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Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46 Maartensdijk 

Bilthovense brandweer zoekt 
collega’s

door Guus Geebel

Bij de brandweerpost Bilthoven aan de Leijenseweg is plaats voor een aantal 
brandweervrijwilligers. De brandweerpost heeft op dit moment 32 vrijwilligers  

en wil dat graag met ongeveer zes mensen uitbreiden. 

Postcommandant Akkie Stomp-
horst en de brandweervrijwilligers 
Lise de Boer en Thomas Kooij 
vertellen waaraan toekomstige 
collega’s moeten voldoen en wat 
ze er voor moeten doen. ‘Gezocht 
wordt naar mannen en vrouwen 

tussen de twintig en veertig jaar 
met doorzettingsvermogen, een 
goede gezondheid en verantwoor-
delijkheidsgevoel. Heel belangrijk 
is het vermogen om in een team te 
kunnen werken. Verder moeten ze 
stressbestendig zijn en binnen on-

geveer twee minuten bij de brand-
weerkazerne kunnen zijn.’ 

Opleiding
Lise de Boer (25) en Thomas Kooij 
(21) zijn inmiddels gecertificeerd. 
Zij volgden een opleidingstraject 

van twee jaar. De opleiding bestaat 
uit een aantal niveaus. Levensred-
dend handelen is een belangrijk on-
derdeel, waarbij onder meer EHBO 
en reanimeren worden behandeld. 
Dat sluit aan bij het onderdeel 
brandbestrijding. ‘Daarbij leer je 
niet alleen blussen, maar ook welke 
gevaren er zijn en hoe je volgens de 
procedures moet handelen’, vertelt 
Thomas. ‘Daar horen oefeningen 
op verschillende locaties bij.’ Van 
elk onderdeel van de opleiding 
wordt een theorie- en praktijkexa-
men afgenomen. Als je het onder-
deel brandbestrijding en levensred-
dend handelen hebt gehaald ben je 
inzetbaar en mag je bij brand mee 
uitrukken. ‘Tijdens de opleiding 
leer je de vaardigheden en op de 
brandweerpost leer je tijdens de sta-
ge hoe het in de praktijk gaat’, ver-
telt Lise. ‘Je krijgt binnen het team 
een begeleider die je alles leert over 
het materiaal en de gang van zaken 
op de post. Bij elke uitruk leer je 
van meekijken ook weer.’ 

Technische hulpverlening
De opleiding wordt afgesloten met 
het onderdeel technische hulpverle-
ning en gevaarlijke stoffen. Je leert 
werken met allerlei gereedschap-
pen. Van een motorkettingzaag of 
een hydraulische schaar tot ver-
schillende stabilisatiemogelijkhe-
den. ‘We leren ook hoe we moeten 
omgaan met  gevaarlijke stoffen 
en wat voor invloed die hebben op 
mensen of de omgeving. Daarvoor 
hebben we speciale pakken die 
over je kleding heen draagt. Er zijn 

procedures die strikt moeten wor-
den opgevolgd. Ontsmetting van 
mensen die met bepaalde stoffen 
in aanraking zijn gekomen hoort 
ook bij de opleiding.’ Als je de 
opleiding hebt afgerond kom je in 
het bezit van het rijksdiploma man-
schap. Akkie Stomphorst vindt het 
voordeel van een grote regio met 
69 brandweerposten dat het gemak-
kelijker is om de klassen te vullen 
voor de opleiding. Er worden jaar-
lijks honderden mensen opgeleid. 
De brandweerpost Bilthoven oefent 
elke dinsdagavond.

Ervaringen
Lise de Boer vertelt over haar er-
varingen: ‘Bij oefeningen worden 
allerlei scenario’s nagebootst. Dat 
is best spannend. Afgelopen zo-
mer was ik bij een zolderbrand. 
Dan loop je de trappen op en zie je 
de vlammen boven je en dan voel 
je dat het echt is.’ Thomas Kooij 
noemt elke uitruk een opzichzelf-
staand iets. ‘Je komt uit je werk. 
zit te eten en tien minuten later sta 
je bij iemand met een probleem in 
de keuken. Als de pieper gaat is 
de spanning altijd aanwezig. Waar 
gaan we nu heen en wat staat ons te 
wachten. Vaak hoor je pas als je in 
de auto stapt wat er aan de hand is 
en waar je naartoe gaat. Dat maakt 
het voor mij heel bijzonder. Het is 
echt een vak met heel veel verschil-
lende situaties.’ Lise vindt het mooi 
dat vrijwilligers de kennis van het 
werk dat ze dagelijks doen meene-
men naar de brandweer.
Lees verder op pagina 3.

Onderzoek tunnelbak  
van 5,8 miljoen

door Henk van de Bunt

Dinsdagavond 9 februari kwam een 61-jarige fietser uit Zeist ten val in de nieuwe fietstunnel 
onder de Universiteitsweg in De Bilt. Na het ongeluk was hij gelukkig al vrij snel daarna buiten 

levensgevaar. De politie en de provincie Utrecht doen nog onderzoek naar de oorzaak. 

Een dag na het ernstige ongeluk 
inspecteerden ambtenaren van de 

provincie Utrecht de tunnelbak. 
De bak, die twee maanden gele-
den in gebruik is genomen, moet 
de doorstroming van het verkeer 
verbeteren en tegelijkertijd een vei-
lige doorgaande fietsroute creëren 
tussen Utrecht, De Bilt en Zeist. 
De provincieambtenaren liepen 
een paar keer nauwlettend de tun-
nelbak door, maar ze konden geen 
gevaarlijke plekken ontdekken: ‘De 
weg is vier meter breed en de stoep-
randen zijn weliswaar hoger dan de 
rijbaan, maar ze zijn door de ver-
lichting in de tunnelbak goed zicht-
baar’, zegt een van de ambtenaren.

Hellingspercentage
Een puntje van zorg zou het hel-
lingspercentage van 4 procent kun-
nen zijn: ‘Je rijdt al snel harder dan 
30 kilometer per uur als je de tun-
nelbak in rijdt. Maar tegelijkertijd 
is de weg breed en zie je de daling 
tijdig aankomen’. De stoepranden 
afvlakken, zodat ze minder hoog 
en steil zijn lijkt de medewerkers 
van de provincie niet echt nodig: 
‘Dan zou je alle stoepranden moe-
ten afvlakken’. Wim Mastop van 

de Fietsersbond (afd. De Bilt): ‘Ik 
heb destijds - op mijn verzoek - de 
tekeningen doorgestuurd gekregen. 
Daarop heb ik als enig commentaar 
gevraagd om ‘overrijdbare schei-
ding’ tussen fiets- en voetpad. Bij 
de opening heb ik daarover nog 
een opmerking gemaakt tegen een 
betrokken provincieambtenaar: 
jammer dat jullie dat niet overgeno-
men hebben. Ik weet niet of het te 
hoog is, ik heb geen meting’. ‘Ze 
zijn te hoog, maar klachten over de 
fietstunnel van gebruikers zijn er 
tot op heden niet gekomen’, zegt 
woordvoerder Frans de Ruiter van 
de Fietsersbond.

Gebruik
De tunnelbak, die 5,8 miljoen euro 
kostte, gaat bij de Utrechtseweg 
in De Bilt, ter hoogte van de krui-
sing bij het tuincentrum, de grond 
in onder de Universiteitsweg door. 
Fietsers vermijden via de nieuwe 
fietsroute lange wachttijden voor 
de stoplichten. Het is behalve een 
fietstunnel ook een oversteek voor 
wandelaars. Vandaar de stoepen 
aan beide zijden. 

Frans de Ruiter: ‘Weinig fietsers maken tot nu toe gebruik van de nieuwe 
verbinding. De nieuwe fietsroute is kaal en onbeschut en biedt daardoor 
nauwelijks beschutting tegen de wind’. 

V.l.n.r. Thomas Kooij, Lise de Boer en Akkie Stomphorst.
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

21/2 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
21/2 • 9.30u - Ds. P. Vermeer, Wezep
21/2 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
21/2 • 10.30u - Mevr. L.C. Spelberg 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

21/2 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
21/2 • 10.30u - A. Veldhuis en J. Mourits

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

21/2 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
21/2 • 16.30u - Ds. C. v.d. Berg

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
21/2 • 10.00u - Ds. N. de Boo, Zeist
21/2 • 19.00u - Ds. A.C. Kortleve, 

Veenendaal

Pr. Gem. Immanuëlkerk
21/2 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
21/2 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
21/2 • 10.30u - Eucharistieviering, 

pastoor J. Skiba

Volle Evangelie Gemeente
21/2 • 10.00u - Adri v.d. Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

21/2 • 10.30u - Drs. J. Bouma, Bilthoven

Herv. gemeente Blauwkapel 
21/2 • 15.30u - Ds. M. Baan, Veenendaal

Herst. Herv. Kerk
21/2 • 10.30u + 18.00u ds. J.D. Heikamp, 

Staphorst

Onderwegkerk Blauwkapel
21/2 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

21/2 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/2 • 10.00u - Ds. J. van Dijk, Zeist
21/2 • 18.30u - Ds. P.J. Krijgsman, 

Benthuizen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

21/2 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra, Viering+ 
Dankzegging Heilig Avondmaal
21/2 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
21/2 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
21/2 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

21/2 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaaijer, 
IJsselstein

21/2 • 18.30u - De heer C. Hoogendoorn, 
Amersfoort

PKN - Herv. Kerk
21/2 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

21/2 • 18.30u - Proponent G. van 
Wolfswinkel, Hedel

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

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.

Slimmer werken en leven

Op woensdag 17 februari wordt 
in Bibliotheek Bilthoven van 
19.00 tot 21.00 uur een informa-
tieavond gehouden over Life-
hacking. Het gaat over slimmer 
werken en slimmer leven; een 
mindset die helpt bij informatie 
opsporen, organiseren, filteren 
en delen, overzicht houden en 
informatiestress voorkomen. 
Een mix tussen timemanage-
ment, kennismanagement, per-
soonlijke ontwikkeling, web 
2.0, creativiteit en inventiviteit. 
Aanmelden kan via de website, 
activiteiten@ideacultuur.nl, tel. 
030 229 90 03 of 030 698 65 73

Lezing Leo Feijen 

Donderdag 18 februari zal de 
Maartensdijkse historicus, jour-
nalist en schrijver Leo Fijen in 
de bibliotheekruimte van De 
Vierstee een lezing verzorgen, 
waarvan de opbrengst ten goede 
zal komen aan de actie Vierstee 
2.0. Fijen is ook bekend als pre-
sentator bij de RKK. De lezing 
op 18 februari heeft als thema 
‘Kracht van verbondenheid in 
dorpen’; een onderwerp dat Leo 
Fijen zeer nauw aan het hart ligt 
en waar hij veel over geschre-
ven en gepubliceerd heeft. De 
aanvang is 20.00 uur. Kaarten 
kosten 5 euro p.p. zijn op basis 
van beschikbaarheid te koop bij 
de ingang van de zaal. 

Weeksluiting in Dijckstate

Vrijdag 19 februari zal er in 
Dijckstate aan het Maertens-
plein te Maartensdijk een 
weeksluiting worden gehouden. 
Deze keer gaat ds. R.W. de 
Koeijer (verbonden aan wijk-
gemeente De Ark in Bilthoven) 
voor. De aanvang is om 19.30 
uur; na afloop is er een moment 
van ontmoeting met koffie.

Filmhuis Woudkapel 

Filmhuis De Woudkapel ver-
toont op donderdag 25 februari 
om 19.30 uur de film La Loi 
du Marche. Deze veel gepre-
zen film van regisseur Stephan 
Brize naar het romandebuut van 
de schrijver Houellebecq vertelt 
het verhaal over een eenvoudi-
ge man die worstelt met morele 
keuzes. De Woudkapel bevindt 
zich aan de Beethovenlaan 21 
in Bilthoven.

Iconen in De Woudkapel

Op zondag 28 februari vanaf 
10.30 uur vindt er in De Woud-
kapel aan de Beethovenlaan 21 
in Bilthoven een bijeenkomst 
plaats rond iconen. Zij wor-
den ook wel ‘vensters op de 
eeuwigheid’ genoemd vanwege 
hun bijzondere uitstraling. Tij-
dens een Oosters Orthodoxe 
Eredienst zal pastor Leo Koer-
huis iconen van bezoekers wij-
den. Aan de dienst wordt mee-
gewerkt door Woudkapellers en 
het Klein Byzantijns Koor uit 
Utrecht. Ieder mag eigen iconen 
meebrengen, zelf geschilderd, 
ooit gekocht of gekregen. Deze 
graag even aanmelden bij Otto 
Tissing, tel. 030 2280507 of 
otto.tissing@hetnet.nl. Hij is 
ook bereikbaar voor informatie. 
Kinderen krijgen de gelegen-
heid om zelf een ‘icoon’ te 
schilderen.

 
Potgrondactie in Maartensdijk

Wereldwijd hebben ca. 200 mil-
joen christenen te maken met 
geweld en vervolging omwille 
van hun christenzijn. Voor hen 
is samenkomen vaak gevaarlijk 
of zelfs onmogelijk. Velen van 
hen hebben geen eigen Bijbel. 
Met de opbrengst van een pot-
grondactie via www.planteen-
bijbel.nl kan de Stichting Hulp 
Vervolgde Christenen bijbels 
verzorgen in o.a. Pakistan, Iran, 
Nepal, India, Irak en Syrië. 
Bestellen kan t/m 29 februari. 
Op zaterdag 12 maart kan de 
bestelling tussen 10.00 uur en 
16.00 uur opgehaald worden bij 
J. van Woudenberg, Dorpsweg 
25 te Maartensdijk. 

