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Dat De Bilt feest, heeft als reden

dat het 900 jaar is geleden

dat Mathilde hier was

hef op haar dus het glas

en toost op een roemrijk verleden

Guus Geebel
Limerick

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Raad akkoord met wijzigingen in 
gemeenschappelijke regeling VRU

door Guus Geebel

Na een lange discussie onder leiding van de vicevoorzitter van de raad Anne Doedens gaat de raad 

akkoord met de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU).  

De fracties van Bilts Belang en Rost van Tonningen stemmen tegen.

Jolanda van Hulst (VVD) dient samen 

met de SGP een motie in waarin de 

vertegenwoordiger van De Bilt in de 

VRU wordt gevraagd de voorgestelde 

tekst te amenderen, omdat met de ge-

wijzigde tekst de raad de inanciële 
zeggenschap uit handen geeft. Frans 

Poot (D66) vraagt de portefeuille-

houder de bezorgdheid van de raad 

over te brengen in het dagelijks be-

stuur. Johan Slootweg (SGP) noemt 

de gemeenteraden bij deze regelin-

gen een soort raad van toezicht. ‘Die 

zouden er daarom in een veel eerder 

stadium over moeten kunnen pra-

ten. Han IJssennagger (Bilts Belang) 

is het daarmee eens, omdat in een 

eerder stadium amendering nog mo-

gelijk is. Ebbe Rost van Tonningen 

ziet zich voor het blok gezet. Anne 

Brommersma (GroenLinks&PvdA) 

constateert onbehagen, ook in haar 

fractie, omdat de raad minder invloed 

heeft. Zij denkt dat motie op deze ma-

nier niet kan en wil weten op welke 

wijze de vertegenwoordiger van De 

Bilt gesteund kan worden. Henk van 

den Broek (CDA) denkt niet dat er in 

andere gemeenschappelijke regelin-

gen iets anders staat. Hij vraagt zich 

af of de motie politiek wel handig is. 

Maaico Maarsen (SP) denkt dat met 

de motie weinig bereikt wordt.

Kredietfaciliteit

Portefeuillehouder burgemeester 

Gerritsen is verbaasd over het onbe-

grip over hetgeen voorligt, omdat de 

voorgestelde wijzigingen in alle ge-

meenschappelijke regelingen op een 

of andere manier voorkomen. ‘Met 

het opnemen van deze bepaling wordt 

de kredietfaciliteit die de Bank Ne-

derlandse Gemeenten (BNG) geeft 

verlaagd en dat is ten voordele van 

de VRU. De BNG staat ook onder 

toezicht en mag alleen geld uitlenen 

als er zoveel mogelijk zekerheid is 

en daartoe dient deze wijziging.’ 

Gerritsen stelt dat het niets met een  

openeindregeling heeft te maken. ‘De 

gemeenten zijn sinds 1 januari ver-

plicht deel te nemen aan de VRU en 

de burgemeesters vormen het bestuur. 

De wijziging is puur bedoeld om de 

kredietfaciliteit binnen te halen en 

om geld te besparen. Het is een wet-

telijk kader waar we mee te maken 

hebben. De burgemeester ontraadt de 

motie waarvan hij vindt dat die niet 

dienstbaar is aan het bredere belang 

van de gemeente De Bilt in regionaal 

verband. 

Tweede termijn

Na het betoog van de portefeuille-

houder trekken de indieners de mo-

tie in. Gerritsen stelt het intrekken 

van de motie op prijs. Hij benadrukt 

nogmaals dat de regeling om juridi-

sche redenen wordt  aangepast. ‘De 

BNG krijgt als dit er niet bijstaat geen 

goedkeurende accountantsverklaring 

voor kredieten die ze verstrekt heeft 

aan de veiligheidsregio, omdat er  dan 

onvoldoende zekerheid gevraagd is.’ 

Han IJssennagger dient een motie in 

waarbij hij vraagt bij wijzigingen van 

verordeningen of regelingen de raad 

in een zo vroeg mogelijk stadium te 

consulteren. 

Gerritsen zegt dat wat in de motie 

staat al wordt gedaan. Hij ontraadt de 

motie, die alleen steun krijgt van Bilts 

Belang en SGP.

