden koos Ruben Elands uit De Bilt ervoor om kranten te bezorgen voor De Vierklank.

Week in, week uit, met goed weer, maar ook tijdens plensregens of in barre winterkou,
het deerde hem niet om zijn lezers de krant te brengen. 

Na zes jaar trouwe dienst komt zijn werk als kranten-
bezorger nu tot een einde. 'Op mijn veertiende zocht 
ik een leuke bijbaan, om mijn zakgeld te verdienen. 
Ik kreeg acht euro per keer, best een leuk bedrag als 
je jong bent', vertelt Ruben. Hij vervolgt zijn verhaal: 
'Al vanaf de eerste dag als krantenbezorger wilde ik 
mijn werk zo goed mogelijk doen, in weer en wind. 
En elke week lukte het weer om de krant op tijd in de 
bus te krijgen'. Al snel kwamen de bewoners van de 
Tuinstraat, Kamperfoeliestraat, De Witte Swaen en het 
Meidoornpad erachter dat Elands zijn werk met over-
gave deed en dat hij altijd trouw de krant rondbracht 
en zo leerde men hem steeds beter kennen op zijn ron-
de. Ruben: 'Dat klopt. In die zes jaar leer je iedereen 
goed kennen en veel bewoners vonden het gezellig een 
praatje te maken, als ik langskwam. Soms wel een half 
uur lang. Maar ja, oude verhalen aanhoren van vroe-
ger vond ik altijd wel interessant. Toch kwam de krant 
wel in de bus hoor, maar dan een half uurtje later'. In 

die zes jaar dat Ruben de krant bezorgde, heeft hij na-
tuurlijk veel leuke dingen meegemaakt, zo vertelt hij. 
'in het eerste jaar dat ik liep, kreeg ik elke week een 
koek van één van de bewoners of soms zomaar 5 euro 
van iemand. Voor de moeite. Leuk toch? Oh ja, en er 
was één bewoonster die mij altijd adviezen gaf. Eén 
van die adviezen was dat ik moest doorleren en dat ik 
dat kon doen, dankzij mijn ouders. Nou, dat advies heb 
ik maar opgevolgd, want ik ben nu 2e jaars student Be-
drijfskunde in Utrecht'. Aan het eind van het jaar geven 
veel adressen een extra fooi aan de krantenbezorger, als 
dank voor de krant. Ruben: 'Ja, dat was altijd erg fijn. 
Er waren zelfs zo'n tien klanten die mij een kaartje ga-
ven, met fooi. Dat vond ik altijd zo attent van hen. Zij 
hadden echt iets voor mij gedaan'. 

Waardering
Maar aan alles komt een eind. Met pijn in zijn hart stopt 
Ruben met zijn krantenwijk. Het bezorgen valt niet 
meer te combineren met zijn studie: colleges volgen, 
tentamens en de projecten die hij voor zijn studie moet 
doen. Het valt hem zwaar, maar hij maakte uiteinde-
lijk de keuze om voor zijn studie te gaan. Ruben: 'Ja, 
en was het nu alleen maar de studie, maar binnenkort 
ga ik ook een half jaar stage lopen en ga ik na deze 
stage een half jaar een minor volgen in het buitenland. 
Dit alles zorgt ervoor dat ik de krant niet meer op de 
mat bij mijn trouwe lezers krijg. En dat kan ik hen niet 
aandoen. Ik vind het heel jammer dat ik mijn klanten 
niet meer elke week zal spreken. Ben zelfs bang dat 
ik dat erg ga missen. Ik hoop dan ook dat een nieuwe 
bezorger mijn route kan overnemen en dat hij of zij er 
net zoveel plezier aan zal beleven als ik in de afgelopen 
zes jaar. Ik kan het dan ook iedereen aanraden om voor 
De Vierklank te gaan lopen. Je verdient leuk en krijgt 
ook heel veel waardering van iedereen, ook binnen De 
Vierklank zelf'. 

Vierklankbezorger Ruben neemt met moeite afscheid 
van zijn bezorgwijk.
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Zaterdag 18 maart a.s. demonstraties en méér
Demonstraties 

snoeien,
hoe doe je dat?

Uw tuingrond 
laten testen,

zo doe je dat!

Zin in een 
lekkere tuindag?

zo doe je dat!

Méér vogels in 
de tuin,

hoe doe je dat?

1 3U kunt aanschuiven om 
11.00- of om 14.00 uur bij de  
    leuke      en leerzame    
                        snoeidemon-
                           straties van       
                        onze specialist     
                           Peter Koster. 
                           Deelname is 
                        GRATIS 
                    en de koffi e
                      óók!!

Er zijn wel
20 soorten 
vogels 
die heel graag in uw 
tuin willen wonen. Hoe u 
dat extra aantrekkelijk voor ze 
maakt wordt u zaterdag 
18 maart uitgelegd door 
onze vogel-
consulente.

Neem de fi ets of de auto en 
koers naar ‘t Vaarderhoogt. 
Een zee aan levend tuingoed 
staat op u te wachten en er 
zijn verschillende leuke en 
interessante belevenissen.
Hebben we de vers gemalen  
        koffi e al genoemd?!!     
      .............. zóóóóó heeeee!!

Schep op drie plekken in uw 
tuin wat grond van ca. 20 cm 
diepte en neem dat mee naar 
‘t Vaarderhoogt. Medewerkers 
van natuurbedrijf ECOstyle 
testen GRATIS uw grond en 
geven u advies waarmee u 
een schitterende bloeiende, 
groeiende tuin 
kunt realiseren.

hoe doe je dat
Er zijn wel
20 soorten 

die heel graag in uw 
tuin willen wonen. Hoe u 

VRAAG 

MAAR 

RAAK

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl

2

Oók elke zondag open

van 12.00 tot 17.00 uur

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

Informatieavond Zonnepanelen
Op woensdagavond 22 maart organiseert ener-
giecoöperatie BENG! weer de maandelijkse in-
formatieavond over zonnepanelen. Alle aspecten 
rondom het zelf opwekken van energie met zon-
nepanelen komen aan de orde. De bijeenkomst 
wordt geleid door een onafhankelijke deskundige 
en vindt plaats in De Bilt bij één van de vrijwil-
ligers thuis. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via 
john@beng2030.nl. Deelnemers ontvangen be-
richt over tijd en plaats. Het is handig om de jaar-
rekening van het energiebedrijf mee te nemen. 
Meer informatie op www.beng2030.nl. BENG! is 
de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners 
van De Bilt en streeft naar een energieneutrale ge-
meente in 2030. 

Tjerk Wagenaar, directeur van de stichting Natuur & Milieu spreekt op 
dinsdagavond 28 maart van 20.00 tot 22.00 uur over Natuur en milieu, 
ons gezamenlijk huis. 
Hoe verstaan we de signalen die de aarde ons geeft? Maken ze ons moe-
deloos of zetten ze ons aan tot actie? Welke bewegingen vraagt dat, in 
het groot, maar ook in ons eigen leven? Vele leiders spraken zich uit, 
variërend van ex-president Obama, Paul Polman, CEO van Unilever en 
Feike Siebesma CEO van DSM, tot Paus Franciscus. In Parijs hebben 
wereldleiders afgesproken om de temperatuurstijging te maximeren op 
2 graden en te streven naar 1,5 graad.  Een afspraak die President Trump 
al meteen aan zijn laars lapte. Bij de landelijke verkiezingen maakte met 
name Groen Links dit juist tot speerpunt van hun beleid. Wat betekent 
dit voor ons? Zoals Darwin al zei: diegene die zich het beste aanpast 
overleeft… Na afloop van zijn presentatie gaat Tjerk Wagenaar graag 
met de aanwezigen in gesprek over de verschillende scenario’s voor onze 
toekomst.
Tjerk Wagenaar (1961) studeerde technische natuurkunde en volgde 
de business school INSEAD. Hij werkt ruim 25 jaar in leidinggevende 
maatschappelijke functies en is inmiddels 
directeur van de Stichting Natuur & Mi-
lieu. Website met meer informatie www.
natuurenmilieu.nl  Toegang: € 5 voor leden 
en vrienden, € 10 voor anderen, inclusief 
consumptie. De zaal opent vanaf 19.30 uur.