Lezing fysische
 vasculaire therapie 

Informatieve lezing over de 
kleinste bloedvaten in ons 
lichaam die onze organen en 
weefsels van zuurstof en voe-
dingsstoffen moeten voorzien. 
Een verstoring hiervan leidt tot 
acute/chronische en vaak onbe-
grepen klachten. 

Deze methode herstelt op 
natuurlijke wijze deze versto-
ring en ondersteunt genezing 
van onder meer eczemen, pso-
riasis, acne en andere huidaa-
ndoeningen. Dinsdag 1 maart 
van 19.30 - 21.30 uur. Toegang 
gratis in Centrum De Linde, 
Jachtlaan 15, Bilthoven. Aan-
melden op flowvascular@
gmail.com of tel. 0620952614

Tjilp in het Weeshuis 

Op 20 februari om 20.30 speelt 
de band ‘Tjilp’ in het Wees-
huis van de Kunst, Jasmijn-
straat 6 de Bilt. Naast bekende 
nummers van Amy Winehouse, 
Sam Sparro en Melody Gardot  
speelt Tjilp ook eigen num-

mers. Tjilp speelt een lekkere 
mix van jazzy nummers: nieuw, 
oud en eigen, bluesy of bossa, 
latin en swing. Muziek om te 
luisteren, te dromen en zeker 
van te genieten! Op deze zater-
dagavond gaat Tjilp lekker 
grooven. Voor meer informatie 
en aanmelding (beperkt aantal 
plaatsen): www.hetweeshuis-
vandekunst.nl.

Lezing

In het kader van de lezingency-
clus ‘Over Kwaad gesproken’ 
spreekt op maandag 22 februari 
prof. dr. Ewald Engelen over de 
macht van Mammon. De heer 
Engelen is hoogleraar Financië-
le Geografie en Etnisch Onder-
nemerschap aan de Universiteit 
van Amsterdam. 

De avond wordt georganiseerd 
door Bilthovense Kring voor 
Wijsbegeerte en Psychologie op 
maandag 22 februari om 20.00 
uur in een zaal van Huize Het 
Oosten, Rubenslaan 1-3, Bilt-
hoven (hoek Jan Steenlaan). 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 19 februari kunt 
u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem 
in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur en mee-
doen kost 3 euro. Er is ook een 
loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 20 februari is er weer 
een Wereldwinkelstand in 
Dijckstate aan het Maertens-
plein in Maartensdijk van 10.00 
tot 15.00 uur. Alles fair-trade 
ingekocht, dus maximaal ren-
dement voor boeren en produ-
centen in ontwikkelingslanden.

Steentje voor Steentje
Maartensdijk

Metsel - Renovatiebedrijf

Van harte gefeliciteerd
met het 10-jarig bestaan!

Rick en Bram

Industrieweg 13B  ■  3738 JW  Maartensdijk
06-20130190  ■  steentjevoorsteentje@telfort.nl
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Toch een museum in  
gemeente De Bilt

door Guus Geebel

Zaterdag 13 februari hield historicus dr. Anne Doedens een lezing met als thema 
‘Maartensdijks erfgoed: De Vierstee in de Biltse schatkamer?’ Aan het eind van de lezing 

verrichtte Doedens de openingshandeling waarmee het Bilts Digitaal Museum op  
de website van De Vierklank van start ging.

Het museum is een initiatief van 
Anne Doedens, die er onbezol-
digd directeur van wordt. De digi-
tale ruimte vond hij op de website 
van De Vierklank die het initiatief 
daarmee graag ondersteunt. ‘Met 
dit museum wordt een hiaat ge-
vuld’, aldus Doedens. De collec-
tie van het museum bestaat voor-
alsnog uit 54 afbeeldingen, die 
alle zijn voorzien van toelichtin-
gen. ‘De kernen van De Bilt heb-
ben een geschiedenis die alleen in 
schrift al teruggaat tot de achtste 
eeuw. Wat van die geschiedenis 
restte kwam vaak terecht in ar-
chieven en musea buiten de ge-
meente en verdween soms naar 
het buitenland. Zo hangt een 
schilderij van Jan van Goyen van 
een dorpsgezicht met Petronel-
lakapel in De Bilt uit 1623 in het 
Duitse Braunschweig, een zeven-
tiende-eeuwse afbeelding van het 
Maartensdijkse jachtslot Touten-
burg in een New Yorks museum 
en staat het beeld van de achttien-
de-eeuwse Groenekanner Joan 
Gideon Loten in de Westminster 
Abbey in Londen. ‘Dat is heel 
jammer, want het gaat om unieke 
lokale stukken van bovenlokale 
betekenis.’

Rijke geschiedenis
In het digitale museum is aan-
dacht voor de vroege, hoge en late 
middeleeuwen, en de Reforma-
tie. Hoewel veel geschriften die 
onderdeel vormen van de Biltse 
geschiedenis in de loop van de 
tijd naar elders verdwenen, ble-
ven er ook zaken binnen de ge-
meente, zoals een element van de 
kapel van Vrouwenklooster in de 
muur van een pand aan de Vis-
serssteeg. Doedens noemt ook de 
leeuwenpalen langs de grens met 
Noord-Holland. Soms worden 
geschriften teruggevonden in de 
bibliotheek van de Utrechtse Uni-
versiteit of in de collecties van de 
universiteiten van Leiden en Wa-
geningen. In het Centraal Muse-
um worden zaken uit de late mid-
deleeuwen aangetroffen, zoals de 
fraaie resten van het Heilige Graf 
van Vrouwenklooster. De schilde-
ringen uit de zestiende eeuw in de 
kerk van Westbroek bleven wel 
binnen de gemeentegrenzen, maar 
zijn niet altijd te bezichtigen om-
dat de kerk nog in gebruik is.

Inwoners
Het gebied van de huidige ge-
meente De Bilt kende ook een 

aantal opvallende inwoners. In 
het digitale museum is aandacht 
voor de zestiende-eeuwse proost 
Pighius van Achttienhoven. Hij is 
bekend als bestrijder van Calvijn 
en een handschrift van hem be-
vindt zich in het Vaticaan. Verder 
de patriot Johannes van der Palm. 

Hij was een van de grondleggers 
van ons onderwijssysteem en 
werd in 1784 predikant in Maar-
tensdijk. Zijn portret behoort tot 
de collectie van de Leidse Uni-
versiteit. De door de twintigste-
eeuwse schilderes Adri Pieck uit 
Hollandsche Rading afgebeelde 
kenmerkende gegroefde koppen 
van Maartensdijkse bestuurders 
van een halve eeuw geleden, zijn 
nog wel in bezit van de gemeente, 
maar zijn opgeslagen in Noord-
Holland. In gemeentehuis Jagtlust 
hangen van haar nog maar twee 
werken.

Culturele bagage
Anne Doedens wil met het digi-
taal museum regelmatig een ob-
ject dat mensen kunnen bekijken 
op de site aankondigen. ‘Daar-
voor moet ik dan de beheerders 
van de Utrechtse Universiteits-

bibliotheek vragen een stuk voor 
publiek tentoon willen stellen. Er 
is veel meer materiaal dat bij de 
imposante culturele bagage van 
de gemeente De Bilt hoort. 

Het is een gemeente zonder muse-
um, vandaar dit digitale museum.’ 
Anne Doedens weet dat de collec-
tie niet compleet is. Inwoners van 

de gemeente die kennis of stukken 
hebben die van belang zijn voor 
het museum nodigt hij uit dit te 
melden aan het Bilts Digitaal Mu-
seum. ’Daarmee kan de collectie 
nog rijker worden.’ 

Het museum is te vinden op 
www.vierklank.nl.

Anne Doedens sloot zijn lezing zaterdag af met een openingshandeling, waardoor het Bilts Digitaal Museum op 
de website van De Vierklank van start ging.

‘Poot minder bij kapper’ gelezen
dat deed het ergste vrezen
Frans Poot is toch kaal
dus waarom dit verhaal
het bleek de poot van een bankje te wezen

Guus Geebel Limerick

Vervolg van pagina 1

‘We hebben een paar hoveniers die als er bomen zijn precies weten wat 
we moeten doen als het stormt. Zo heeft iedereen wel wat extra’s.’

Selectie
Half maart komt er een brievenactie om vrijwilligers te werven. De 
brieven worden verstuurd naar postcodegebieden rond de brandweer-
kazerne. In de brief worden mensen uitgenodigd voor een informatie-
avond die op 7 april om 19.30 uur in de brandweerkazerne plaatsvindt. 
Daar wordt verteld wat het brandweervak inhoudt en kunnen belang-
stellenden zich aanmelden. Bij de uiteindelijke selectie hoort een me-
dische keuring en wordt gekeken naar het opleidingsniveau. In een as-
sessment wordt beoordeeld of iemand geschikt is. Daarbij wordt onder 
meer gekeken naar het stressniveau dat iemand aankan. ‘Bij de brand-
weerpost in Amersfoort gaan we kijken of iemand niet bang is om op 
een hoge ladder te klimmen.’ Er wordt daarna ook een bewijs van goed 
gedrag aangevraagd. Het heet dan wel vrijwillige brandweer, het is niet 
vrijblijvend. Voor zowel oefen- als uitrukuren wordt een vergoeding 
gegeven. Daarnaast ontvangt een vrijwilliger een vaste jaarvergoeding.
Via e-mail Bilthoven@vru.nl is nadere informatie te vragen.

De brandweerpost aan de Leijenseweg in Bilthoven.

Dodelijk slachtoffer bij brand
De brand werd tegen 5.00 uur ont-
dekt en was al snel uitslaand. De 
drie bewoners die tijdig de woning 
konden verlaten werden bij de over-
buren opgevangen, twee van hen zijn 
naar het ziekenhuis overgebracht. 
Omdat er al snel duidelijk was dat 
er nog iemand in de woning moest 
zijn zette de brandweer groot in. Vier 
bluseenheden en een ladderwagen 
werden ingezet bij de brandbestrij-
ding. De brandweer Bilthoven kreeg 
assistentie van de korpsen De Bilt en 
Maartensdijk. Nadat de brand onder 
controle was werd het lichaam van 
de vrouw in de woning ontdekt. Over 
de oorzaak van de brand is nog niets 
bekend. Bij brand in de Enckelaan werden 3 plaatselijke brandweercorpsen ingezet.

Bij een brand in een woning aan de Enckelaan in Bilthoven 
is dinsdagmorgen een vrouw om het leven gekomen. Drie 

andere bewoners konden tijdig de woning verlaten.

Psychologie in De Woudkapel

De Woudkapel organiseert dit 
seizoen weer twee avonden over 
opvoeding. Dit keer staat het 
onderwerp ‘gehechtheid’ cen-
traal. 

Steven Pont, ontwikkelings-
psycholoog, publicist en spre-
ker komt op 1 maart en Eve-
line Pullens die bij het Centrum 
voor Leven en Intuïtie ouders 
en kinderen begeleidt, komt op 
19 april. Beide avonden aanvang 
20.00 uur. Informatie en inschrij-
vingen: wendy@wdgcommuni-
catie.nl

Leesgroep geschiedenis

Op dinsdag 23 februari is er 
in Bibliotheek Idea Bilthoven 
een informatiebijeenkomst over 
de oprichting van een leesgroep 
geschiedenis. Leesgroepen 
geschiedenis bespreken 6 à 7 
boeken per jaar aan de hand van 
leeswijzers met discussievragen. 
Meer informatie over de werk-
wijze is te vinden op www.senia.
nl. Belangstellenden zijn wel-
kom op 23 februari om 14.00 in 
Bibliotheek Idea, Planetenplein 
2, Bilthoven. Aanmelden kan via 
info@senia.nl of activiteiten@
ideacultuur.nl. Telefonisch kan 
dat op 030 6986572. 
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kipsatésalade
Ei-bieslooksalade
Filet americain

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

Rosbief
Honingham
Fricandeau

  VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

SCHOUDERKARBONADE

Extra donderdag voordeel:

Livar 
procureurlapjes

Oma’s 
draadjesvlees

Runderschnitzels

Varkenshaas 
Medaillon spiezen

Varkenshaas
Naturel of bourgondisch

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

DANISH BLUE

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.50

500
GRAM 7.98

3 x 100
GRAM 4.98

500
GRAM 5.50

100
GRAM 1.50

3 x 100
GRAM 4.49

500
GRAM 8.98

500
GRAM 7.50

2
KILO 10.981

KILO 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 februari 
t/m woensdag 24 februari

5 halen =
   4 betalen

Lekker makkelijk!

VLEESWAREN TRIO

PARMAHAM
100

GRAM 3.98

Lekker voor het weekend!
2 SMULBOLLEN

2 DEENSE BRODEN

Runder cordon bleu, Kip 
cordon bleu, Gehakt cordon 
bleu of Varkens cordon bleu

CASHEWNOTEN 
Gezouten of ongezouten

MAARTENSDIJKSE 
PEPITA MIX

250
GRAM 3.98

250
GRAM 2.98

5.-
7.-

Lekker bij 
      de borrel!

4 Gegrilde kippenbouten 5.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Pasta met gevulde kip
EN GROENTE

________________________ 100 GRAM 1,25
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Zuurkoolschotel
MET GEHAKT, WORST EN JACHTSAUS

________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Heerlijke

Courgettes
2 STUKS

Hollandse
Pluksla
ZAK

De lekkerste

Mandarijnen
HÉÉL KILO

ALLEEN MAANDAG 22, DINSDAG 23
EN WOENSDAG 24 FEBRUARI

0,99 1,491,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

Roerbak-groente superieur
ALLES TEGELIJK GAAR!!

____________________400 GRAM 1,99

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99

Italiaanse gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99

Uniek lekker!
Tarocco Sinaasappels
uit Italië!!  Kom proeven!!