Jolanda van Hulst trekt de motie die de VVD samen met de SGP indiende in.

Laat de vlaggen maar wapperen
door Henk van de Bunt

De Bilt met haar zes kernen bestaat dit jaar 900 jaar. Voor alle generaties zijn activiteiten 

georganiseerd. Van maart t/m november zijn de maanden verbonden aan een thema tot 

verbondenheid. Ook voor het onderwijs zijn er activiteiten bedacht. 

Alle jongeren van 4 jaar t/m 18 jaar 

krijgen in ieder geval één activiteit 

aangeboden. Alle scholen doen mee 

aan het Biltse Bijen, een project van 

Marij Nielen. Gezamenlijk wordt er 

een prachtig kunstwerk gemaakt. De 

groepen 8 voeren dezelfde eindmusi-

cal op: ‘Stop de Tijd’. Een uniek ge-

beuren in Nederland, dat alle scholen 

uit één gemeente hieraan mee doen! 

Vlaggen

Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 

gaan kunstkastjes maken. Deze kunst-

kastjes worden tentoongesteld in de 

maand juni bij KAAP (Fort Ruigen-

hoek in Groenekan). En dan is er het 

‘vlaggenproject’: Het is de bedoeling 

dat alle basisschoolkinderen uit één 

gezin op hun school een 900 jaar vlag 

gaan versieren. Dit zal onder school-

tijd gebeuren en de kinderen krijgen 

de ‘versierde’ vlag mee naar huis. De 

ouders c.q. verzorgers wordt een bij-

drage van 5 euro hiervoor gevraagd.

Doel

Stichting 900 jaar De Bilt heeft een 

lokaal doel verbonden aan haar acti-

viteiten: Stichting Stoute Schoenen. 

Deze Stichting is gevestigd op het 

terrein van Berg en Bosch en is ge-

specialiseerd in het aanbieden van 

zorg op maat voor autistische kinde-

ren. Een deel van die vijf euro gaat 

naar dit doel en het andere deel is 

ter tegemoetkoming in de gemaakte 

kosten voor de vlaggen. De vlaggen 

symboliseren de verbondenheid van 

de zes kernen. De kinderen uit de 

hele gemeente hebben er hun wensen 

op geschreven of getekend. De wind 

verspreidt alle wensen naar de andere 

kernen!! Het zou geweldig zijn als 

alle gezinnen van de 22 scholen uit 

Maartensdijk, Groenekan, Holland-

sche Rading, Bilthoven, De Bilt en 

Westbroek de vlag 14 maart a.s. uit-

hangen En niet alleen die ‘ene dag’. 

In het totale programma zullen er nog 

genoeg andere momenten zijn waarbij 

het leuk zou zijn wanneer de vlaggen 

buiten hangen. In het weekend van 22 

juni is er een groot Muziekweekend. 

In het weekend van 6 en 7 september 

wordt er door de gezamenlijke onder-

nemersverenigingen en serviceclubs 

‘Rondje De Bilt’ georganiseerd: een 

fair en muziekoptredens voor alle 

generaties in de zes kernen. Laat de 

vlaggen maar zo vaak mogelijk wap-

peren. Iedereen mag zien dat De Bilt 

feest viert.

Meester en juf kijken belangstellend toe, wanneer onder schooltijd ‘hun’ 

kinderen ‘hun’ vlag versieren, zoals hier op de Bilthovense Julianaschool. 

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs
Groenekan 

tel. 0346 213736
denieuwenhuizengroep.nl

030-2252549, De Hooghlaan 2F

Trainen met begeleiding  

in kleine groepen
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

10/3 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

10/3 •   9.00u - Dr. P. Vermeer
10/3 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