De Woudkapel, 
Beethovenlaan 21, Bilthoven.

De samenleving wordt gestuurd door cijfers: van het Centraal Plan 
Bureau aan de politiek, tijdsprotocollen sturen de zorg, je gezondheid 
is met een app te volgen. Doen overtuigingen en opvattingen er niet 
meer toe? Mag je ook een besluit nemen zonder meetbaar argument? 
Wat winnen of verliezen we met toenemende vraag naar meetbaarheid? 
Welk effect heeft vereiste efficiëntie op creativiteit? Over deze onderwer-
pen gaat de inspiratiemiddag in de Woudkapel op 19 maart.

Twee sprekers zullen ons over deze vragen laten nadenken:
Bijzonder hoogleraar, televisiemaker en (volks)filosoof Bas Haring ziet 
het als zijn taak om de wetenschap interessant en toegankelijk te maken 
voor iedereen. “Is wetenschap niet juist van de cijfertjes en de harde ge-
gevens? Welke ruimte krijgt dat wat we niet zo goed kunnen meten? Wat 
winnen en of verliezen we met toenemende meetbaarheid?”, daarover 
zal Bas ons onderhouden.
De tweede spreker, hersenonderzoeker en wetenschapsjournalist Mark 
Mieras, tapt uit een ander vaatje: “welk gevolg heeft toenemende wens 
tot meetbaarheid en efficiëntie op onze creativiteit? Doet creativiteit er 
nog wel toe? Horen we (klein)kinderen nog wel over tekenen of muziek 
op school?”  
Gerard Zwart geeft steeds. met een creatieve piano improvisatie de start 
aan interactie.

In de pauze is er koffie en thee met iets lekkers en na afloop wordt er 
nagepraat met een hapje en een drankje. De Bilthovense Boekhandel 
is aanwezig met een boekentafel met werk van beide sprekers om aan 
te schaffen en te laten signeren. De zaal opent vanaf 13.00 uur; toegang 
voor leden en vrienden € 10,-, anderen betalen € 15,-, inclusief con-
sumpties. 

Informatie: tmijnster@icloud.nl

Tjerk Wagenaar • 28 maart in De Woudkapel

Natuur en milieu,
ons gezamenlijk huis
De temperatuurstijging van de aarde, de omgang met 
grondstoffen en de veerkracht van onze ecosystemen 
geven ons boodschappen. Onze leefomgeving stelt ons 
veel vragen over wie we zijn en wat zij van ons verwacht. 
Hoe verstaan we die signalen?

Bas Haring & Mark Mieras • 19 maart in De Woudkapel

Meetbaar, winst of verlies?!

Hoe vaak staat u op de weegschaal en wat betekent dat voor u? Welke 
aankoop deed u ‘op gevoel’, welke vanuit deugdelijk vergelijk, is er 
verschil in tevredenheid? 

Landelijke collecteweek 
Gehandicaptensport 

Tijdens de landelijke collecteweek 
van 27 maart t/m 1 april gaan dui-
zenden collectanten, vrijwilligers en 
verenigingen collecteren. 

Dit doen zij met het doel om zo-
veel mogelijk geld op te halen voor 

de gehandicaptensport, want om als 
gehandicapte te kunnen sporten zijn 
vaak aanpassingen nodig. Veel sport-
verenigingen binnen de gemeente 

De Bilt zetten zich in voor de col-
lecte gehandicaptensport. 

Je kunt je ook als collectant
aanmelden via secretaris@bsfnet.nl 
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Delta fietst voor Academisch 
Hospice Demeter 

De Stichting Delta (tien basisscholen in de gemeente De Bilt) en de stichting Vrienden van 
Academisch Hospice Demeter organiseren op 31 maart een spinning- en

bootcampevenement bij Sportcity in Bilthoven. 

Het hospice bestaat 10 jaar en com-
bineert sinds haar oprichting het ge-
ven van passende zorg met onder-
zoek, delen van kennis en het geven 
van onderwijs. Zij wil heel graag 
een ruimte, een ‘loods’ inrichten 
in de bestaande schuur op het ter-
rein van het hospice. Het moet een 
open kenniscentrum worden om 
samen te praten, te reflecteren, te 
onderzoeken, te ontwikkelen en te 
delen. Om goede zorg te kunnen 
geven, is kennis en ervaring nodig. 
Er is eigenlijk een gids, een loods, 
nodig. Iemand die je helpt om door 
de ‘onbekende wateren van de laat-

ste levensfase te manoeuvreren’. 
Tot nu toe konden mensen hiervoor 
nergens terecht.

12-uurs spinningmarathon
De eerste actie in samenwerking 
met Stichting Delta dit jaar is een 
12-uurs spinningmarathon. Meer 
dan driehonderd leerlingen van 
groep 8 nemen tussen 11.00 en 
16.00 uur deel aan een les spinnen 
en bootcamp. Daarna is het de beurt 
aan hun ouders, ambtenaren van de 
Gemeente De Bilt, leden van sport-
verenigingen en andere inwoners 
van de gemeente. Men is hiervoor 

welkom bij Sportcity, die geheel 
belangeloos haar spinning- en boot-
campzaal ter beschikking heeft ge-
steld. Er kan gespind worden tussen 
16.00 uur en 22.00 uur. 

Aanmelden
Inschrijven kan individueel of als 
groep via hospicedemeter.nl/10-
jaar/. Op de website staat informa-
tie over de benefietavond en de fiet-
stocht later dit jaar. De kosten per 
les bedragen 10 euro. Dit bedrag 
gaat volledig naar de bouw van de 
loods van de hospice. 

(Fred Treur)

Start nieuwbouw basisschool
De Nijepoort 

door Henk van de Bunt

Woensdag 8 maart gaf wethouder 
Onderwijs Madeleine Bakker-Smit 
het officiële startsein voor vervan-
gende nieuwbouw van basisschool 
De Nijepoort aan de Versteeglaan 
in Groenekan. De jongste en de 
oudste leerling van de Nijepoort 
stopten tekeningen en de krant van 
vandaag in een ‘tijdcapsule’. De 
metalen koker werd daarna door 

de wethouder en leerlingen in be-
ton werd gegoten en zal onder het 
nieuwe schoolgebouw worden be-
waard. 

Dit feestelijke moment vond plaats 
in de stromende regen in het bijzijn 
van leerlingen en hun ouders en de 
leerkrachten op de nieuwe locatie 
aan de Versteeglaan. Verantwoor-

delijk wethouder Bakker-Smit is 
blij over deze mijlpaal: ‘Met het 
nieuwe schoolgebouw zetten we 
een belangrijke stap voor Groene-
kan als aantrekkelijke woonkern. 

We bouwen een nieuw schoolge-
bouw op een geschikte plek waar 
we alle kinderen van De Nijepoort 
onder kunnen brengen. Samen met 
het schoolbestuur en de school-
leiding hebben we er hard aan 
gewerkt om dit te bereiken.’ De 
school hoopt het nieuwe gebouw 
rond de aanstaande jaarwisseling in 
gebruik te kunnen nemen.

Locatie
De nieuwbouw was hard nodig 
omdat De Nijepoort al jaren gele-
den uit zijn jasje was gegroeid. In 
de loop van 2004 nam de school-
vereniging het gebouw van de 
voormalige School met den Bij-
bel Groenekan als tweede locatie 
in gebruik om de groei te kunnen 
opvangen. Meer informatie over de 
vervangende nieuwbouw en deze 
basisschool vindt u op de website 
www.nijepoort.nl. 