Van onze Patissier
Sub-tropische smulslof

Laat u verrassen!  (4-6 pers.) 7,95

150 gram
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advertentie

VvE Julianaflat tegen afwijzing 
monumentenstatus

door Walter Eijndhoven

Maandag 8 februari heeft de Vereniging van Eigenaren Julianaflat II bezwaar aangetekend bij 
de Bezwaarschriftencommissie, een commissie bestaande uit onafhankelijke leden. De VvE is 
het niet eens met de afwijzing van de monumentenstatus van het Julianacomplex in Bilthoven 
door gemeente De Bilt en probeert nu middels een bezwaarschrift deze status af te dwingen.

‘Om onze eis kracht bij te zetten, 
heeft het bestuur van de Vereniging 
van Eigenaren van de Julianaflat een 
pleitnota opgesteld naar aanleiding 
van de afwijzing van de monumen-
tenstatus’. Aan het woord is Fred 
van Dijk, voorzitter van de VvE. Hij 
vervolgt zijn verhaal: ‘Ik zou het vre-
selijk vinden als wij ons gebouw niet 
op de monumentenlijst geplaatst krij-
gen, alleen vanwege de financiën, dat 
een grote rol speelt bij de gemeente’. 
De Stichting Het Cuypersgenoot-
schap, een landelijke monumenten-
organisatie, maakt zich grote zorgen 
over de toekomst van de Julianaflat 
aan de Julianalaan in Bilthoven, een 
interessant naoorlogs werk van de 
beroemde architect W.M. Dudok. 
Daarom is door de bewoners van 
de flat het verzoek ingediend om 
het wooncomplex te bschermen als 
gemeentelijk monument. Van Dijk: 
‘Helaas is ons verzoek afgewezen 
door de gemeente, omdat zij ruimte 

willen houden voor nieuwe ontwik-
kelingen. Door een bezwaar in te 
dienen, hopen wij dat de gemeente 
alsnog overstag gaat en onze flat op 
de monumentenlijst wordt geplaatst’. 

Dudok
W.M. Dudok is een beroemd archi-
tect, zowel in binnen- als buitenland. 
De Julianaflat en het aangebouwde 
pand van de Bilthovense Boekhan-
del, is opgetrokken in de kenmerken-
de naoorlogse stijl van Dudok. In de 
jaren ‘50 van de vorige eeuw krijgt 
J. Matser, een bouwondernemer die 
vaak samenwerkt met Dudok, toe-
stemming om een flatgebouw op het 
terrein neer te zetten. Het gebouw 
moest het gebied rond het station een 
voornaam aanzien geven in de, voor 
het werk van Dudok, zo kenmerken-
de gele baksteen. Tot op heden is het 
gebouw vrij gaaf bewaard gebleven 
en bezit het complex een aanzienlijke 
architectonische en cultuurhistori-

sche waarde voor de gemeente, aldus 
de gemeentelijke monumentencom-
missie. 

Centrumplan
Van Dijk: ‘De gemeente erkent de 
grote cultuurhistorische waarde van 
het complex, maar gaat niet mee 
in het positieve advies van de mo-
numentencommissie’. Volgens de 
woordvoerster van de gemeente heeft 
De Bilt grotere belangen binnen het 
Centrumplan, dan alleen het behoud 
van de Julianaflat. Voor het opknap-
pen van het centrum van Bilthoven 
heeft De Bilt 7 miljoen uitgetrokken. 
Mocht de Julianaflat een beschermde 
status verkrijgen en komen dus geen 
opbrengsten uit de verkoop van de 
grond waarop de flat staat, dan gaat 
het opknappen van het centrum veel 
meer kosten, aldus de gemeente De 
Bilt. Binnen vier weken wordt de uit-
spraak van de Bezwaarschriftencom-
missie verwacht.

Fred van Dijk (2e van rechts) licht zijn bezwaren toe aan de Bezwaarschriftencommissie.

Felicitaties voor 
honderdjarige

door Guus Geebel

‘Altijd vriendelijk wezen’, antwoordt mevrouw van Meeteren-Kap-
tein op de vraag wat mensen moeten doen om honderd te worden. 
Burgemeester Arjen Gerritsen kwam haar donderdag 11 februari in 
Woon- en zorgcentrum Weltevreden met deze mijlpaal feliciteren.

Annie Kaptein werd op 11 februari 1916 in Vreeswijk geboren. Haar 
vader was beurtschipper en voer door het hele land. Hij was een van 
de eersten met een ijzeren schip. Annie groeide op in Alkmaar waar 
ze ook naar school ging en later in Zwolle. Ze werd costumière, een 
vak dat ze met veel plezier uitoefende. Haar vader verzorgde de 
opdrachten. In de oorlog woonde Annie bij haar zuster in Utrecht 
vlakbij het Academisch Ziekenhuis. Daar leerde ze haar man kennen 
die uit Utrecht kwam en waarmee ze in 1944 trouwde. 

Een dagboekpagina van mevrouw van Meeteren over het laatste 
oorlogsjaar is opgenomen in het archief van het NIOD en op inter-
net te raadplegen. In Utrecht woonde ze op verschillende plaatsen, 
het laatst in Tuindorp. Sinds 2012 woont mevrouw van Meeteren in 
Woon- en zorgcentrum Weltevreden in De Bilt. Ze kreeg twee zo-
nen, heeft vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Mevrouw 
van Meeteren is altijd actief geweest bij de padvinderij en was akela. 
Samen met haar zuster maakte ze kleren. Ter gelegenheid van haar 
honderdste verjaardag ontving zij een brief van koning Willem-
Alexander. Het eeuwfeest werd met de familie op 13 februari op 
Fort Vechten in Bunnik gevierd. 

Mevrouw van Meeteren-Kaptein met de burgemeester.

Tentoonstelling Connie van Winssen
Van 19 februari tot en met 31 maart is in Wijkrestaurant Bij de Tijd werk te zien van 

plaatsgenoot Connie van Winssen. Connie van Winssen schildert al ruim 35 jaar. 
Ze is begonnen met portretten in olieverf. Toen zij naar de Nieuwe 
Academie in Utrecht ging raakte zij gecharmeerd van acrylverf.

Dat paste prima bij haar snelle manier van werken. 

Rond 2005 werd haar werk veel 
kleurrijker en werden voornamelijk 
boerderijdieren geportretteerd. Sinds 
2010 wordt haar werk weer iets min-
der kleurrijk en komt de mens weer 
terug als onderwerp en ook de olie-
verf wordt op  incidentele basis  weer 
tevoorschijn gehaald. Zij gebruikt 
foto’s als basis voor haar schilde-
rijen. Ze bewerkt deze eerst op de  
computer waarna ze het uiteindelijke 
ontwerp op het doek schildert.  Haar 
werk is kleurig, herkenbaar, helder 
en toegankelijk. Connie exposeert 
zeer regelmatig in binnen- en bui-
tenland, in galeries, musea  en op 
beurzen. Een van haar meest uitzon-
derlijke projecten was een gigantisch 
doek van 10,5 x2,2 meter, dat om 
een windmolen in Almere hing in het 
voorjaar van 2012.De tentoonstelling 
is tijdens openingstijden van Bij de 
Tijd te bezoeken. Deze zijn: maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 
uur.  De ingang van het restaurant 
bevindt zich op de hoek van de Dr. 
H. Kamerlingh Onnesweg en Alfred 
Nobellaan. Ballerina.

Niet eens met een besluit?

Bestuursrecht - Omgevingsrecht

Neem direct contact
met ons op voor een 
gratis eerste gesprek:
info@hajuristen.nl

Bij het eerste gesprek bespreken wij 
uw zaak. Wij nemen de tijd om naar 
u te luisteren en kijken altijd eerst 
naar een mogelijke oplossing, voor-
dat wij juridische stappen gaan on-
dernemen. Wij bemiddelen, dienen 
zienswijze in, stellen bezwaar- en be-
roepschriften op en verrichten voor 
u alle voorkomende handelingen.

www.hajuristen.nl
Jan Steenlaan 5C   3723 BS te Bilthoven

030 870 3596



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank? Dat kan! Bel: 0346-211992 of mail: info@vierklank.nl
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…
De Bilt Werkt
De training “De Bilt Werkt” is een samenwerkingsverb-
and tussen MENS De Bilt, WerkgeversServicepunt 
Utrecht-Midden en UWV. In het servicecentrum van 
MENS de Bilt worden vanaf 8 februari 8 bijeenkomsten 
gehouden voor 50+ werkzoekenden uit de gemeente 
de Bilt. Niet alleen mensen met een WW-uitkering, 
maar ook andere geïnteresseerde werkzoekenden 
zijn van harte welkom. In de training wordt aandacht 
besteed aan profilering, netwerkvaardigheden en 
sollicitatievaardigheden. 

Communicatie Vrijwilliger MENS De Bilt
Wij zijn op zoek naar een communicatie vrijwilliger. 
Wil je ervaring opdoen in het communicatie vak én 
heb je affiniteit met het sociale veld en met particip-
atie? Vind jij het leuk om het werk van MENS zichtbaar 
te maken, initiatief te nemen en jezelf te ontwikkelen? 
Heb je een vlotte pen en gevoel voor beeld? Dan 
zoeken wij jou! Mail: communicatie@mensdebilt.nl

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

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

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

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak gebruik van 

onze ervaring.

 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

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

KIJK op onze 

  website

www.parelpromotie.nl

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL*m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

LAATSTE RONDE

OP DE HELE
WINTERCOLLECTIE

70%
KORTING*

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Of  je worst lust?

Ambachtelijke bloedworst
geserveerd met appeltjes!

 
“Chefkok Theo Agterberg van Brasserie 

Vink heeft bloedworst gemaakt van delen 
van Birkshire varkentjes die je normaal 

weg doet. Een unieke kans om deze 
bloedworst te proeven.” aldus boerin 
Martine van landwinkel De Hooierij.

Ook te koop in de 
landwinkel De Hooierij.

Witte bollen
2 zakken nu € 2,95

Voor dethuisblijvers..Appelstrudel van € 6,75
nu € 5,95

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63
 www.bakkerbos.com

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Doe-het-zelf
en print uw mooiste

wintersportfoto's
bij van Rossum

FoTo kiosk

print direct vanaf 
uw smartphone of 

geheugenkaart
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Theater in het Groen zoekt spelers
Theater in het Groen is in de gemeente De Bilt bekend vanwege de grootschalige 

theatervoorstellingen, die zij al bijna tien jaar in en rondom Groenekan uitvoert. Eerder 
waren fort Ruigenhoek, landgoed Eyckenstein, huize Voordaan en het terrein van de 

gemeentereiniging locaties voor de verrassende en spectaculaire voorstellingen.

Voor komende zomer staan er twee 
nieuwe voorstellingen op stapel: 
kleinschaliger, maar niet minder 
verrassend. En nieuwe spelers zijn 
van harte welkom. 

De vaste spelerskern van Theater in 
het Groen draait al een flink aantal 
jaren mee en beschikt inmiddels 
dan ook over een ruime speler-
varing. Toch wil de stichting ook 
nieuwe spelers de gelegenheid bie-
den om aan een TIHG-voorstelling 
mee te werken. En om te zorgen dat 
de nieuwe spelers niet gelijk in één 
van de ‘grote’ producties mee moe-
ten draaien, zijn de aankomende 

zomervoorstellingen, die beschei-
dener van opzet zijn, een prima ma-
nier voor belangstellenden om te 
kijken of TIHG hen bevalt.

Voorstellingen
‘We gaan twee relatief kleinscha-
lige voorstellingen uitvoeren’, licht 
artistiek leider Timon Blok toe. 
‘Regisseuse Nelly van der Geest 
gaat een bewerking maken van het 
beroemde kinderboek ‘Meester van 
de Zwarte Molen’, een klassieker 
over vriendschap, verraad, magie 
en zwarte kunst. Ikzelf maak een 
voorstelling over verraad en loyali-
teit, met de beroemde legende over 

de vier Heemskinderen en het paard 
Beyaart als uitgangspunt. Het wor-
den weer typische Theater in het 
Groen-voorstellingen: laagdrempe-
lig, muzikaal, humoristisch, en ge-
schikt voor het hele gezin’. 

De voorstellingen worden op vrij-
dag 17, zaterdag 18 en zondag 19 
juni gespeeld op twee verschillende 
locaties in Groenekan. ‘De precieze 
plekken houden we omwille van 
het verrassingseffect nog even ge-
heim’, aldus Timon Blok, ‘maar het 
worden in ieder geval spannende en 
verrassende plekken, waar mensen 
niet dagelijks komen’. 

Aanmelden
Voor mensen die over enige speler-
varing beschikken en die willen kij-
ken of het spelen bij Theater in het 
Groen hen bevalt, organiseren de 
beide regisseurs op donderdag 18 
februari om 20.00 een Open Spe-
lavond. Op die avond krijgen po-
tentieel geïnteresseerden een korte 
workshop, waarbij wordt gekeken 
naar het spelniveau van de belang-
stellenden. Tevens kunnen mensen 
kijken of de werkwijze van de re-
gisseurs aansluit bij hun behoefte, 

en is er gelegenheid vragen te stel-
len over de beide zomervoorstel-
lingen. De Open Spelavond vindt 
plaats in de vaste repetitiestek van 
Theater in het Groen: basisschool 
Het Nijepoortje aan de Groene-
kanseweg in Groenekan. 

Voor vragen kan contact worden 
opgenomen met artistiek leider Ti-
mon Blok, tel. 06 51604554. Aan-
melden voor de Open Spelavond 
kan via een mailtje naar elstheater-
inhetgroen@gmail.com. 

Altijd volle bak bij de voorstellingen van Theater in het Groen. [foto Henk 
van de Bunt]

SKC Muzeprijs voor  
Ellen Spanjaard

door Guus Geebel

In de theaterzaal van Het Lichtruim werd zondag 14 februari een Valentijnsconcert gehouden. 
Het programma werd enige tijd onderbroken voor het uitreiken van de SKC Muzeprijs.  

Ellen Spanjaard ontving de prijs uit handen van Inge Fuijckschot, 
voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt (SKC).

Met de SKC Muzeprijs waardeert 
de SKC inwoners van de gemeen-
te De Bilt die zich op bijzondere 
wijze hebben ingezet voor kunst 
en cultuur. De SKC ontstond 24 
jaar geleden en is inmiddels bij 
vele kunstuitingen actief. Inge 

Fuijckschot noemt onder meer het 
cultuurpodium, het filmhuis in Het 
Lichtruim, het jaarlijkse Gluren 
bij de Buren en de exposities in de 
traverse van het gemeentehuis. Het 
uitreiken van de SKC Muzeprijs 
hoort daar ook bij. ‘De prijs wordt 

soms jaarlijks en soms om het jaar 
toegekend aan iemand die zich 
meer dan normaal inzet voor een 
van de doelstellingen: Kunst naar 
de mensen en mensen naar de kunst 
brengen.’
De prijs werd voor de 21-ste keer 
uitgereikt en ging naar ontwerpster 
Ellen Spanjaard. Zij heeft zich als 
medewerkster van de SKC De Bilt 
vele jaren ingezet voor het bevor-
deren van kunst en cultuur binnen 
de gemeente. ‘Haar expertise en 
smaak zorgen steeds voor prach-
tige websites, logo’s, huisstijlen, 
affiches, flyers en andere uitingen 
waarmee organisaties zich kun-
nen profileren’, aldus Inge Fuijk-
schot. ‘Zij heeft mooie websites 
ontworpen en helpt mee de ten-
toonstellingen in de traverse van 
het gemeentehuis in te richten. Het 
kost soms moeite om haar een on-
kostenvergoeding te mogen geven. 
Ellen Spanjaard doet dit niet alleen 
voor activiteiten van de SKC maar 
ook voor andere organisaties. Het 
grootste deel van haar inzet is be-
langeloos.’ Bij de SKC Muzeprijs 
hoort een oorkonde en een kunst-
werk. 

Ellen Spanjaard luistert naar Inge Fuijkschot die de motivatie van het 
SKC-bestuur voorleest.

Mozart betovert Centrumkerk
Het afgelopen jaar heeft B.O.O.M! door het hele land Le Nozze di Figaro gebracht. Een 

stoutmoedige onderneming, om deze opera van Mozart te vertolken met slechts 6 zangers en 
piano, daar waar de oude meester zelf 11 solisten en een orkest in gedachten had. 

Deze jonge, internationale zangers 
vertolkten zondagmiddag 14 febru-
ari hoogtepunten uit Mozarts mees-
terwerk. In een volle Centrumkerk 
werden de operaliefhebbers ont-
haald op de mooiste aria’s en en-
sembles uit deze opera over liefde, 
trouw en ontrouw, verteld met veel 
humor en drama. 
Een heerlijke operamiddag, en, ge-
zien het uitbundige applaus van het 
Bilthovense publiek, voor herhaling 
vatbaar. (Peter Schlamilch)

Dubbelconcert in  
het Lichtruim

Zaterdagavond gaven het koperensemble van de KBH en het 
saxofoonensemble van de Biltse Muziekschool een dubbelconcert. 
Het koperensemble, onder leiding van Hans Boom, vertolkte met deze 
bezetting een bijzondere weergave van Gabriella’s Song uit de bekende 
film ‘As it is in heaven’. In de film is een zangpartij te horen. Deze partij 
werd hier echter gespeeld door de trompettist. Dit gaf aan deze wat 
melancholische muziek een bijzondere klank. (Frans Poot) 

Lezing 
ontdekkingsreizigster

Als enige Westerse vrouw bereisde avonturierster Arita Baaijens 
decennialang in haar eentje en met kamelen de Sahara. 

In de woestijn leerde zij angst voor het onbekende om te zetten in 
een positieve kracht. Als je niemand om hulp kunt vragen bedenk 

je vanzelf oplossingen. Waar niets is kenmerkt het 
ontbreken van gereedschap de ware meester.

Na twee decennia zand en kamelen lokt Siberië. In het Altaigebergte 
zoekt de ontdekkingsreizigster naar het mythische Shambala, een le-
gendarisch paradijs in een verborgen vallei omringd met ijzige berg-
pieken. Het paradijs blijft onvindbaar, zelfs na vele jaren zoeken. Door 
ontmoetingen met de lokale bevolking raakt ze geïntrigeerd in hun ge-
loof in bezielde natuur, de bioloog in haar vraagt zich af of landschap 
de geest kan beïnvloeden en ook of de wetenschap het monopolie op 
waarheid bezit. 
De lezing is dinsdag 23 februari om 20.00 uur bij Bouwman Boeken, 
Hessenweg 168 De Bilt. Vooraf reserveren via info@bouwmanboeken.
nl of tel 030 220 0112.

B.O.O.M! - Bold Opera On the Move. 
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

DE CARPACCIO ROLLADE

Iets aparts. Met o.a. biefstuk, kruidencreme, rucola, 

Parmezaanse kaas & pijnboompitjes
100 gram 2.45

BLACK ANGUS SUKADE

Met de typische sucade smaak; Om ca. 1½ tot 2 uur te 

stoven. 120 dagen graan gevoerd, botermals
500 gram 8.75

KALFSTONG

Iets aparts voor de kenners; om zelf ca. 2½ uur te 

wellen; ouderwets lekker
100 gram 1.95

DE LAMSRIBKOTELETJES

Lekker gemarineerd. Kort bakken onder de grill of in 

de pan, ca. 4 tot 6 minuten
100 gram 2.25

GEVULDE VARKENSFILET

Met o.a. malse varkensfilet en lekker gekruid gehakt. 

Aan een stuk of aan lapjes
100 gram 1.50

DUROC RIBKARBONADE'S NIEUW!!

Zuiver graan gevoerd met olijfolie als vetbron waar- 

door er veel onverzadigde vetzuren in zitten
100 gram 1.55
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van

maandag 15 februari t/m zaterdag 20 februari. Zetfouten voorbehouden.

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

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

Karin van der willigen Makelaardij o.z.
M.A. de Ruyterstraat 54 Maarssen 0346-281444/ 06-36142989 info@kvdwmakelaardij.nl
Een makelaar met een persoonlijk tintje, laagdrempelig en waar alles bespreekbaar is. 
[lees meer]

j. Veldhuizen bV
Dr. Welfferweg 11 Westbroek 0346-281270 info@jveldhuizen.nl
Specialist in machinaal straatwerk en activiteiten in het grondwerk,
groen, grond en infra! [lees meer]

computerhulp Midden-Nederland
0346-795104/06-24807945 info@computerhulpmiddennederland.nl
Voor al uw computer- en laptopproblemen kunt u ons gerust bellen.
Ook ‘s avonds en in het weekend. [lees meer]

Hoek 11 Praktijk voor Remedial Teaching
Dr. Welfferweg 11a Westbroek 0346-281270 info@hoek11.nl
“Ieder kind heeft zijn talent en alle talenten zijn nodig” [lees meer]

oussoren Loon- en verhuurbedrijf
Kerkdijk 65 Westbroek 0346-282165 info@oussoren.nl
Loon- en verhuurbedrijf gespecialiseerd in grondverzet en verhuur van
grondverzetmachines! [lees meer]

Kok stomerij en Lederwaren
Dorpsweg 46 Maartensdijk 0346-214112 info@kokstomerijenlederwaren.nl
Tassen, tassen en nog eens tassen. Kom gerust eens kijken het aanbod is enorm. [lees meer]

hol & Molenbeek woningmakelaars
Laanstraat 42 Soest 030-2290079 Bilthoven@HolenMolenbeekBilthoven.nl
De voordelen van bijna 60 jaar vernieuwd vakmanschap! [lees meer]

Slim Isolatie Advies
Paulus Potterlaan 35 Bilthoven 06-22972342 henk.sikma@slimisolatieadvies.nl
Voor een energiebesparend advies bent u bij ons aan het juiste adres. [lees meer]

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

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

Kom snel kijken!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Benieuwd naar de
nieuwe
 collectie?

Te gast bij fotoclub
Fotoclub Bilthoven e.o. had maandagavond 8 februari beroepsfotograaf Armand Jongejan 

te gast. Dit naar aanleiding van de documentaire fotoseries die de leden in zijn opdracht 
hadden gemaakt. Er waren zo’n 17 series te bekijken en te bespreken.

Alle foto’s voor de series waren 
in de omgeving van De Bilt en 
Bilthoven gemaakt, maar de on-
derwerpen waren divers en uit-
eenlopend. De sluiting van de 
spoorwegovergang bij de Leijen-
seweg, het verval van de par-
keergarage van de Kwinkelier, 
de oude begraafplaats in Zeist 
en de schaapskudde op de voor-

malige vliegbasis Soesterberg 
om er maar enkele te noemen. 
Ook markten met de kooplui en 
de bezoekers waren een dank-
baar onderwerp. De vismarkt in 
Utrecht, de weekmarkt in De Bilt 
en de rommelmarkt bij de WVT 
leverden kleurrijke series op. 
Sommige leden hadden zich ver-
diept in de verschillende stadia 

in de natuur. Dat leverde series 
op als ‘de maisoogst’ ,’veld vol 
korenaren’, ‘sloten en slootjes in 
Soest’ en ‘van houtkap tot open-
haardvuur’.

Aanwijzingen
Armando Jongejan vond veel van 
de series mooi in beeld gebracht. 
‘Een prachtig verhaal’, zei hij bij 
menige serie. ‘Verrassend ook, 
door wat en hoe een en ander in 
beeld was gebracht’. 

Aanwijzingen had Jongejan ook. 
Hij liet bijvoorbeeld zien, hoe 
je door het weglaten van één of 
meer foto’s de serie sterker kan 
maken. Of hoe een foto, geno-
men vanuit een ander standpunt, 
veel spannender kan worden. 
Jongejan besprak alle series en 
gaf waar nodig aanwijzingen 
voor verbetering. Mede daardoor 
werd het voor de aanwezige le-
den een leerzame avond.

(Jeannette Kok)Volop aandacht voor Jongejan.
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Afvalbraderie aftrap voor  
betere recycling

door Henk van de Bunt

Zaterdag 13 februari organiseerde de gemeente De Bilt een goed bezochte Afvalbraderie bij 
de Milieustraat aan het Weltevreden in De Bilt met koek en zopie, spel, poffertjes, een gratis 

inzamelbox en veel informatie over het scheiden en hergebruiken van afval.

Het was de feestelijke aftrap van 
de campagne ‘Terug naar 100’ om 
samen met inwoners tot betere ma-
nieren van afvalscheiden en - inza-
melen te komen. Wethouder Anne 

Brommersma (o.a. duurzaamheid) 
was aanwezig om vragen van be-
zoekers te beantwoorden en de 
afvalinzamelaar, de textielinzame-
laar, Emmaus en de gemeente De 

Bilt vertelden alles over het re-
cyclen van afval. Er waren op de 
markt informatiefilms en een grote 
kraam van het Repair Café waar in-
woners hun kapotte spullen konden 

laten repareren. Voor de kinderen 
was er een plek om lekker te knut-
selen en deel te nemen aan de Ren-
je-rot-afval-quiz. 

Peiling
De gemeente vraagt de komende 
maanden inwoners en diverse 
bewonersorganisaties naar hun 
ideeën over het verbeteren van de 
manier van afval scheiden in inza-
melen. Deze inbreng wordt verder 
uitgewerkt en besproken in work-

shops. Het doel is om in het jaar 
2020 tenminste 75% van ons huis-
houdelijk afval te laten hergebrui-
ken als grondstof. Dat betekent 
dat we onze jaarlijkse hoeveelheid 
restafval terugbrengen van 225 
naar 100 kilo per persoon. Vanaf 
10 februari kan men deelnemen 
aan de enquête op www.debilt.nl/
afval. De resultaten vormen be-
langrijke input voor een besluit 
door de gemeenteraad over een 
nieuwe manier van inzamelen. 

Wethouder Anne Brommersma oefent in gescheiden inzamelen van afval.

Ook voor de kinderen was er veel te doen: een plek om lekker te knutselen en de Ren-je-rot-afval-quiz. 

Ook de Biltse politiek was ruim vertegenwoordigd: v.l.n.r. 
gemeenteraadslid Bertus Voortman, raadcommissielid Arie van der Vlies 
en gemeenteraadslid Michiel van Weele.

Back to the Sixties

Zaterdagavond speelde Dick Vierhout met zijn coverband muziek uit de 
jaren zestig in het H.F. Witte dorpshuis in De Bilt; muziek van Boudewijn 
de Groot, The Rolling Stones, Beatles, Procal Harum en natuurlijk ook 
Golden Earing. Na een afwachtend begin waagden steeds meer mensen 
zich op de dansvloer. Muziek die bij de veelal aanwezige 60 plussers het 
bloed sneller deed stromen. (Frans Poot)

Website bewonersvereniging 
Woonspraak is klaar

Woonspraak heeft een nieuwe website waarmee ze nog beter bereikbaar zijn voor de huurder. 
Andersom kan Woonspraak de huurder snel bereiken om vragen te stellen over actuele 

onderwerpen die Woonspraak met SSW bespreekt. 