Impressie van het nieuwe schoolgebouw aan de Versteeglaan.(ill. 
Kristinsson Architecten)

Vooraf werd met slagen op de grote trom - zelfs in de stromende regen - 
aandacht gevraagd. 

Leerlingen van de Nijepoort stoppen tekeningen en de krant van woensdag 
8 maart in de tijdcapsule.

1000 euro voor wensambulance 
Op de Oranje Nassau-school (ONS) werd een Charity Dinner georganiseerd voor de 

wensambulance Utrecht. Mensen konden op de ONS een tafel reserveren en voor het bedrag 
dat zij betaalden kregen zij dan een diner aangeboden samen met

optredens van leerlingen van de school. 

De opbrengst van de avond werd 
geschonken aan de Stichting Wen-
sAmbulance Utrecht. De Stichting 
WensAmbulance Utrecht verzorgt 
het liggend vervoer voor (pre)ter-
minale en chronisch zieke patiënten 
naar hun WensLocatie. Dit kan een 
bezoek zijn aan familie, ouderlijk 
huis, bruiloft, begrafenis, verjaar-
dag of bijvoorbeeld een dagje naar 
het strand of dierentuin. De avond 
werd afgesloten met het aanbieden 
van het bedrag van 1000 euro aan 
de mensen van de wensambulance 
Utrecht. Een mooi bedrag waarmee 
zij hopelijk veel wensen kunnen 
vervullen. (Peter van Esschoten) 

Leerlingen en docenten van de school waren de hele dag bezig met 
voorbereidingen voor het Charity Dinner.

Rietakker naar Buiten
Afgelopen vrijdag hebben zes kinderen van basisschool De Rietakker leren 
koken bij restaurant Buiten aan de Hessenweg in De Bilt. Op vrijdagmid-
dag wordt op De Rietakker vaak aandacht besteed aan creatieve activi-
teiten. De kinderen in de bovenbouw kunnen kiezen wat ze willen doen, 
koken is daarbij altijd favoriet. Rob van Meerten, eigenaar van restaurant 
Buiten, bood spontaan aan om een workshop te geven. De kinderen komen 
drie keer bij hem in de keuken om een voor-, hoofd- en nagerecht te le-
ren maken. Afgelopen vrijdag leerden de kinderen met veel enthousiasme 
drie verschillende voorgerechten met bladerdeeg bakken. Na het bakken 
mochten de kinderen natuurlijk hun eigen eten proeven. De warme hapjes 
gingen er goed in en de kinderen kunnen niet wachten op het vervolg.

(Linda Lutz)

Rob was na afloop zeer te spreken over zijn leerlingen en zal komende 
vrijdag met een verrassend hoofdgerecht komen.

Werkplaats Debattoernooi
De Werkplaats Kindergemeenschap doet mee aan de tiende editie van het 
landelijke VMBO Debattoernooi. Dat toernooi wordt gehouden in Purme-
rend en vindt plaats op vrijdag 17 maart. Op gastlocatie SG Gerrit Rietveld 
komen ruim 300 vmbo-leerlingen samen om het debat aan te gaan over 
actuele onderwerpen zoals kinderarbeid, een coming-out dag op school en 
betaald worden om te stemmen. 

Op scholen in heel Nederland is de afgelopen maanden keihard getraind 
en zijn de stellingen voorbereid, waaronder ook op de Werkplaats Kinder-
gemeenschap uit Bilthoven en op KSG De Breul uit Zeist. Het VMBO 
Debattoernooi wordt georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut 
met steun van o.a. het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Gieskes Strijbis Fonds, de Ge-
meente Purmerend en de Purmerendse ScholenGroep. De dag wordt ge-
presenteerd door dagvoorzitter Joost Hoebink: de opening vindt om 12.45 
uur plaats in de aula van het Nelson Mandela te Purmerend (Spinnekop 1). 
De bekendmaking van de Landelijk Debatkampioen is om 17.00 uur.
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TZ B-Kampioenen

Zaterdag was het een belangrijke wedstrijd voor TZ B1 uit Maartensdijk. 
Er bestond de mogelijkheid om kampioen te worden, net zoals in het veld-
seizoen tegen Nova uit Bilthoven. Tweemaal Zes kwam sterk terug van een 
4-1 achterstand naar een 11-9 eindstand. Het kampioenschap was binnen 
en daarmee ook de lekkere taart van Bakker Bos. Aanstaande zaterdag 
wordt de laatste zaalwedstrijd gespeeld.

TZ B2 is afgelopen zaterdag kampioen geworden. Met veel ouders op de 
tribune won Tweemaal Zes B2 met 8 - 6 van de Maaskanters B1. Met deze 
uitslag zijn ze ongeslagen kampioen. 

SVM geeft de winst weer weg
Met Marcel Melissen en Diederik 
Hafkemeyer weer in de basis startte 
SVM in de thuiswedstrijd tegen 
rode lantaarndrager DVSU direct 
fel en aanvallend. Dat leidde in de 
eerste 10 minuten tot niet te missen 
kansen. Goede voorzetten werden 
niet op waarde geschat. De bezoe-
kers aanvaarden dankbaar een door 
zwak verdedigen geboden moge-
lijkheid (0-1). Amper twee minuten 
later verdubbelde ze de score (0-2). 
De Maartensdijkers knokten zich 
terug in de wedstrijd en met af en 
toe snelle en mooie combinaties 
kwam DVSU onder druk te staan. 
Derk de Brauw en Mike de Kok 
zorgden binnen 20 minuten voor de 
2-2 stand. Na ruim 40 minuten spe-
len zette SVM een prachtige aan-
val op en Marcel Melissen scoorde 
beheerst de 3-2 voorsprong. SVM 
wilde meer maar kwam tot de rust 
niet meer aan scoren toe.

In het begin van de 2e helft over-
rompelde SVM de  Utrechtenaren 

en kwam door Mike de Kok op 
een 4-2 voorsprong. SVM creëerde 
genoeg kansen om de voorsprong 
te vergroten, maar zowel Mike de 
Kok als Marcel Melissen lukte dat 
niet. DVSU bleef knokken voor een 
beter resultaat. Een kwartier voor 
tijd benutte DVSU een strafschop 
(4-3).SVM kreeg nog een kans op 
5-3 maar het lobje van Marcel Me-
lissen ging er niet in. SVM verloor 

steeds meer de greep op de wed-
strijd. DVSU voelde dat er meer 
in zat en scoorde in de 90ste mi-
nuut de gelijkmaker. Zaterdag mag 
SVM naar Jonathan (Zeist). Van de 
nog acht te spelen wedstrijden zijn 
er nog twee tegen (mede-)degrada-
tiekandidaten. Drie verdedigers om 
DVSU het scoren te beletten. 

(foto Nanne de Vries)

Irene meiden naar titel
Het zijn drukke tijden voor Irene MB1. Afgelopen week werd in regu-
liere competitiewedstrijden weer een grote stap gezet richting de titel in 
de Topklasse van de regio West. Zaterdag 11 maart was nummer 3 uit de 
competitie Monza MB1 in de Kees Boekehal de tegenstander. Ook deze 
tegenstander werd aan de zegenkar gebonden (4-0). (Michel Everaert)

Het uitgelaten MB1 team heeft weer een zege geboekt.
(foto Marco Scharrenburg)

Irene H1 wint
Irene heren 1 versloeg in de streekderby Cito H2 met 3-2. De Irene heren 
zetten hiermee de opgaande lijn die na de kerst is ingezet voort. Dit geeft 
vertrouwen voor de komende wedstrijd. Op zaterdag 25 maart om 16.00 
uur speelt Irene H1 uit tegen Vives H1. (Matthijs Agterberg) 

Irene H1 op volle kracht. (foto Ron Beenen)

Let op eindexamenkandidaten!
Ben je druk bezig met je eindexamen? En twijfel je nog wat je zou moeten gaan studeren? Word je 
daar nog zenuwachtiger van? Geen nood, want Martha van Delden van de StudieKeuze Academie 

uit Bilthoven lost jouw studiekeuze stress graag op.