Er is veel veranderd. De oude site 
was een informatiebron waar geïn-
teresseerden de nieuwsbrief en no-
tulen konden vinden en lezen wie 
er in het bestuur zit en wat er in de 
statuten staat. Met de nieuwe web-
site kan de bezoeker binnenkort 
chatten met het bestuur. Per maand 
wordt er een moment ingepland 
voor een bepaald onderwerp waar 
men over kan praten. Het menu is 
in drie onderwerpen verdeeld; al-
les voor de huurder, alles over de 
kernen en alles over Woonspraak. 
En is er een link om de nieuwsbrief 

te ontvangen en om lid te worden 
van Woonspraak voor 50 cent per 
maand. 

Meepraten
In de tegenwoordige tijd van me-
dezeggenschap en inspraak is het 
belangrijk, dat op het gebied van 
wonen en de directe woonomge-
ving, elke huurder zeggenschap 
kan krijgen over zaken die de ver-
huurder regelt. Daarnaast zijn er 
de laatste jaren voortdurend veran-
deringen bij de wooncorporaties, 
die van invloed kunnen zijn op het 

woonplezier van de huurders. Be-
trokkenheid bij het overleg met de 
woonstichting SSW is van grote 
betekenis. Aangezien een bunde-
ling van krachten de positie verste-
vigt, is de Biltse Bewonersvereni-
ging Woonspraak opgericht. Deze 
vereniging vertegenwoordigt alle 
huurders van SSW en haar mede-
bewoners. Als u het ook belangrijk 
vindt om mee te praten over zaken 
als huurprijsbeleid, algemeen on-
derhoud en dergelijke, word dan lid 
van Woonspraak. Meer informatie 
vindt u op www.woonspraak.nl.

Sanne van der Zee in nauw overleg over de vormgeving van de site met Annelieke bij Parel Promotie.
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Voordeel

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

099

649

099

199

Geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 februari 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Varkenshaas
500 gram

Jumbo 
haardblok
Per stuk

Jumbo Fries 
suikerbrood
van

€2,79

Mineola
Per kilo
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Goed bezocht symposium
Werk en Mantelzorg

door Marijke Drieenhuizen

Zo´n 60 mensen namen vorige week woensdag deel aan het Symposium Werk en Mantelzorg 
De Bilt als afsluiting van de campagne Werk en Mantelzorg. Er waren niet alleen organisaties, 

bedrijven en mantelzorgers vanuit de gemeente De Bilt aanwezig, ook  
van buiten de gemeente waren er geïnteresseerden aanwezig. 

 
Centraal stond de vraag hoe een ba-
lans te vinden tussen mantelzorg en 
werk als gezamenlijke verantwoor-
delijkheid van zowel de werkgever 
als de werknemer. Feiten en cijfers 
geven een inzicht in mantelzorg. Eén 
op de zes werkende Nederlanders 
verleent meer dan 8 uur per week 
mantelzorg, zeker 61% van hen is 
vrouw. In de ziekenhuis, zorg en 
welzijn sector is dit één op de vier. 
Nog maar 45% van de mantelzorgers 
maakt mantelzorg bespreekbaar op 

hun werk. Werkgevers hebben mo-
gelijkheden om verlofregelingen toe 
te passen of bijvoorbeeld flexibele 
werkoplossingen of maatwerk aan 
te bieden. 1 op de 10 mantelzorgers 
voelt zich zwaar belast. De geschatte 
waarde van mantelzorg ligt op 7 mil-
jard euro ( bron www.werkenmantel-
zorg.nl). 

Herkennen 
Het eerste deel van het symposium 
bestond uit een gezamenlijk gedeelte 

waarbij door Lenette van Tienhoven 
van de Stichting Werk en Mantel-
zorg werd ingegaan op de combinatie 
mantelzorg en werk in het algemeen. 
Herkennen en erkennen blijken kern-
woorden. Zij vertelde onder andere 
van het feit dat er mooie initiatieven 
ontstaan op de werkvloer. Zo hebben 
werknemers van een Amsterdams 
bedrijf het initiatief genomen om één 
of meerdere verlofdagen over te doen 
aan collega’s die tijdelijk heel veel 
mantelzorg verrichten. 

Erkenning 
Vervolgens deelde Lenette van 
Tienhoven de erkenning ‘Wij wer-
ken mantelzorg vriendelijk’ uit aan 
wethouder Anne Brommersma en 
gemeentesecretaris Erik Wietses. Er 
is hard gewerkt om in aanmerking 
te komen voor deze erkenning. Met 
deze erkenning laat de gemeente De 
Bilt als werkgever zien dat zij aan-
toonbaar mantelzorgvriendelijk be-
leid in hun personeelsbeleid hebben 
geïntegreerd. Voorbeelden hiervan 
zijn dat nieuwsberichten over man-
telzorg en werk publiceren op het 
Intranet maar ook bijvoorbeeld dat 
mantelzorg en werk een vast onder-
deel vormt van het functioneringsge-
sprek. Aansluitend deelde Achmea 
als mantelzorgvriendelijke werkge-
ver ervaringen uit de praktijk. Daarna 
volgden een drietal workshops waar-
bij vanuit verschillende perspectie-
ven gekeken werd naar de combina-
tie werk en mantelzorg.

Steunpunt 
‘We kunnen terugkijken op een bij-
zonder geslaagde middag’ , aldus 
Marianne Houkamp van het Steun-
punt Mantelzorg De Bilt. ‘Organisa-
ties en bedrijven zijn geïnspireerd om 
werk te maken van mantelzorgvrien-
delijk personeelsbeleid en mantelzor-
gers voelen zich gesteund en gesterkt 
in het belangrijke werk dat zij doen. 

De campagne is dan wel geëindigd, 
maar we gaan zeker door met dit be-
langrijke thema’. Bedrijven die geïn-
teresseerd zijn in mantelzorgvriende-
lijk beleid en alle mantelzorgers in de 
gemeente De Bilt (werkend of niet) 
, kunnen contact opnemen met het 
Steunpunt. 

Voor meer informatie www.mens-
debilt.nl of via email mantelzorg@
mensdebilt.nl Het Steunpunt is tele-
fonisch bereikbaar op telefoonnum-
mer 030 - 727 1556.

Geslaagd Symposium Mantelzorg en Werk.

Samen eten in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

In Dijckstate in Maartensdijk kan als proef van 29 februari tot en met vrijdag 1 april weer vijf 
dagen per week samen gegeten worden. Een nieuwe start van een eerder  

initiatief dat door omstandigheden gestopt is.

Al langer kan er samen gegeten 
worden in Maartensdijk. Eerst in het 
restaurant van Dijckstate, toen dat 
sloot volgde een pilot door Mens, 
Cordaan en de Bewonerscommis-
sie Dijckstate. Die vrijwilligers van 
toen zetten nu de volgende stap: vijf 
dagen per week samen eten bij Bon 
Appetit, servicecentrum Maartens-
dijk (in Dijckstate). De vrijwilligers 
weten het zeker; hier is behoefte aan. 

Iedereen is welkom
De ervaring leert dat samen eten 
mensen goed doet. Alice Plantinga: 

‘Er is gezelligheid en sociale con-
trole, men let, in goede zin, op el-
kaar en vergeet er eens iemand de 
tijd dan wil een ander graag even 
contact zoeken en melden dat er ge-
geten gaat worden. Dat doet de men-
sen goed, ze horen er bij’. Iedereen 
is welkom, leeftijd is niet belangrijk 
al moet wel worden vermeld dat nu 
nog iedereen al wat ouder is. Men 
kan vijf dagen per week aanschuiven 
om half 6, maar dat hoeft natuurlijk 
niet. ‘Mensen kiezen zelf hoe vaak 
ze per week mee willen eten, ze ge-
ven dat de vrijdag ervoor door’. 

Vers bereid
Elke dag wordt het eten door het 
Groenekans bedrijf Tip Top vers 
bereid. Op woensdag krijgen de 
mensen een driegangenmenu dat 
bestaat uit een voorgerecht, een 
hoofdgerecht en een toetje. Op de 
andere dagen is er uitsluitend een 
hoofdgerecht. De maaltijd wordt 
in Dijckstate in een speciale oven 
warm gemaakt. Het menu voor de 
proefperiode is op woensdag altijd 
zalm met roomsaus en bijvoorbeeld 
vooraf een groentesoep, gevolgd 
door krieltjes en boontjes en een toe-

Vijfkeer per week samen eten in Maartensdijk, Mirjam Valkenburg (links) en Alice Plantinga weten het zeker: 
hier is behoefte aan.

Informatieavond bij 
Apotheek Maertensplein

Wilt u meer weten over incontinentie voor ontlasting?
Dan bent u welkom op de informatieavond daarover

op donderdag 10 maart bij de Maertensplein-
apotheek in Maartensdijk.

Apotheek Maertensplein en de Proctos Kliniek uit Bilthoven organise-
ren gezamenlijk een informatieavond over deze zeer vervelende aan-
doening. Tijdens de avond zullen niet alleen de oorzaken van inconti-
nentie voor ontlasting besproken worden maar ook wat eraan te doen 
is. Eenvoudige adviezen kunnen de klachten vaak al in belangrijke 
mate verminderen. Vanaf 19.15 uur staat er koffie klaar in zorgcentrum 
Dijckstate, Maertensplein 98, Maartensdijk. Om 19.30 uur start het 
programma. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan apotheker, 
arts, fysiotherapeut of verpleegkundige. Graag vooraf aanmelden via 
tel. 0346 210605. Toegang is gratis.

Toets aanvraag  
WMO-voorzieningen

Sinds vorig jaar zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor 
de aanvraag en toekenning van WMO-voorzieningen. De PvdA 

De Bilt wil dat het aanvraagproces getoetst wordt aan de normen 
en spelregels die de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen 

(Anbo) heeft opgesteld. 

Raadslid Erik van Esterik: ‘Een logisch en transparant aanvraagproces 
is voor inwoners die een WMO-voorziening aanvragen erg belangrijk. 
Gemeenten hebben allemaal min of meer zelf het wiel uitgevonden en 
wij denken dat het verstandig is nu we een jaar verder zijn, dit aanvraag-
proces te toetsen. De normen van de Anbo zijn daarvoor erg geschikt’. 

Motie
In een daarop betrekking hebbende motie vraagt de PvdA-fractie het 
WMO-beleid en de uitvoeringspraktijk van de gemeente De Bilt te toet-
sen aan de 30 normen en spelregels, zoals verwoord in de notitie van de 
ANBO en aan te geven op welke onderdelen deze overeenkomen en/of 
afwijken en wat hiervoor de redenen zijn. Uiteraard wordt de motie  af-
gesloten met de vraag deze analyse te overleggen aan de gemeenteraad 
en te voorzien van een conclusie en eventuele aanbevelingen.

tje. De andere dagen is er elke dag 
een ander hoofdgerecht en dat vari-
eert van gekookte aardappelen met 
bietjes en een slavink tot witte rijst 
met gestoofd rundvlees en groenten. 
Vooraf is het menu in te zien zodat 
men weet waarvoor men inschrijft.

Inschrijven en meer informatie
Elke vrijdag kunnen mensen zich 
aanmelden voor de daarop volgende 
week en gelijk betalen. Alice Plan-
ting zit dan van 16.00 tot 17.00 uur 
in het Servicecentrum Maartensdijk 

(Dijckstate). ’En als er vrijwilligers 
zijn die het leuk vinden om mee te 
draaien, heel graag, ze zijn van harte 
welkom. Je geeft wat en krijgt er 
echt veel voor terug. Mensen waar-
deren dit’. Mirjam Valkenburg van 
Mens kan ook gebeld worden voor 
meer informatie. 
Zij of een andere collega is door-
deweeks van 9.00 tot 12.00 uur be-
reikbaar op telefoonnummer 0346 
214161 of u loopt even langs bij 
haar op het Servicecentrum Maar-
tensdijk. 
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Fysio Fitness Visscher
Ruigenhoeksedijk 21
3737 MP Groenekan

Tel: 0346-212412
www.ff visscher.nl
info@ff visscher.nl

Vraag nu een grati s proefl es aan bij Fysio Fitness Visscher.

* Het inschrijfgeld bedraagt normaliter € 25,-

Meer voordeel bij Fysio Fitness Visscher
Vanaf nu worden onze leden extra beloond

door het spaarsysteem Fanly. 

Hoe vaker je komt sporten, hoe groter de beloning. Zo geeft  de club bijvoorbeeld 
al na 6 trainingen een eiwit shake grati s en nog veel meer leuke beloningen zoals: 

T-shirts, personal trainingen, sportmassages en zelfs een maand grati s sporten. 

Schrijf nu grati s in!*
Visscher’s voordeel:
• Jeugdabonnementen, betaal je leeft ijd in euro’s
• Geen jaarcontracten, opzegbaar per maand
• Staat bekend om de gezelligheid en ongedwongen sfeer
• Grati s persoonlijk schema opstellen
• Indoor en Outdoor trainen
• Meer dan 34 groepslessen per week waaronder 5 keer per week spinning
• Nieuwe groepslessen zoals: Steps, Poweryoga en B.B.B.
• Alti jd professionele begeleiding aanwezig
• Grati s app met de leukste nieuwtjes/trainingsschema’s
• Grati s parkeren

Spaar voor korti ng &
voordeel met de Fanly app!

Het Biltsch Meertje verplaatst…
Op zaterdag 5 maart 2016 wordt het Biltsch Meertje 
voor een dag verplaatst naar de Vechtsebanen. Dan 
organiseert IJBM op de kunstijsbaan in Utrecht-
Overvecht van 13.00 tot 16.00 uur een gratis schaats-
festijn voor alle mensen, die voor dit seizoen een na-
tuurijsabonnement hebben aangeschaft, maar helaas 
niet hebben kunnen schaatsen op de natuurijsbaan 
vanwege de zachte winter.