‘Vorige week heb ik een workshop 
gegeven voor jongeren die nog erg 
twijfelden over hun vervolgstudie: 
de één had nog 3 mogelijke studies 
om uit te kiezen. De ander had zoveel 
studies gezien dat hij totaal niet meer 
wist welke studie nu bij hem paste’, 
vertelt Martha van Delden van de 

Studiekeuzeacademie. De inschrijf-
datum nadert (te) snel. De uiterlijke 
inschrijfdatum voor een Mbo-oplei-
ding is al op 1 april. Voor het WO 
en HBO is dat 1 mei. ‘De tijd gaat 
reuze snel en voor je het weet is het al 
zover!’, waarschuwt Martha. Vooral 
eindexamenkandidaten hebben het 
zo druk dat ze weinig tijd overhou-
den om een weloverwogen keuze te 
maken. Martha beaamt dat: ‘Ik zie 
het veel om me heen: kinderen die 
dan maar een studie doen omdat de 
stad zo leuk is of omdat een vriend 
of vriendin die studie gaat doen. Dat 
is niet de beste manier om je studie-
keuze te maken.’

Studiekeuze stress
in 1 dag opgelost
Op 24 maart gaat Martha weer een 
workshop geven. Martha licht toe: 
‘Tijdens de workshop gaan we eerst 
talenten selecteren. Door goed na te 
denken over je talenten en door ze op 
een bepaalde manier te rangschikken, 
kom je erachter hoe jouw droombaan 
eruit ziet. Op basis hiervan is vaak 

snel de studierichting bepaald.
De referenties van de afgelopen 
workshop zijn lovend: de deelnemers 
vonden de workshop “helemaal top”. 
Ze gaven aan dat dit een hele goede 
manier is om een passende studie-
keuze te maken. “Het proces waar 
je doorheen gaat opent je ogen en 
geeft veel nieuwe inzichten. Je maakt 
grote stappen naar je nieuwe keuze. 
Eindelijk een andere manier om je 
studiekeuze te bepalen” zijn maar 
enkele opmerkingen op het evalua-
tieformulier. Iedere deelnemer zou de 
workshop aan een ieder aanraden die 
nog twijfelt. 

Meer informatie.
Kijk op onze website www.studie-
keuzeacademie.nl/workshops en 
meld je aan. Dan kan je daarna met 
een gerust hart aan je eindexamens 
beginnen. Ga voor meer informatie 
naar: www.studiekeuzeacademie.nl, 
mail naar: martha@studiekeuzeaca-
demie.nl, bel 0655308088 of kijk in 
de bedrijvengids op:
www.vierklank.nl.

Bestuurswisseling 
TV Hollandsche Rading heeft op haar Algemene Leden Vergadering van 9 maart jl. een nieuwe 

voorzitter benoemd. Na 10 jaar voorzitterschap droeg Frans Nijnens de hamer over aan Koos Plomp. 

Koos is al jaren actief spelend lid van de vereniging en 
heeft ook in verschillende commissies al een bijdrage 
geleverd. Koos zal zich, met het bestuur, richten op de 
uitvoering van het nieuwe beleidsplan dat vorig jaar 
werd opgeleverd. Dit beleid is erop gericht om inwo-
ners van Hollandsche Rading e.o. (van jong tot oud) 
sportief en sociaal te verbinden door middel van ten-
nisactiviteiten bij een fijne clubsfeer.

Daad
De eerste daad van de nieuwe voorzitter was het be-
noemen van Frans Nijnens te tot erelid. Koos ‘Frans 
is de afgelopen 10 jaar erg belangrijk geweest voor de 
vereniging. Hij loodste de club door de privatisering, 
we kregen een nieuw tennispark en ons clubhuis werd 
opgefrist. Tegelijkertijd gaf hij jarenlang leiding aan 
de kantinecommissie. Reden genoeg om hem te be-
noemen tot Erelid’. (Charles Bruns)

De nieuwe voorzitter (l) en scheidende voorzitter nu 
erelid (r).

Martha van Delden helpt op een 
effectieve manier om een studiekeuze 
te maken.
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TZ sluit zaalseizoen winnend af
In de laatste wedstrijd van de zaalcompetitie stond er niks meer op het spel voor TZ. In de vorige 
speelronde pakte TZ het kampioenschap door te winnen van SKF. Wanneer TZ die wedstrijd niet 

gewonnen had, was het duel van afgelopen zaterdag beslissend geweest voor de titel.

Oost Arnhem was één van de twee 
ploegen die deze competitie wel 
van TZ had weten te winnen. In 
de jacht op revanche voor die ne-
derlaag moest TZ het doen zonder 
Randy Bruintjes en Luke van Kou-
terik. Op hun plaats speelde Matthi-
as van Beest en Reinier Enschede.

In de eerste helft trok Oost Arn-
hem het initiatief naar zich toe. 
TZ speelde absoluut niet scherp 
en maakte zowel in aanvallend als 
verdedigend de verkeerde keuzes. 
Met 9-14 zochten beide ploegen de 
kleedkamers op. 

Rust
Na de rust kwam TZ aanvallend 
wat beter in het spel. Dit leverde in 
ieder geval al meer rust in de aanval 
op. In de beginfase scoorde Oost 
Arnhem gewoon mee waardoor 
het gat vier doelpunten bleef. Hal-
verwege de tweede verkleinde TZ 

voor het eerst het gat tot twee doel-
punten, Op 18 – 22 viel de doelpun-
tenproductie bij Oost Arnhem stil. 
TZ bleef wel scoren en trok zo de 
wedstrijd alsnog naar zich toe. De 
laatste twee doelpunten waren van 
Reinier Enschede en Matthias van 
Beest. Zo won TZ met 26 - 23

Met het behalen van de titel kan TZ 
terugkijken op een fantastisch zaal-
seizoen. Het komend seizoen mag 
men zich op gaan maken voor de 
Hoofdklasse. Daarmee behoort de 
ploeg weer bij de 26 beste teams 
van Nederland. Nu gaat de ploeg 
zich opmaken voor het restant van 
de veldcompetitie in de hoofdklas-
se. Daar zijn tot nu toe zes punten 
behaald en heeft TZ een voorsprong 
van drie punten op de degradatie-
plaatsen. Er moeten dus nog wel 
wat punten behaald worden om ko-
mend seizoen op beide disciplines 
in de hoofdklasse te acteren.

Salvodames snoepen set van koploper
Met het voornemen om goed partij te bieden reisden de dames af naar Hoogland om 

kampioenskandidaat Forza te bestrijden. Het werd een wedstrijd waarin Salvo zich van 
zijn beste kant liet zien. Zeer gemotiveerd en strijdend voor elk punt werd het een vrijwel 

gelijkwaardige wedstrijd waarin de dames erin slaagden een set te winnen, wat voelde als winst.

In eigen huis is tegenstander Forza 
moeilijk te bespelen. Het zeer ta-
lentvolle jonge team is de sterkste 
in de poule. Een mooie test voor de 
wedstrijd van volgende week. Dan 
staat de uitwedstrijd tegen de hek-
kensluiter op het programma. Om 
uit de gevarenzone weg te komen 
moet Salvo deze wedstrijd met het 
grootst mogelijke verschil winnen. 

Onder druk presteren was de op-
dracht die de coach het team mee-
gaf. Het werd een wedstrijd waarin 
de Salvodames vanaf het begin 
vrijuit speelden en geen ontzag 
toonde voor de tegenstander. De 
eerste twee sets werden weliswaar 
verloren maar het geloof in eigen 
kunne bleef onveranderd overeind. 
Dat bewees het team in de 3e set die 

met zeer goed aanvallend volleybal 
werd gewonnen. Ook in de 4e set 
ging het lang gelijk op, maar Salvo 
delfde uiteindelijk het onderspit en 
verloor de set met 25-20. Op 18 
maart speelt Salvo de uitwedstrijd 
tegen vv Amsterdam. Wanneer de 
dames net zo spelen als tegen de 
koploper dan moet de uitwedstrijd 
winst opleveren. 

Huldiging korfbalkampioenen 
door Kees Diepeveen

Het was een heel bijzondere dag op 18 februari 2017. Alle drie de korfbalverenigingen in de gemeente
De Bilt werden in hetzelfde weekend kampioen in hun klasse. Dat was voor het college van burgemeester 

en wethouders reden de verenigingen NOVA (Bilthoven), Tweemaal Zes uit Maartensdijk en
DOS (Westbroek) uit te nodigen voor een bijeenkomst op 10 maart,waar sportwethouder

Madeleine Bakker-Smit de kampioensteams van de drie korfbalverenigingen ontving.

De oude raadszaal van De Bilt was 
goed gevuld met spelers, speelsters, 
technische staf en besturen van de 
drie korfbalverenigingen. Ook de 
bestuursleden van de Biltse Sport-
federatie waren aanwezig. Wethou-
der Sport Madeleine Bakker-Smit 
heette alle aanwezigen van harte 
welkom en wees nogmaals op de 
volstrekt unieke prestatie, die door 
de verenigingen was verricht. Daar-
om deed het de wethouder enorm 
veel plezier alle verenigingen op de 
bijeenkomst te ontmoeten en per-
soonlijk de felicitaties van het ge-
meentebestuur te kunnen overbren-
gen. Als cadeau bood de wethouder 
de verenigingen een gezamenlijke 
groepsfoto aan, die aan het eind van 
de bijeenkomst werd gemaakt op 
het bordes van het gemeentehuis.

Cadeau
Vanwege de zeer unieke prestatie 
was de heer van Essen van het Ko-
ninklijk Nederlands Korfbal Ver-
bond aanwezig. Te meer omdat ook 
uniek is dat de klassen waarin de 
teams speelden en gaan spelen op 

elkaar aansluiten. Als cadeau over-
handigde hij de drie voorzitters van 
de korfbalverenigingen drie jeugd-
korfballen onder het motto: wie de 
jeugd heeft heeft de toekomst. Na-
mens de Biltse Sportfederatie sprak 
Peter van Brenk zijn bewondering 
uit voor de geleverde prestaties en 
feliciteerde de verenigingen harte-
lijk met hun sportieve succes.

Groepsfoto
Aan het eind van de bijeenkomst 
was het tijd voor het maken van 
de groepsfoto. Alle korfballers 
met technische staf en besturen 
groepeerden zich rond wethouder 
Madeleine Bakker-Smit voor een 
mooie foto die vermoedelijk de be-
stuurskamers van de verenigingen 
zullen sieren.

In de race voor 
Expeditie Robinson

De 22-jarige Larissa van Meerten uit Bilthoven probeert tussen de 
BN-ers een plekje te bemachtigen bij expeditie Robinson 2017.

Dit jaar staat expeditie Robinson open voor 4 ‘onbekende’ deelne-
mers. Gewone Nederlanders die het een uitdaging vinden om deel te 
nemen aan de expeditie en niet bang zijn voor het primitieve leven op 
een onbewoond eiland.

Filmpje
Larissa weet zeker dat ze de fysieke kracht heeft om de proeven af 
te leggen en over de mentale kracht beschikt om de complotten het 
hoofd te bieden. Larissa: ‘Ik roep al jaaaaren dat het mijn allergrootste 
droom is om deel te nemen aan expeditie. De uitdaging op dit moment 
is om voldoende stemmen te verzamelen om in de top 50 te komen. 
Hiervoor heb ik een filmpje opgenomen terwijl ik op een paal stond 
waarbij ik mezelf voorstel en mijn motivatie toelicht waarom IK mee 
wil doen aan expeditie 2017. Van de meer dan 700 aanmeldingen sta 
ik op dit moment op nummer 12. Ik schommel tussen nummer 12 en 
nummer 20, de concurrentie is ontzettend groot. Er komen langzaam 
aan zoveel mensen bij met een enorm bereik op social media dat ik 
alle publiciteit aangrijp. Ik moet mijn best blijven doen om in de top 
50 te blijven staan, want die worden uiteindelijk uitgenodigd voor een 
casting weekend. Uiteindelijk worden daar 4 personen uitgekozen die 
deel mogen nemen aan het programma.’

Stemmen
Larissa weet wat het is om het uiterste van je lichaam te vragen. Twee 
jaar geleden trainde ze zich helemaal suf om aan fitness wedstrijden 
succesvol mee te kunnen doen. Met een doel voor ogen gaat ze tot het 
uiterste. Momenteel zijn er een dikke 3500 stemmen uitgebracht op 
Larissa. Als ieder huishou-
den in de gemeente De Bilt 
1 x op haar stemt heeft ze er 
20.000 stemmen bij. ‘En als 
de mensen de moeite wil-
len nemen om via email én 
facebook te stemmen, dan 
tikt het helemaal lekker aan’, 
vult Larissa enthousiast aan. 
Stemmen op Larissa kan via 
www.expeditierobinson.nl/
profile/91

Larissa van Meerten heeft 
veel stemmen nodig om kans 
te maken op een plekje bij 
expeditie Robinson.

De foto is het cadeau van de gemeente De Bilt aan de drie verenigingen.

Milenka scoort doorloopbal.
(foto Hester Ploeg)

DOS wint ook laatste 
zaalwedstrijd 

Korfbalvereniging DOS uit Westbroek speelde zaterdag haar 
laatste zaalwedstrijd in Enschede. In deze wedstrijd stond er niets 
meer op het spel, want DOS was twee weken geleden al kampioen 
geworden en tegenstander Rigtersbleek staat in de middenmoot.

Op deze dag van afstuiting van het succesvolle zaalseizoen, kon coach 
Steven Brink niet beschikken over Eline Geurtsen. Zij werd vervangen 
door Marjolein van Zijtveld. In de sportieve wedstrijd ging het spel 
voor rust op en neer. Net voor rust pakte DOS met twee snelle doelpun-
ten een 12-14 voorsprong. Na de rust was de tegenstand van de thuis-
ploeg gebroken en wist zij nog maar driemaal de korf te vinden. DOS 
speelde eenvoudig naar een ruimte 15-23 overwinning en werd mede 
hierdoor de meest scorende ploeg op het eerste klasse niveau. Volgend 
seizoen mogen de Westbroekers een trede hoger aantreden; voor het 
eerst in de clubhistorie.

Na enkele trainingen en oefenwedstrijden ontvangt DOS op zaterdag 1 
april Antilopen uit Leusden bij de hervatting van de veldcompetitie. De 
aanvang van die wedstrijd in Westbroek is om 15.30 uur.

Duivenverkoping
Postduivenvereniging De Bilt houdt weer de jaarlijkse verkoping van 
jonge duiven en bonnen van jonge duiven. De verkoop startte online 
op 3 maart, gaat door tot 17 maart a.s. http://www.duiven.net en wordt 
afgerond met een verkoping in het verenigingsgebouw op zaterdag 18 
maart vanaf 14.00 uur (voormalige Jan Ligthartschool tegenover de 
Schaapskooi, Melkweg 1b. te Bilthoven). 