Om het schaatsen niet te verleren kan er lekker wor-
den geschaatst voordat het voorjaar definitief begint. 
IJBM-ers zullen op 5 maart aanwezig zijn om tips te 
geven over schaatstechniek, bochtentechniek, hou-
ding en je te enthousiasmeren voor schaatsen in ver-
enigingsverband. 
Daar kun je op heel jonge leeftijd mee beginnen 
(vanaf 6 jaar). Vaak slaat het enthousiasme van de 
kinderen over op ouders/verzorgers zodat een leuke 
familieactiviteit ontstaat.

Gratis schaatsen
Het evenement staat ook open voor mensen die over-
wegen om volgend seizoen een natuurijsabonnement 
aan te schaffen voor het Biltsch Meertje en voor spor-
tievelingen die volgend seizoen actief schaats-lid 
willen worden. Bij aanschaf van een natuurijsabon-
nement voor het Biltsche Meertje of aanmelding als 
actief schaats-lid voor het seizoen 2016/2017, brengt 
IJBM de aanschaf van het toegangsbewijs van 5 
maart in mindering op uw abonnementsgeld.

Aanmelden
Het evenement is op zaterdag 5 maart om 13.00 uur 
op Kunstijsbaan de Vechtsebanen Aan de Mississip-
pidreef 151 te Utrecht. Verzamelen direct voor de 
ingang van de Vechtsebanen. IJBM’ers zijn te her-
kennen aan blauw / oranje schaatsjack. Aanmelden 
is niet noodzakelijk, maar een mailtje naar:
bestuur@ijbm.nl wordt gewaardeerd.

ALS Lenteloop Bilthoven
 

Op zondag 17 april wordt de eerste ALS Lenteloop 
georganiseerd. Een hardloop- en wandel event in 
Bilthoven. Het is een initiatief van Vincent Cornelis-
sen bij wie in de zomer van 2015 ALS werd vastge-
steld. 

Doel is enerzijds om geld te werven voor de Stichting 
ALS en anderzijds om een evenement te organiseren 
waarbij de gezamenlijkheid van samen lopen en  sa-
men het leven vieren voorop staat. Samen lopen voor 
een wereld zonder ALS. Daarom kan er naast hardlo-
pen ook gewandeld worden, zodat iedereen mee kan 
doen. Van de allerkleinsten die de kidsrun doen tot 

de wandeling van opa en oma. Ook voor wat minder 
validen wordt het mogelijk gemaakt mee te doen op 
een kort parcours!

Uitdaging
De 10 kilometer is een prachtige loop door de bossen 
van Bilthoven. De 2,5 en de 5 kilometer zijn twee 
mooie stratenlopen door het groene Bilthoven. Voor 
minder validen die toch mee willen doen is er de ALS 
Special van 500 meter. Inschrijven kan op www.al-
slenteloop.nl. Alle opbrengsten komen ten goede aan 
onderzoek naar ALS. Feest met muzikale omlijsting 
vanaf 13.00 uur op het Vinkenplein in Bilthoven.

Wielertoervereniging Westbroek
Woensdag 17 februari wordt de Wielertoervereni-
ging Westbroek officieel opgericht. Inmiddels is de 
verenigingsvorm vastgesteld, zijn statuten opgesteld 
en is men druk geweest met het werven van sponso-
ren voor de wielertenues. 

Het resultaat wordt woensdagavond 17 februari 
vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis van Westbroek ge-
presenteerd. Alle leden die zich aangemeld hebben, 
maar ook potentiële leden zijn van harte welkom om 
deze bijeenkomst bij te wonen.

(Jan Hennipman)

Afzwemmen in Brandenburg
Zaterdag 13 februari was 
er 'afzwemfeest' in het 
zwembad Brandenburg. 
Er waren 23 kinderen 
die voor A zwommen, 
34 kinderen voor B en 
15 kinderen voor C. 
Uiteraard werden de 
zwemmers aangemoedigd 
door heel veel (groot-)
ouders, vriendjes en 
vriendinnetjes.
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Ook Vierklank bezorger worden?
Voor deze wijken zoeken wij bezorgers

Wijk 32:  Heel Lage Vuursche (Koudelaan - Eikenlaan - Dorpstraat - Kloosterlaan - 
300 Roedelaan - Karnemelksweg - Hoge Vuursche weg - Beukenhof, Slotlaan)

Wijk 102: Koekoeklaan, Merellaan, Nachtegaallaan, Plein Vogelzang
Wijk 105: Julianalaan 102 t/m 282, Paltzerweg
Wijk 114:  Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117:  Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan
Wijk 126:  Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenln
Wijk 129:  Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan, Perenlaan, Walnootlaan, Perziklaan
Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, 

Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan
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Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie

Ontwikkelingen bij 
korfbalvereniging NOVA 

door Guus Geebel

Bij korfbalvereniging NOVA in Bilthoven kwam eind 2014 het verzoek van de gemeente om een 
gedeelte van het terrein van de vereniging af te staan aan beachvolleybalclub Irene Beach.

‘De onderhandelingen die daarna met de gemeente en Irene Beach plaatsvonden 
verliepen in uitstekende sfeer’, vertelt NOVA-voorzitter Arie Anninga.

‘Irene Beach is momenteel gehuis-
vest achter zwembad Brandenburg, 
waar plannen liggen voor de ont-
wikkeling van een nieuw zwem-

bad. Daarvoor is de ruimte van 
Irene Beach nodig. Volgens de ge-
meentelijke begroting zouden wij 
in 2017 aan de beurt zijn voor de 

vervanging van ons kunstgrasveld, 
maar de verwachting is nu dat die 
investering naar voren gehaald kan 
worden.’ 

Nieuwe velden
NOVA gaf in de onderhandelingen 
aan ook wat met de kunstgrasvel-
den te willen. ‘Met de ruimte voor 
Irene Beach leveren we een stuk 
grasveld in dat we gebruiken voor 
trainingen en op zaterdag ook voor 
wedstrijden. Nova bespeelt nu een 
kunstgrasveld van 30 bij 60 meter. 
De nieuwe norm is 20 bij 40 meter. 
We willen bij de vernieuwing het 
veld een kwartslag draaien waar-
door er drie kunstgrasvelden naast 
elkaar kunnen komen.  De gemeen-
te heeft er positief op gereageerd en 
er wordt door de sportambtenaar 
een voorstel geschreven. Als alles 
op groen staat gaan we het realise-
ren. Het is dus nog niet helemaal 
beklonken dat we dit jaar de nieuwe 
velden krijgen. Wij willen best een 
gedeelte van ons gras afstaan aan 
Irene Beach, maar de kantine willen 
we alleen voor NOVA bestemmen. 
Irene Beach krijgt een eigen tijde-
lijke voorziening voor de leden, met 
een kleine kleedkamer, wat tafels en 
stoelen en een terrasje waar ze na 
een wedstrijd kunnen zitten.’ 

Promotie
Korfbalvereniging NOVA werd op 
30 maart 1990 opgericht. Het is een 
fusie tussen de verenigingen BIKO 
uit Bilthoven en KAMEO uit Groe-

nekan. De vereniging is ingedeeld 
in District Oost van het KNKV. Het 
eerste team werd op 13 februari 
kampioen van de derde klasse in de 
zaal en speelt volgend jaar weer in 
de tweede klasse. ‘Dat is de plaats 
waar we horen. We willen daarna 
wel een stapje maken. Het tech-
nisch beleidsplan wordt op dit mo-
ment herschreven. We willen een 
constante tweedeklasser worden en 
vervolgens een stap maken naar de 
eerste klasse.’ NOVA telt ongeveer 
270 leden. Korfbal wordt inmiddels 
wereldwijd beoefend. In Nederland 
is het met bijna 100.000 korfballers, 
na voetbal, volleybal, hockey en 
bridge de vijfde teamsport. Korfbal 
heeft een A-status bij NOC*NSF.

Vrijwilligers
‘Heel bijzonder bij NOVA is dat we 
veel vrijwilligers hebben’, zegt Arie 
Anninga trots. ‘Op een ledenaantal 
van 270 hebben we 80 tot  90 vrij-
willigers. We houden jaarlijks een 
vrijwilligersmiddag om ze te be-
danken. De teamgeest is erg groot. 
Mannen en vrouwen spelen in één 
team, waarmee korfbal zich van 
andere sporten onderscheidt. Voor 
leden en vrijwilligers vinden bij de 
vereniging voor jong en oud ook al-
lerlei andere activiteiten plaats, zo-
als feesten, toernooien en kampen.’

Voorzitter Arie Anninga noemt NOVA een vereniging van vrienden. 

Donna tweede in De Muziekwedstrijd
Zondag 14 februari vond in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam de finale plaats 

van De Muziekwedstrijd: een splinternieuwe online wedstrijd voor alle muzikale kinderen 
in Nederland van 4 t/m 12 jaar. De 9-jarige celliste Donna van Leeuwen uit Bilthoven was er bij.

Van 1 oktober t/m 31 december 
2015 daagde De Muziekwedstrijd 
kinderen van 4 t/m 12 jaar uit om 
online een filmpje van hun ei-
gen muziekoptreden in te sturen. 
Kinderen konden alleen of samen 
met hun muzikale vriendjes mee-
doen, met ieder instrument, op elk 
niveau en in iedere muziekstijl. 
Zo’n 600 kinderen deden mee.  
Uit de ruim 600 ingestuurde film-
pjes, koos de jury, bestaande uit 
zangeres Giovanca, drummer César 
Zuiderwijk, pianist Ralph van Raat, 
violiste Rosanne Philippens en mu-
zikale duizendpoot Edwin Rutten de 
10 finalisten. Deze jonge muzikantjes 
traden op 14 februari . live op tijdens 

de finale van De Muziekwedstrijd, 
het nieuwste project van het Prinses 
Christina Concours. 

Jury
De finalisten traden live op voor de 
jury en een klein publiek in de Clas-
sic Express, de rijdende concertzaal 
van het Prinses Christina Concours. 
Daarna was de prijsuitreiking op 
een groot podium in de Rivièrahal 
van Diergaarde Blijdorp in Rot-
terdam. Maurice Lede (bekend van 
o.a. het Jeugdjournaal) presenteerde 
dit feestelijke evenement waarbij de 
volledige jury aanwezig was en live 
muziek werd gemaakt door jonge 
muzikanten. Alle kinderen die een 

filmpje hadden ingestuurd voor De 
Muziekwedstrijd kregen gratis toe-
gangskaarten voor de dierentuin. 
Andere bezoekers van Diergaarde 
Blijdorp op 14 februari konden de 
prijsuitreiking ook bijwonen.

Edwin Rutten
Oud Maartensdijker Edwin Rutten 
was juryvoorzitter: ‘Wat gaat mij dit 
project ter harte en wat was ik blij 
verrast wat dit glanzende jonge volk 
te vertellen heeft en laat horen. Zij 
zijn het die de muzikale estafette-ba-
ton doorgeven, zij laten zien dat cre-
ativiteit van alle tijden is. In alle gen-
res. Vooroordelen bestaan nog niet. 
Zij doen wat hoofd en hart ingeeft’.

De 9-jarige Donna van Leeuwen (links) krijgt de 2e prijs uitgereikt door 
juryvoorzitter Edwin Rutten.            (foto Martine van Stigt Thans)

Ruime overwinning 
voor DOS

Zaterdagmiddag speelde de Westbroekse korfbalclub DOS in de Velu-
wehal in Barneveld de elfde wedstrijd van de zaalcompetitie. Net als de 
vorige tien wedstrijden werd ook deze met ruime cijfers gewonnen.

Dit zaalseizoen staat er geen maat op DOS. Het team laat wekelijks zien 
met kop en schouders boven de andere teams in de 2e klasse uit te steken. 
Voor de eerste wedstrijd werd DOS al tot torenhoge titelkandidaat gebom-
bardeerd. De Westbroekers tonen wekelijks aan dat zij goed met deze druk 
om kunnen gaan. Nu tegen het einde van de zaalcompetitie leidt het ge-
brek aan tegenstand alleen tot een verminderde scherpte in de afronding.  

Zaterdag startte tegenstander DWS goed en na vier schoten stond DOS 
met 3-0 achter. Geen spoortje van paniek bij het achttal van coach Steven 
Brink. DOS hield het tempo hoog en alhoewel DWS met veel inzet bleef 
spelen, was het een ongelijke strijd. Met rust was de wedstrijd al gespeeld 
met een 5-13 stand. De tweede helft werd een verplicht nummer. DWS 
kon het tempo niet meer bijbenen en het was enkel aan de matige afron-
ding bij DOS te wijten dat er geen monsterscore werd behaald. Het afron-
dingspercentage lag eigenlijk iets te laag. Freewheelend pakte DOS ook 
deze twee punten mee naar huis (9-23). DOS staat nu 2 punten (11-22) 
voor op naaste belager EKVA (12-
20). Totaal duurt de competitie 14 
speelrondes. Aanstaande zaterdag 
speelt DOS om 19.25 uur in De 
Vierstee het inhaalduel tegen Kes-
teren, dat op de laatste plaats staat.

Steaming popnight in Lichtruim
Op vrijdag 12 februari vierde The-
ater het Lichtruim het eerste lus-
trum van de popnight. Het recept 
is beproefd: vijf coaches, docenten 
van de muziekschool Patrick On-
derweegs (slagwerk), Dick Kaan 
(gitaar), Menno Schaaij (gitaar), 
Peter de Bye (basgitaar) en Ma-
rijn Vlijm (gitaar) stomen in een 
maand tijd 36 muzikanten klaar 
voor een optreden in een popband. 