Nootjes
 De Vierklank 18 15 maart 2017

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

KOPTELEFOON merk: 
Beats solo 2. Zwart nieuw in 
doos en niet gebruikt €120,-. 
Tel. 0346-213778

RENAULT-TWINGO‘98 met 
groot schuifdak; mooi super-
voordelig autootje in prima 
conditie! Incl. nav. €1150. 
Tel. 030-2203772

Truckstars jaargang 1987 
is compleet 10,-. Tel. 0346-
243758

Opvouwbaar logeerbed bui-
zen frame, lattenbodem. 
Opgeklapt 80 cm breed. 
Hoogte 109 cm.
€50,-. Tel. 06-44732069

Telefoon/Fax Brother 
921 Plain paper facsimi-
le. Kleur beige. €25,-. Tel. 
06-44732069

Printer HP Photosmart 7450 
Papiertransport hapert. €15,-. 
Tel. 06-44732069

Poppenkast met poppen + 
vingerpopjes €10,-. Tel. 0346-
243758

Bruin eiken tafel m. 4 stoelen. 
€40,-. Tel. 06-83429586 

Cornelis jetses aap, noot, mies 
puzzel 1000 stukjes. Nieuw in 
de verpakking €10,-. 
Tel. 0346-243758

Camperkoelkastje portacool 
tristan gas/12/220V. z.g.a.n. 
€35,-. Tel. 0346-211352

Twinnyload fietsendrager 
voor 2 fietsen €20,-. Tel. 
0346-211352

2 zinken teilen €15,-. Tel. 
0346-213469

Binnendeur glazen panelen 
2.08/82/4 meranti €35,-. Tel. 
0346-213469

3 Ikea blankgelakte eetkamer 
stoelen + kussens ,,kaustby’’. 
Z.g.a.n. €45,-. Tel. 0346-
212492

Ingebonden Donald Ducks 
jaargangen 2. €20,-. Tel. 
0346-211738

Aangeboden; trampoline met 
net. Roestige veren maar nog 
wel te gebruiken. Zelf demon-
teren en weghalen €15,-. Tel. 
0346-281000 of nvdtoom@
kpnmail.nl

Tientallen legpuzzels €1,-. 
Per stuk. Tel. 0346-211738

Telefoontoestel met grote 
toetsen en handsfree-moge-
lijkheid, merk Doro HearPlus. 
Aanschaf april 2016 ad € 
141,95 nw., weinig gebruikt; 
overname voor € 50,-. Tel. 
0346-212388

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

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

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

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-87508960 

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

WOONRUIMTE GEZOCHT 
in het buitengebied. Mijn 
naam is Rick Jansen, ik ben 
30 jaar oud en ik ben opzoek 
naar een zelfstandige woon-
ruimte in het buitengebied 
van Utrecht. Over mezelf: 
drie dagen per week werk 
ik als Docent Groen aan het 
Groenhorst MBO in Velp. 
Daarnaast werk ik als zelf-
standig tuinontwerper/hove-
nier. Mijn budget is 800,- euro 
per maand en een plek voor 
een auto zou mooi zijn. Ik 
ben een rustig en bescheiden 
persoon, houd van het bui-
tenleven en ik rook niet. Rick 
Jansen 0623946119

(BESTEL)AUTO DELEN? 
Wegens weinig eigen gebruik. 
Vaste dagen of losse ritten. 
Veldlaan Groenekan 0346-
785387.

Is er iemand die STOELEN 
BEKLEDEN leuk vindt en 
het mij kan leren. Tel. 0346-
243758

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

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516
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Guus Jongen, praktijk voor Zijnsoriëntatie
Maison d’Être - Meditatie, open avond 
17 maart 2017 - 19.30-21 uur, deur open 19.15 uur
Het laatste half uur is er tijd voor vragen en uitleg. 
Locatie: Soestdijkseweg Zuid 247, Bilthoven (links-achter de 
kantoorvilla). Auto's parkeren in de Boslaan. Kosten: gratis. 
Vooraf inschrijven: mail naar  guanjo@me.com o.v.v. “intro” 
NB: Draag loszittende kleding, neem eventueel zachte slof-
fen mee.
NB: Deze open avond is een inleiding op een reeks van 6 
lessen die ik in de periode april-juni zal geven. Hierin zal 
het volgende aan bod komen: Zitmeditatie en meditatie in 
beweging, visualisaties, gewoontepatronen herkennen, lief-
devol stilstaan bij een kwetsing, goede zelfzorg, motivatie, 
zelf oefenen. Data: 21 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 
steeds van 9.15 tot 11 uur. 
Kosten voor de reeks van 6 lessen: € 120,-

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

Geregistreerd gastouder te Westbroek
heeft 2 plaatsjes vrij op de donderdag voor kindjes van 0-4 
jaar. Komt uw kindje gezellig bij ons spelen? Voor meer infor-
matie bel 0653510824 of mail naar info@happylittlekids.nl
Nieuw ! Trimsalon bubbels & boefjes Maartensdijk 
knippen, plukken, ontwollen en effileren volgens de rasstan-
daard of naar eigen wens. Voor meer info bel 0346-745355 of 
mail info@bubbelsenboefjes.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 
Avondcursus voor Liefdeskoppels, Monique Mizee start 
wederom de avondcursus: ‘Ik heb je lief 5 avonden om elkaar 
weer te ontmoeten. Start op 21 maart andere data zijn: 4, 18 
april en 9, 30 mei. Zie: www.maelique.nl of bel: 06-48509921

Panboswandeling
Op zondag 19 maart organiseert het Utrechts Landschap een natuurwandeling 
in het Panbos. Tijdens deze wandelexcursie worden minder bekende aspecten 
van dit gebied belicht. Ter sprake komen de ontstaansgeschiedenis, flora en 
fauna, beheer door Utrechts Landschap. Ook het verhaal achter Tannenberg 
met zijn bijzondere dennen komt aan bod. De wandeling begint om 14.00 uur 
bij de parkeerplaats gelegen aan de Jozef Israëlslaan te Bosch en Duin t.o. 
huisnr. 7. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De wandeling 
duurt ongeveer anderhalf uur. Gezien de aard van het terrein is deze wande-
ling ongeschikt voor wandelwagens, rollators e.d.

Bijzondere dennen in het Panbos.

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

Gevonden op 22 februari 
op de Groenekanseweg in 
Groenekan Casio herenhor-
loge. Af te halen bij Firma 
van der Neut.

Te huur ruime GARAGEBOX 
€ 115,- p/m. Centrum 
Bilthoven voor bijv. 
Oldtimers, Motor(boot) en 
auto's e.d. Informatie na 
17.00 uur. Tel. 035-6560764 
of 06-24760212

Gevonden huissleutel aan 
bruine veter. Tel. 0346-
213282

Festival of India
Het Ministerie van Cultuur in India en de Ambas-
sade van India nodigen inwoners, ondernemers en 
instellingen van de gemeente De Bilt uit voor het 
‘Festival of India’ op vrijdag 24 maart. De fees-
telijke bijeenkomst vindt plaats in het kader van 
70 jaar goede betrekkingen tussen Nederland en 
India, sinds de onafhankelijkheid in 1947 en vindt 
plaats in de Mathildezaal van het gemeentehuis 
vanaf 17.30 uur. Er zijn 150 plaatsen beschikbaar 
en de toegang is gratis. Aanmelden is noodza-
kelijk; dit kan tot 20 maart door een e-mail met 
naam, adres en telefoonnummer sturen naar info@
theindiafoundation.nl. U ontvangt een bevestiging 
als u het festival kunt bijwonen.
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zaterdag
18 maart

aanvang: 14.00 uur VAN ALEM

FC DE BILT

NITA

FC De Bilt loopt twee punten in
Afgelopen woensdag was FC De Bilt niet succesvol in de bekerwedstrijd tegen het Lutjebroekse 

De Zouaven. De Biltenaren wisten deze klip niet te omzeilen om de kwartfinale te bereiken. 