De muzikanten zijn vooral jong 
maar hier en daar zie je ook wat 
grijze haren. Dick: ‘We hebben 
natuurlijk veel jonge leerlin-
gen, maar ook voor de ouderen 
is plaats. Popmuziek is natuurlijk 
van alle leeftijden, dat blijkt ook 
wel uit de nummers die variëren 
van oude rock tot de hits van van-
daag’. Zo waren er nummers te 

horen van Tina Turner, The Doors 
en The Beatles maar ook van Ten 
Sharp, David Guetta, The Script 
en Kensington. Patrick: ‘Ons doel 
is om onze leerlingen een podium 
te geven en hen hier in te begelei-
den en wat daar bij komt kijken in 
de hoop dat ze deze ervaring mee 

nemen in hun eigen muzikale reis. 
De popnight zetten we in op hoog 
niveau. Voor sommige talenten is 
het soms nog wel onwennig en 
spannend, maar het is juist de be-
doeling ervaring op te doen’.

(Han Langen)

Jong talent op het podium tijdens 
Popnight.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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 De Gram, 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  ....................................................

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Heel veel VINTAGE meubels 
te koop! Geopend van don-
derdag t/m zaterdag 10.00 - 
17.00 uur MarktplaatsHelper 
Groenekan,  Nwe. 
Weteringseweg 34. Tel. 
06-37366906

Cavia- of konijnenhok 
100x45x50 cm met bakjes, 
hokje voer, hooi € 27,50. Tel. 
0346-820494

Ouderwetse donkereiken 
boekenkast 40x125 cm met 
aan weerszijden glas in lood 
raampjes, in midden klein uit-
schuifbaar bureautje met ver-
lichting 150 cm breed € 50,-. 
Kleine elektrische oven en 
grill. Eén keer gebruikt.  
€ 17,50. Tel. 06-22649968

Mooie, bijna nieuwe  
bureaustoel met gasveer voor 
€ 25,-. Tel. 06-19691119 na 
18.00 uur 
Toegang tot Ouwehands 
Dierenpark voor 4 personen, 
geldig t/m 14 maart € 35,-. 
Tel. 06-19691119 na 18.00 
uur

Fietsendrager € 30,-. Tel. 
0346-212929

Z.g.a.n. 6 kunststof eet-
bordjes van Sesamstraat 
€ 5,-. K3 speel serviesje, 
metaal, 14-delig € 7,50. Tel. 
06-29506849

Z.g.a.n. Buggy-mee. Speciaal 
rekje om buggy te vervoe-
ren op de fiets € 15,-. Tel. 
06-29506849

Muziekmobile voor boven de 
box. Winnie the Pooh met 
licht en geluid € 25,-. Z.g.a.n. 
Chicco de Luxe babygym, 
soort speeltafel/boog € 30,-. 
Tel. 06-50602672

Wipstoeltje roze, La-Di-Da 
Bouncer. Muziek en trilfunc-
tie € 20,-. Tel. 06-50602672

Gratis af te halen in Bilthoven: 
voor de speldjesverzamelaar, 
diverse automerk speldjes. 
Tel. 030-2293063

Ca. 50 boeken, romans/thril-
lers/detectives € 0,75 of € 1,- 

per stuk. Tel. 030-2293063

Nieuw en ongebruikt kook-
boek met 80 gezonde 
Fairtrade recepten € 5,-. 
Schattig theepotje van rood-
bruine klei, bamboe handvat, 
bijhorende waxinelicht-hou-
der  € 5,-. Tel. 06-16276013

Zwart ijzeren kandelaar met 
draaihandel voor kaarsen 
€ 7,-. Tel. 06-16276013

Z.g.a.n. rubberen laarzen 
zwart, merk Ugg, maat 40 
met gespen en veters € 45,-. 
Tel. 06-43122560

Efteling geld, 14 Pardoes 
€ 2,- biljetten, totaal € 28,-. 
Mag voor € 10,- weg. Tel. 
030-2293063

Nieuw Rohs mini smartphone 
speaker, zwart € 7,50. Tel. 
030-2293063

Nieuw attachékoffer € 7,50. 
Nieuwe fietsstuur-koeltas 
€ 4,-. Tel. 0346-211738

Heren dansschoenen maat 44 
€ 15,-. Adidas trainingspak 
€ 7,50. Tel. 030-2291160

Div. treinboeken en treinbla-
den vanaf € 0,50 per stuk. 
Div. munt- en postzegelbla-
den vanaf € 0,50 per stuk. Tel. 
06-29205692 tussen 18.00 en 
20.00 uur

Div. oude Robbedoes verza-
melalbums, elk album bevat 
1 kwartaal. Vanaf € 10,- per 
stuk. Tel. 06-29205692 tussen 
18.00 en 20.00 uur

Nieuw in verpakking: knoop-
kleedje 50x75 cm € 15,-. Tel. 
0346-243758

5 gekleurde keramieken bier-
pullen van Amstelbier voor 
de verzamelaar € 30,-. Tel. 
0346-243758

Nieuw in verpakking: Aap-
noot-miespuzzel van ori-
gineel van Cornelis Jetses, 
1000 stukjes € 10,-. Tel. 0346-
243758

Verhuisdozen 32x49x36 cm, 
19 stuks in één koop € 20,-. 
Tel. 030-2288994

Gaskachel Nobel, zwart, rond 
model, ø27cm met 40cm 
ronde voetplaat. 9,9 kW uit-
laat 100mm, met aardgas-
slang 1 meter € 50,-. Tel. 
030-2288994

Rookgasafvoer; 100mm 
kachelaansluiting met trom-
melverloop excentrisch naar 
110mm schoorsteenaanslui-
ting, aluminium € 6,-. Tel. 
030-2288994

Mini-stepper, weinig gebruikt 
€ 15,-. Nieuwe kettlebell 5 kg 
€ 5,-. Tel. 06-53441095

Oude, kristallen bowlpot 
€ 49,50. Tel. 06-53441095

Activiteiten
WERELDWINKEL zaterdag 
in Dijckstate. Leuke cadeaus, 
vroege paaseitjes en veel 
meer.

Personeel aangeboden
Mooi cijfer voor je monde-
ling FRANS? Oud-docente 
met veel ervaring stoomt 
je er helemaal klaar voor. 
Gegarandeerd! Zie website 
www.bijlesdebilt.nl

Ervaren DOCENT geeft huis-
werkbegeleiding aan huis. 
Tel. 06-34892915

BIJLES voor basis- en mid.
onderwijs div. vakken ook 
Grieks. € 15,- p/u, 2uur € 25,-. 

schoonheidsspecialiste
pedicure - nagelstyliste
Hessenhof 13 ▪ De Bilt

Tel. 030 26 58 138
www.formidable-moment.nl

S T A P E L K O R T I N G
1 STuKS 50%

2 STuKS 60%
3 STuKS 70%

K O R T I N G
* m.u.v. de basiscollectie

Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46 Maartensdijk 

S T A P E L K O R T I N G
1 STuKS 50%

2 STuKS 60%
3 STuKS 70%

K O R T I N G
* m.u.v. de basiscollectie

Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46 Maartensdijk 

Nicky 06-81785698

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84974713

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

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

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

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

Wij willen u graag helpen 
bij het OPRUIMEN van uw 
inboedel. Wordt gratis bij U 
opgehaald. e-mail: Mary@
vdPlaats.nl Tel. 06-54392762

Te huur/ te koop 
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 
- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282 

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 
18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD: ma, wo en vr: 16.00- 
20.00u en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit 
voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

Puber slim, cijfers laag?
Maria van Groenestijn biedt coaching in leerprocessen van 
(hoog)begaafden, ter ondersteuning van kind en ouder(s). T 
030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

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, restpartij open(haard)
hout, broeiramen en 1 ruiters 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie
van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt cursussen

Uitbreiding Studieclub 55+

Er is een groep van ongeveer 10 mensen, die 
iedere 1e en 3e dinsdagochtend van de maand 
van 10.00 tot 12.00 uur bij elkaar komt in het 
Lichtruim in de bibliotheek in Bilthoven. De groep 
kan enige uitbreiding wel gebruiken. Voor meer 
inlichtingen: Dorothé Bunnik (bibliotheek) tel.035 
6095819 of Rini van der Grient, tel. 06 42415974.

Collectanten gevraagd

Voor de collecteweek van Amnesty is men op zoek 
naar collectanten voor Maartensdijk, De Bilt en 
Bilthoven. De collecteweek is van 13 tot 19 maart 
2016. Voor meer informatie of aanmelden om te 
collecteren kan contact worden opgenomen voor 
Maartensdijk met Nienke Koeman – Stein (tel. 06 
42247051) en voor Bilthoven en/of De Bilt met 
Ferrand op ten Noort (tel. 06 52328766). 

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

KIJK op onze  

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

Speelplekken onder de maat
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt 

legt de komende raadsvergadering de startnotitie speelruimtebeleid 
voor. Hierin staat hoe de gemeente De Bilt omgaat 

met het aantal speelplekken.

Opvallende constatering is dat 60% van de inwoners niet tevreden is over 
de speelvoorzieningen. Bovendien blijkt dat in de gemeente De Bilt maar 1 
speelplek per 100 kinderen beschikbaar is terwijl dat bij vergelijkbare ge-
meenten in de provincie bijna 2 speelplekken per 100 kinderen is. Zowel 
PvdA als Beter De Bilt springen op de bres voor de jeugd. PvdA wil dat er in 
de begroting voor 2017 extra geld beschikbaar komt om het aantal speelplek-
ken uit te breiden en te investeren in kwalitatief uitdagende speeltoestellen 
voor alle leeftijden. Beter de Bilt roept het College op om wat meer ambitie te 
laten zien, om creatiever te denken over de inzet van speeltoestellen. Zo duur 
hoeft het niet te zijn, stelt de partij die burgers oproept foto’s van verloederde 
en op te knappen speelplaatsen door te mailen naar info@beterdebilt.nl.
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SVM verspeelt punten 
In de streekderby tegen het Soester SEC startte SVM veel belovend. Op de moeilijk bespeelbare 

grasmat zocht de Maartensdijkse trots de oplossing veel in combinatiespel. SEC loerde met 
sterk verdedigend spel op de snelle counter. Het SVM-middenveld zocht te vaak de voetballende 

oplossing. SEC zette daar veel agressie en mannelijk voetbal tegenover. 

De eerste kansen waren voor SVM, 
maar het geelblauwe vizier stond 
niet op scherp. De eerste helft werd 
een strijd tussen twee hard wer-
kende ploegen. Na een kleine 20 
minuten spelen strafte SEC onze-
ker optreden van de SVM verde-
diging af 1-0, waardoor de bezoe-

kers op achterstand kwamen. In de 
tweede helft een agressiever SVM, 
dat SEC goed terug drong. Sjoerd 
Burgers verraste met een knappe 
soloactie de SEC verdediging een 
scoorde beheerst de gelijkmaker. 
SEC moest zich beperken tot verde-
digen met af en toe een gevaarlijke 

counter. Het wachten was duidelijk 
op de voorsprong van SVM, maar 
een fout in de SVM verdediging 
werd eenvoudig afgestraft door 
SEC (eindstand 2-1). 
SVM 1 speelt a.s. zaterdag de vol-
gende wedstrijd thuis tegen het 
Utrechtse Odysseus om 14.30 uur.

SVM probeerde het wel, maar miste overtuiging en speelde te wisselvallig. 
[foto Nanne de Vries] 

Tweemaal Zes wint in Zwolle
Afgelopen zaterdag moest Tweemaal Zes nog één punt behalen om zich definitief  

geen zorgen meer te hoeven maken dit seizoen. Daarvoor moest er voor de tweede keer dit 
seizoen gewonnen worden van Sparta Zwolle. Deze ploeg staat op de laatste plaats  
maar pakte juiste de laatste zaterdagen vier punten waardoor de hoop weer levend  

was om die directe degradatieplaats af te komen. 

In de eerste helft was het gelijk dui-
delijk dat de verdediging van TZ 
duidelijk sterker was dan de aanval 
van Sparta. Slechts vijfmaal troffen 
de gasten doel in de eerste helft. Je 
mag dan verwachten dat het een 
kwestie van tijd is voordat de aan-
vallers van de thuisploeg lekker in 
de wedstrijd zitten omdat er rede-
lijk ontspannen aangevallen kon 
worden. Jammer genoeg was de 
afstemming niet optimaal en kwam 
men niet lekker in het ritme. Toch 
wist men 13 keer te scoren en zat 
vooral Luke van Kouterik lekker in 

de wedstrijd.
In de tweede helft viel er weinig 
meer te genieten voor het publiek. 
De trend van de eerste helft zette 
zich door. Het lukte de thuisploeg 
niet zichzelf naar een hoger niveau 
te tillen. Slechts achtmaal scoorde 
TZ de tweede helft en dat is sim-
pelweg te weinig. Sparta scoorde 
de tweede helft beter mee, maar de 
thuisploeg kwam geen enkel mo-
ment in gevaar.

Tweemaal Zes speelt volgend 
jaar weer in de overgangsklasse. 

Een prima niveau voor de club uit 
Maartensdijk. Op dit moment is 
men druk bezig met het vastleggen 
van een nieuwe trainer voor het ko-
mend seizoen. 
Er zijn nog drie wedstrijden te spe-
len waaronder de laatste thuiswed-
strijd tegen De Meeuwen dat volop 
verwikkeld is in de titelstrijd met 
SDO (K). Om de laatste drie wed-
strijden om te zetten in winst zal de 
stijgende verdedigende lijn doorge-
zet moeten worden en het aanvals-
spel nauwkeuriger en gevarieerder 
moeten.

Nova terug in de tweede klasse
Zaterdag 13 februari heeft Nova 1 
het kampioenschap veiliggesteld in 
de wedstrijd tegen Woudenberg 1. 
Met snel en afwisselend spel waar-
in alle spelers hun kansen grepen en 

benutten, was Nova Woudenberg 
voor de vijfde keer dit seizoen de 
baas. Dankzij de 23-16 overwin-
ning zal Nova volgend jaar (ook) 
in de zaal uitkomen in de tweede 

klasse. Dit succes was, zoals coach 
Wouter van Brenk benadrukte, niet 
mogelijk zonder de inzet van reser-
veteam Nova 2 en alle clubvrijwil-
ligers. [foto Henk van de Bunt]

Bloemen voor het uitgelaten kampioensteam van Nova. [foto Henk van de Bunt]

Brandenburg wint terecht
De heren van Brandenburg wonnen zaterdagavond nipt van BZ&PC uit 
Bodegraven met 12-11. In de eerste 2 perioden ging het spel redelijk ge-
lijk op. De gasten namen wel een 0-1 voorsprong maar op het einde van 
de 1e periode stond een 3-2 stand op het bord, een voorsprong die de 
Biltse ploeg de hele wedstrijd bleef houden. Na 2 perioden was het 6-5 
en in de 3 periode sloeg Brandenburg een groot gat van 12-7 en iedereen 
ging er vanuit dat de wedstrijd gespeeld was, maar het tegendeel bleek. 
De fysieke sterke heren uit Bodegraven gooiden in de 4e periode alles in 
de strijd naast fysiek probeerde het ook de jonge ploeg van Brandenburg 
uit het spel te halen en dat lukte hen ook nog. De gasten slopen dichterbij, 
beide ploegen miste een strafworp op een stand van 12-8; voor Branden-
burg schoot Dennis van Scharenburg tegen de kruising en keeper George 
Panis stopte de 5 meter bal van BZPC. Op 5 seconden voor tijd bij een 
stand van 12-11 kreeg BZ&PC nog een man meer maar gescoord werd 
er niet meer. Al met al een wel verdiende overwinning maar de Branden-
burg zal toch moeten leren beter een wedstrijd moeten uit spelen.
In deze wedstrijd scoorde  bijna alle veldspelers en de man meer liep 
eindelijk weer eens goed (8 uit 9). Volgende week volgt de uitwedstrijd 
in Eindhoven tegen PSV een wedstrijd die gewonnen kan en moet wor-
den. De dames van de combinatie Brandenburg/De Robben behaalden in 
de hoofdklasse na 11 nederlagen eindelijk hun 1e punt door een 13-13 
gelijkspel tegen ZPB uit Barendrecht

Salvodames onderuit 
in Almere

Tegenstander Allvo liet er in Almere geen enkele twijfel 
over bestaan wat het beste team was. Dit team staat in de 
top drie en knokt volop mee voor het kampioenschap. Het 

kwaliteitsverschil kwam er duidelijk uit en Salvo moest 
genoegen nemen met een 4-0 nederlaag. 

De service heeft een belangrijke rol gespeeld in deze wedstrijd. Allvo 
beschikte over een moeilijke service waar Salvo de grootste problemen 
mee had. Met dit wapen wist de tegenstander het verschil te maken. 
Salvo daarentegen maakte heel veel serveerfouten gedurende de wed-
strijd. Hierdoor konden de Maartensdijkse dames de tegenstander niet 
tot het einde van de set bijhouden. De eerste drie sets bood Salvo goed 
tegenstand. Spelverdeelster Carien de Ridder wist haar aanvalsters goed 
te bereiken ondanks vaak matige stops door de moeilijke service. Coach 
Martine Vringer wist door haar positieve input de moraal hoog te houden 
zodat het een wedstrijd bleef. De eerste drie sets gingen verloren met 
resp.: 25-20, 25-19 en 25-19. In de 4e set was de pijp leeg en wist Salvo 
geen tegenstand van betekenis meer te bieden. Deze set ging verloren 
met 25-6. 
Op 5 maart krijgt Salvo de nummer 2 uit de poule op bezoek in De Vier-
stee. Dat wordt een moeilijke wedstrijd. Maar in de Vierstee kunnen de 
dames misschien wat extra’s bieden.    

Vroeg doelpunt brengt FC De Bilt zege
 

De overwinning, die FC De Bilt 
zaterdag in Scherpenzeel op Val-
leivogels behaalde was volgens 
vriend en vijand in elk geval ver-
diend. De (Biltse) bezoekers waren 
de eerste en tweede helft de boven-
liggende partij, geruggesteund door 
een vroege openingstreffer. Jeffrey 
Dijksman trof in de 11e minuut 
doel na een splijtende steekpass 
van Jelle Vliek. In het Valleivogels-
kamp kon men beluisteren: ‘De 

eerste kans die zij krijgen gaat erin. 
Dat is natuurlijk ook een kwaliteit’. 
De Bilt zakte terug, logisch ook ge-
zien de voorsprong. Valleivogels 
kon daar weinig tegenover zetten. 
Valleivogelspeler Van de Fliert 
kreeg in het eerste bedrijf een goe-
de schietkans, terwijl Jamal Ouas-
sif een volley gekeerd zag worden. 
Verder werd een doelpunt van Thijs 
Binnerts afgekeurd na een duwfout. 
Na de pauze probeerde Valleivogels 

het wel, maar buitenspelers Ouassif 
en Jos van Leeuwen lagen aan de 
ketting. Bovendien heerste FC De 
Bilt op het middenveld. De beste 
kansen waren dan ook voor de be-
zoekers, met name in de slotfase, 
toen de roodwitten meer risico’s na-
men. De spitsen van de bezoekers 
weigerden echter de trekker over te 
halen, waardoor de spanning tot het 
laatste fluitsignaal van arbiter Leij-
dekker verzekerd was. 
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•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Goede communicatie blijft moeilijk
door Rob Klaassen

Vorige week berichtte De Vierklank over het ‘Zaagwerk in de Biltse Duinen’. Het betreft hier een 
eens in de 7 jaar te houden groot onderhoud, waarbij het bedoeling is dat er door het verwijderen 
van bomen meer licht op de ondergrond zal komen. Op die manier kan er een ondergroei ontstaan 

die de gevarieerdheid van het bos ten goede zal komen. 

Hierbij zullen met name snel-
groeiende exoten (uitheemse 
soorten) als de Douglasspar en 
de Amerikaanse eik het moe-
ten ontgelden. Inheemse soorten 
zoals de grove den, de berk en 
de zomereik zullen dan weer de 
kans krijgen om uit te groeien. 
Door deze werkzaamheden ziet  
het bos er thans nogal ‘slagveld-
achtig’ uit. De dagelijkse gebrui-
kers van de Biltse Duinen voelden 

zich door de houtkap overvallen. 
Interviews met omwonenden ver-
schenen in een artikel in het AD 
met als kop ‘ Alsof er een bom is 
ontploft in de Biltse Duinen’. 

Het Utrechts Landschap, dat se-
dert 2009 eigenaar is van de Biltse 
Duinen, was zich van geen kwaad 
bewust en totaal verrast door de 
negatieve reacties van de omwo-
nenden. 

Zorgvuldig
Martijn Bergen, boswachter regio 
Noord van het Utrechts Landschap, 
dacht juist dat hij het bij de voor-
bereiding van de werkzaamheden 
zorgvuldig had gedaan. ‘Net zoals 
we dat ook overal elders doen’. Zo 
heeft hij bij alle ingangen van het 
bos een in plastic gehulde brief 
aangespijkerd, waarin duidelijk 
wordt aangegeven waarom en wel-
ke werkzaamheden er zullen wor-
den uitgevoerd. Tevens werd er 
een excursie aangekondigd in een 
weekend in oktober, waarbij Mar-
tijn ter plaatse tekst en uitleg zou 
geven over de werkzaamheden. 
Ook zouden daarbij alle locaties 
worden bezocht waar het werk was 
gepland. Op de bewuste dag en tijd 
kwam er tot verbazing van Martijn 
niemand opdagen. Achteraf blijkt, 
dat vrijwel niemand de brief had 
opgemerkt. Misverstand en onwe-
tendheid van twee kanten.

Oplossing.
De gebruikers van de Biltse Dui-
nen zijn (grotendeels) verenigd in 
de vereniging ‘ Vrienden van de 
Biltse Duinen’. Deze vereniging 

was in het najaar niet geïnformeerd 
door het Utrechts Landschap over 
het geplande groot onderhoud. 
Martijn Bergen, die pas enkele 
jaren bij het Utrechts Landschap 
werkt, was niet geïnformeerd over 
het feit dat de communicatie altijd 
loopt via de vereniging. Hij com-
municeerde, zoals hij dat elders 
altijd deed, namelijk door bekend-
makingen bij de ingang van het 
bos. De bewoners letten daar niet 
op, omdat zij altijd via de vereni-
ging communiceerden. Kortom, 
misverstand of beter miscommuni-
catie alom. De Vereniging ‘Vrien-
den van de Biltse Duinen’ had, om 
definitief aan alle misverstand een 
einde te maken, met het Utrechts 

Landschap afgesproken donderdag 
28 januari alsnog de excursie zou 
plaatsvinden. Martijn Bergen heeft 
op deze zonnige januaridag voor 
circa 15 mensen een boeiende ex-
cursie verzorgd. Alles is bekeken 
en besproken, diverse vragen be-
antwoord. Gevolg: iedereen ging 
na twee uur hoogst tevreden naar 
huis. Martijn: ‘Ik heb gedacht dat 
ik goed bezig was geweest. Maar 
dat blijkt achteraf een misver-
stand’. Afgesproken werd, dat in 
het vervolg de communicatie over 
de Biltse Duinen altijd zal verlopen 
via de vereniging. Hierbij werd de 
wens uitgesproken dat misverstan-
den, zoals hierboven beschreven, 
tot het verleden zullen behoren.

Onderhoud in het bos in 2016.

Donderdag jl. werd er alsnog voorlichting gegeven.

Cursus Tuinreservaten 
Op dinsdag 29 maart start IVN De Bilt e.o. met de cursus Tuinreservaten in Groenekan.  

In 6 avonden en 2 excursies leer je hoe je je eigen tuin, klein of groot, kunt omtoveren  
in een plek waar jijzelf en allerlei kleine dieren graag komen. 

Van stenenwoestijn naar een groene 
oase. Vanaf de eerste les ga je aan de 
slag met je eigen buitenplek. Bal-
kon, dakterras, gevel- of achtertuin: 
alles kan aangepast en diervriende-
lijk gemaakt worden. Je leert hoe 

je tuinbodem is opgebouwd, welke 
planten daarop goed groeien, welke 
dieren je tuin aantrekt en hoe je de 
tuin onderhoudt. Je krijg ook tips 
om je (klein)kinderen bij je Tuinre-
servaat te betrekken. 

Aanmelden vóór 15 maart via tuin-
reservaten@ivndebilt.nl. Bij min-
der dan 10 aanmeldingen gaat de 
cursus helaas niet door. Voor meer 
informatie: Marion van Lier, tel. 06 
19219158 

De pantserjuffer voelt zich prima 
thuis in een tuinreservaat.

Aandacht voor  
lokale ondernemers

In een voorstel aan het College van Burgemeester en 
Wethouders zal de Biltse VVD-gemeenteraadsfractie in 

de komende raadsvergadering van donderdag 18 februari 
aandacht vragen voor de lokale ondernemers. 

De gemeente De Bilt kent zeer vele en heel diverse bedrijven. Het is 
voor het gemeentebestuur onmogelijk al deze bedrijven te kennen. 
Daarom vraagt de lokale VVD aan het college bij aanbestedingen 
deze ook lokaal kenbaar te maken; zowel in de Biltsche Courant via 
de Biltbuis, maar ook in De Vierklank. Hierdoor kunnen alle onder-
nemers nog beter kennis nemen van de opdrachten, die de gemeente 
heeft en is er sprake van optimale transparantie. Daarnaast pleit de 
VVD voor het publiceren op de website www.DeBiltWerkt.nl. 

Hierdoor ontstaat er een nauwe samenwerking tussen overheid en on-
dernemers waar beiden optimaal gebruik van kunnen maken. ‘Dit is 
natuurlijk een goede stimulans voor de lokale werkgelegenheid’ al-
dus fractievoorzitter Christiaan van Nispen tot Sevenaer. ‘Wij willen 
graag dat alle Biltse ondernemers, bekende maar ook de onbekende, 
een goede en eerlijke kans krijgen bij de opdrachten (met een totale 
waarde van ruim 20 miljoen euro) die de gemeente jaarlijks uitbe-
steed. 

Daarbij is het van groot belang 
dat er zoveel mogelijk openheid 
is en dat er goede bekendheid 
aan wordt gegeven’.

Ongeval op de Hessenweg
De bestuurster van een personen-
auto is vrijdagmiddag met de schrik 
vrijgekomen bij een aanrijding met 
een vrachtwagen op de Hessenweg 
in De Bilt. De truck moest een flin-
ke draai maken om in te parkeren 
bij een supermarkt. De vrouw, die 
in de richting van de Blauwkapelse-
weg reed, heeft de situatie vermoe-
delijk niet goed ingeschat en knalde 
van achteren op de vrachtwagen. 

De klap was behoorlijk en er werd 
in eerste instantie groot alarm ge-
slagen. Ook is de winkelstraat eni-
ge tijd geheel afgesloten geweest. 

Uiteindelijk bleek de schade mee 
te vallen. De vrouw is onderzocht 
door ambulancepersoneel, maar ze 
hoefde niet naar het ziekenhuis. 

De auto had blikschade, maar kon 
de weg weer op.

(foto Loes Drieënhuizen.
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Naast dagelijks overdag, ook op 
donderdag- t/m zondagavond open 
op thuisbezorgd.nl & hungry.nl

bel: 0346 - 211 285

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

In verband met vakantie
zijn wij gesloten.

Woensdag 2 maart
zijn we er weer!
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