Vervolgens stond op 11 maart de 
uitwedstrijd tegen vv De Meern op 
het programma. FC De Bilt her-
stelde zich prima en zette de ach-
tervolging op koploper DHSC in. 
Na een half uur spelen was het De 
Meern die de 1-0 op het scorebord 
liet zetten. Hierna werd De Bilt wat 
meer alert en scoorde Sander van 
den Berg de gelijkmaker. Altijd lek-

ker vlak voor rust te scoren, maar 
nog lekkerder is het als zelfs een 
tweede doelpunt in jouw voordeel 
valt; Tom Karst liet de 1-2 in Bilts 
voordeel aantekenen. 

Kort na rust was het wederom Tom, 
die het Meernse net wist te vinden 
en na deze 1-3 volgden nog diverse 
mogelijkheden om een grote uitslag 

neer te zetten. Helaas lukte dat niet. 
Gelukkig stichtte De Meern niet al 
te veel gevaar aan de Biltse kant 
meer en kon iedereen uit De Bilt 
wel leven met deze nuttige over-
winning. 

zaterdag 18 maart komt NiTa op 
bezoek. Die wedstrijd begint om 
14.00 uur. 

Irene dames 
winnen glansrijk

Zaterdag 11 maart speelde Irene volleybal dames 1 tegen Zaanstad Da-
mes 3. Irene won met 4-0. Voorlopig staat Irene nog dik verdiend op de 
derde plek op de ranglijst en draait volop mee in de top. De volgende 
wedstrijd spelen de Irene Dames op donderdag 23 maart om 19.30u te-
gen Telecombinatie/NVC Dames2. NVC staat op de vijfde plek. (Han-
neke Groenendijk-Caldenhove)

Irene zet een sterk blok aan het net neer. (foto Ron Beenen)

Nova sluit zaalseizoen ongeslagen af  
In het weekend waarin de lente van 2017 zijn intrede deed, werd op zaterdag 11 maart de 

laatste wedstrijd van het zaalseizoen gespeeld. Kampioen Nova en runner-up VIKO konden 
vrijuit spelen in dit treffen; de kaarten waren immers enkele weken terug al geschud. 

Desalniettemin gaf coach Wou-
ter van Brenk in de voorbereiding 
aan de ploeg mee dat vrijuit spelen 
niet geïnterpreteerd dient te wor-
den als vrijblijvend spelen. Nova 
wilde deze wedstrijd perse winnen. 
Daarin slaagde de Biltse formatie 
(19-18 winst) en werd daardoor met 
slechts één verliespunt uit veertien 
wedstrijden ongeslagen kampioen. 
De opening van de wedstrijd was 
overduidelijk voor de gasten uit 
Vianen. Binnen vijf minuten had 
VIKO al vier scores laten noteren, 
waar NOVA enkel een afstands-
schot van de goed spelende Aranka 
Akkermans tegenover stelde. Bij 

2-5 begon Nova scherper af te ron-
den en werd de juiste drive gevon-
den. Dit resulteerde na een klein 
kwartier spelen in een 6-6 tussen-
stand. Daarna nam Nova het initi-
atief over en dat resulteerde in een 
12-9 ruststand.

Tweede helft
In het begin van de tweede helft 
kon VIKO weer aanklampen met 
twee scores op rij: 12-11. Nova 
behield continu een kleine voor-
sprong, maar VIKO toonde veer-
kracht. Via 13-13 en 15-13 stond 
het 7 minuten voor tijd 16-16. 
Inmiddels hadden Renske van 

Kempen en Coen van Eck het veld 
betreden, voor iets meer verdedi-
gende controle aan dameszijde en 
reboundkracht aan herenzijde. Na 
de 17-16 schoot Kim Hoep met 
een belangrijke score van afstand 
Nova naar 18-16. Vervolgens be-
sliste Jaco Schippers, die na de 
toegepaste wissels iets meer voor 
de korf kon spelen, de wedstrijd 
met een vrije bal: 19-16. De laat-
ste twee treffers van VIKO vielen 
ver in de laatste minuut. De bezoe-
kers hadden onvoldoende tijd om 
eventueel nog de gelijkmaker op 
het scorebord te zetten. Eindstand: 
19-18.

Nieuwe hoofdtrainer DOS
Andreas van Grootheest (31) wordt met ingang van augustus hoofdtrainer/coach van c.k.v. 

DOS. Andreas volgt hiermee Steven Brink op, die drie seizoenen bij DOS aan het roer stond.

De Westbroekse club en Andreas be-
reikten overeenstemming over een 
contract voor twee seizoenen met 
een optie voor een derde seizoen. 
Voorzitter van de Technische Com-
missie, Wilco de Rooij, is blij met 
de aanstelling van Andreas: ‘De af-
gelopen seizoenen is het eerste team 
met aantrekkelijk korfbal gepromo-
veerd naar de Overgangsklasse. Met 
Andreas willen we verder groeien, 
vooral op tactisch gebied. Tijdens 
het gesprek met het team bleken 
zijn gedachten goed te vallen bij de 
spelers. Wij zien in hem de juiste 
persoon om van DOS de komende 
seizoenen een volwaardige Over-
gangsklasser te maken’. 

Van Grootheest
Andreas van Grootheest is nu voor 
het tweede seizoen trainer van 
DVO 2 in zijn geboorteplaats Ben-
nekom, dat in de Reserve Korfbal-
league uitkomt. Hiervoor heeft hij 
onder meer Nieuwerkerk 2 en Fi-

ducia 1 getraind. In deze periode 
heeft hij samengewerkt met diver-
se grootheden uit de korfbalwereld 
zoals Ben Crum, Leon Simons en 

Michiel Gerritsen. De in Utrecht 
woonachtige trainer is in het bezit 
van het hoogste (KT4) trainersdi-
ploma van het KNKV.

Lekker (leren) tennissen?
Zaterdag 18 maart is er een Open dag en gratis tennisclinic bij Tennisvereniging Helios 

voor jong en oud. Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar en om 12.00 uur 
starten de clinics per leeftijdsgroep.

Om 12.00 uur start de jeugd van 5 
t/m 7 jaar en om 13.00 uur is het 
de beurt voor de leeftijdsgroep van 
8 tot en met 10 jaar. Om 14.00 uur 
start de groep van 11 tot en met 14 
jaar en vanaf 14.00 uur de groep 
van 14 jaar en ouder. Neem zelf 

sportschoenen zonder noppen mee 
en draag soepele kleding. Een rac-
ket is niet persé nodig, er zijn er 
voldoende in voorraad. 

Aanmelden kan op de dag zelf of 
via openclinic.helios@gmail.com. 

Er zijn, naast het tennissen, activi-
teiten voor de kinderen en een deel 
van de leden en de tennisschool is 
aanwezig. 
Adres: Kees Boekelaan 8a, Bilt-
hoven tel. 030 2280571. Zie www.
helios-bilthoven.nl

DOS C1 kampioen
 
Met een zwaarbevochten 6-6 gelijkspel tegen VIKO uit Vianen is DOS 
C1 kampioen geworden in de zaalcompetitie. Het was pas het tweede 
puntverlies in de competitie.

De kampioenen, met hun coaches Linda Nap en Jeroen Groot. 

Brandenburg wint
De waterpolomannen van Brandenburg boekten een overwinning in de 
eredivisie. Brandenburg, dat de punten goed kan gebruiken, versloeg 
hekkensluiter ZVVS met 22-6. Brandenburg maakt alleen op papier 
nog kans om de play-outs te ontlopen. Brandenburg bezet de elfde plek 
maar het gat met de nummer tien, Polar Bears, is 15 punten.

Andreas van Grootheest mag van Dos een waardige Overgangsklasser 
gaan maken.
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Samen werken op 
Landgoed Eyckenstein
Zaterdag 11 maart heeft een groep vrijwilligers in het kader van 
NL-Doet gewerkt op Landgoed Eyckenstein tussen Maartensdijk 

en Lage Vuursche. De buitenwerkdag werd als coproductie 
uitgevoerd samen met de ‘Vrienden van Eyckenstein’.

Tien vrijwilligers hebben hard gewerkt aan het vrijmaken van een ver-
wilderde strook langs een wandelpad. In de loop der jaren was er veel 
opschot van zaailingen en wilde bramen ontstaan. Na een dag knippen, 
uitsteken en wegslepen is de gehele flank van de beukenlaan over en-
kele honderden meters vrijgemaakt en is het zicht op het naastgelegen 
weiland hersteld. 

De ontvangst op het landgoed door Lex van Boetzelaer was groots. De 
versnaperingen en uitstekende lunch droegen bij aan de motivatie om 
op het landgoed samen te werken en ervaringen te delen. Eyckenstein 
organiseert meerdere keren per jaar een buitenwerkdag voor de ‘Vrien-
den van’. Zie: www.eyckenstein.nl (Bert Tuinzaad, Bilthoven)

Tien vrijwilligers werken een 
dagje mee aan het natuurbehoud

 De Vierklank 20 15 maart 2017
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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

Inwonersactie
voor restauratie Geesina 

door Rob Klaassen

Korenmolen Geesina aan de Ruigenhoeksedijk in Groenekan moet op korte termijn worden 
gerenoveerd. Aan de buitenkant van de molen is een op het eerste gezicht wat onschuldige 

scheur in het metselwerk te zien. Maar die onschuldige scheur is helaas slechts schijn,
omdat het grote probleem er onzichtbaar onder zit. 

De scheur veroorzaakt een verlies 
van het verband in het metselwerk 
tussen het binnen- en buitenblad van 
de gemetselde molenromp. Op die 
molenromp komen alle krachten te 
staan, die vrijkomen bij het draaien 
en vooral het malen. Op termijn zou 
dat de molen totaal kunnen vernie-
len. Vandaar dat er in het afgelopen 
jaar nog wel werd gedraaid- ‘het 
draaien voor de prins’- , maar niet 
meer werd gemalen. Een restaura-
tie op zeer korte termijn is geboden. 
Hiervoor is geld noodzakelijk en 
daarom wordt er onder andere een 
publieksactie gestart. 

300.000 euro
Peter Paternotte en Frits Jansen, be-
stuursleden van de stichting molen 
Geesina, beginnen op 15 maart een 

publieksactie voor de restauratie van 
de Geesina onder de Groenekanse 
bevolking. Peter: ‘De restauratie 
van Geesina gaat zo’n 300.000 euro 
kosten. De eigenaar van de molen, 
Stichting De Utrechtse Molens, een 
zusterorganisatie van het Utrechts 
Landschap, heeft het hele bedrag 
niet zo maar voorhanden. Zeker de 
helft ervan moet ‘van buiten’ ko-
men. Vandaar dat we enige tijd ge-
leden een sponsoractie zijn gestart. 
Inmiddels hebben we hiermee al 
90.000 euro opgehaald van vooral 
grotere stichtingen voor goede doe-
len. Overigens is de Geesina zelf 
ook een goed doel met ANBI-status. 
Iedereen die gedurende van tenmin-
ste 5 jaar een jaarlijkse gift aan de 
molen doet toekomen kan dat be-
drag volledig aftrekken bij aangifte 

inkomstenbelasting. Het geld dat 
nodig is voor de renovatie willen we 
dit jaar rond zien te krijgen’. 

Voorschot
‘Stichting De Utrechtse Molens 
schiet het tekort wel voor - anders 
zou er niet met de renovatie kunnen 
worden gestart -, maar daarmee zijn 
we er natuurlijk niet. Vandaar dat 
we nu een publieksactie beginnen’. 
Frits Jansen vervolgt: ‘We willen 
een actie onder de Groenekanse be-
volking houden, die wat lijkt op de 
succesvolle actie, die voor het mo-
nument van de B17 werd gehouden. 
We gaan de Groenekanse bevolking 
letterlijk vragen om ‘een steentje bij 
te dragen’. De stenen voor de Geesi-
na moeten apart worden gebakken 
bij een gespecialiseerd bedrijf. Dit 
zullen er, afhankelijk van het aantal 
stenen dat kan worden hergebruikt, 
ten minste zo’n 30.000 van nodig 
zijn. De stenen gaan 1 Euro per stuk 
kosten. We streven er naar om ten-
minste 5 stenen per adres af te zet-
ten. Daarvoor geven we certificaten 
uit waarin de stichting Geesina haar 
erkentelijkheid betuigt voor de ge-
toonde steun aan de restauratie’.

Hoe
Peter: ‘We vragen aan onze huidige 
50 vrijwilligers en andere betrokke-
nen bij de molen (bestuur, partners, 
familieleden enz.) zich te willen 
inzetten om de hele Groenekanse 
bevolking te bereiken. Berichten in 
de lokale pers en ook posters ma-

ken duidelijk dat de actie 15 maart 
gaat beginnen. De actie loopt zowel 
in maart en april. Per 1 mei wordt 
er ingezameld. De vrijwilligers zul-
len met intekenlijsten gaan werken. 
Er wordt bij voorkeur niet met con-
tant geld gewerkt, maar met eenma-
lige machtigingen. Er wordt ook een 
speciale bankrekening voor deze 

actie geopend’. Frits tenslotte: ‘Er 
wordt in mei a.s. met de restauratie 
begonnen. We streven ernaar, dat er 
in 2018 weer koren op de Geesina 
kan worden gemalen, zodat zij weer 
volledig functionerend in volle glo-
rie in het landschap staat te schitte-
ren. Dat is uiteindelijk waarvoor we 
het allemaal doen’. 

Groenekans glorie vertoont scheuren.

Frits Jansen (L) en Peter Paternotte wijzen de scheur in het metselwerk 
van de Geesina aan.

Utrechts Landschap viert verjaardag
Utrechts Landschap werd donderdag 9 maart precies 90 jaar geleden opgericht:

op 9 maart 1927. Dat vierden de medewerkers die ochtend met een
gezamenlijk ontbijt op landgoed Oostbroek. 

Het doel van de oprichting in 
1927 was het veiligstellen van 
natuur in de provincie Utrecht. 
Dat doel is de afgelopen 90 jaar 
onveranderd gebleven. Vanaf het 
eerste uur gaf Utrechts Landschap 
het beschermen en behouden van 
natuur vorm door grond aan te ko-
pen. Directeur-rentmeester Saskia 
van Dockum: ‘Dat is nog steeds 
onze doelstelling. Wij zijn opge-

richt om vierkante meters voor 
natuur veilig te stellen. Dat is 
van cruciaal belang, zeker in deze 
drukke, Randstedelijke provincie. 
Zo kunnen we de natuur doorge-
ven aan de toekomst. We hebben 
daar de afgelopen negentig jaar 
keihard voor gewerkt en de vol-
gende negenhonderd jaar doen we 
dat ook.’

(Kim Slaats)

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

advertentie

Medewerkers 90-jarige Utrechts Landschap. (foto Angeliek de Jonge)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
15-03
Do.

16-03
Vr.

17-03

Woe.
22-03
Do.

23-03
Vr.

24-03

In verband met onze 
vakantiesluiting geen

“Wat schaft de pot?” menu

Woe.
29-03
Do.

30-03
Vr.

31-03

Ossenhaaspuntjes op
Oosterse wijze

of
Schotse zalm-pie

uit de oven
of

Romige pasta met
gebakken camembert

Vakantiesluiting: 15 t/m 28 maart 2017

€ 10,-
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