13/3 • 14.30 en 19.30u -  
Ds. R.W. de Koeijer, Biddag

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

10/3 • 10.30u - Ds Tina Geels en  
Lauk Spelberg, Jubileumdienst

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

10/3 • 10.00u - Matthias van der Weide

R.K. Kerk O.L. Vrouw

10/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

10/3 • 10.15u - Ds. E.T. v/Kamp
10/3 • 17.00u - Ds. G. Riemer

13/3 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

10/3 • 10.00u - Ds. W. de Bruin
10/3 • 19.00u - Ds. G.J. Codée, Jeugddienst

13/3 • 19.30u -  
Ds. G.J. Codée, Biddag Gewas&Arbeid

Pr. Gem. Immanuelkerk

10/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

10/3 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

10/3 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

10/3 • 10.00u - Dhr. Hans Somhorst

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

10/3 • 10.30u - Dhr. Drs. P.W. van der Steeg

PKN - Herv. Kerk

10/3 • 10.00u - Ds. D.J.W. Kok
10/3 • 18.30u - Kand. J.P. de Man

13/3 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel
13/3 • 19.30u - Ds. D.J. Budding

Herst. Herv. Kerk

10/3 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer
13/3 • 14.00 en 19.30u -  
Ds. T.J. de Jong, Biddag

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

10/3 • 11.00u - Ds. J. Bouma

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

10/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
10/3 • 18.30u - Ds. M. van Leeuwen

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

10/3 • 9.30u - Ds. J. Bouma

St. Maartenskerk

9/3 • 19.00u -  
Eucharistieviering, Pastor Gerard de Wit

10/3 • 10.30u -  
Eucharistieviering, Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

10/3 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
10/3 • 18.30u - Hr. J. Schep

13/3 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga, Biddag

PKN - Herv. Kerk

10/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
10/3 • 18.30u - Ds. L.W. van der Sluijs

13/3 • 10.00 en 19.00u -  
Ds. M. van der Zwan, Biddag
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Fruitactie Hervormd Jeugdwerk 

De Hervormde gemeente van 

Westbroek houdt weer een actie-

verkoop; dit jaar bestemd voor 

de HGJB, de Hervormd Gerefor-
meerde JeugdBond in Bilthoven. 
Belangstellenden kunnen op vrij-

dagavond 8 maart één of meer-
dere fruitpakketten bestellen. In 

Westbroek zal dit huis-aan-huis 

mogelijk zijn. Andere moge-

lijkheden zijn telefonisch (0346 
281843) of e-mail  pieter-thea@
solcon.nl. Het fruit wordt gele-

verd is afkomstig van Landwaart 
van het Maartensdijkse Maertens-

plein, wordt mooi op schaal ver-

pakt en bevat o.a. een fles vers 

geperst sap van Schulp. Er is keus 
uit meerdere pakketten die in prijs 

variëren. Op zaterdagochtend 16 

maart worden de fruitpakketten 

afgeleverd. 

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 8 maart 
kunt u weer klaverjassen bij 

SVM. In de kantine van deze 
sportvereniging aan de Dieren-

riem in Maartensdijk bent u van 

harte welkom. Het klaverjassen 

begint om 20.00 uur en meedoen 

kost 3 euro. Er is ook een loterij, 
voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Jeugddienst Dorpskerk

Zondagavond 10 maart om 19.00 
uur wordt in de Dorpskerk aan 

de Burg. de Withstraat in De Bilt 

een jeugddienst gehouden met het  

thema:  ‘Don’t worry, be happy’.  

De dienst wordt volledig muzi-

kaal begeleid door de jeugdband 

van de Dorpskerk. Voorganger in 

de dienst is Ds. G.J. Codée, die 
dieper op het thema zal ingaan. 

Uiteraard ben je van harte wel-

kom bij deze jeugddienst. Na 

afloop is er gelegenheid om onder 

het genot van koffie of fris na te 

praten in het jeugdhonk van de 

Dorpskerk.Vragen of opmerkin-

gen: Gert de Geus, jeugdouder-

ling van de Dorpskerk tel. 06 

23098811 of gertdegeus@telfort.
nl

Klaverjassen bij FC De Bilt

Vrijdagavond 8 maart kunt u weer 
klaverjassen bij FC de Bilt. In de 
kantine van deze sportvereniging 

aan de Laan van Weltevreden 
in de Bilt bent u van harte wel-

kom. Vanaf 19.00 uur is de kan-

tine geopend en het klaverjassen 

begint om 20.00 uur. Inschrijfgeld 

bedraagt € 2,50. Loten voor de 
loterij zijn € 0,50 per stuk. 

Open huis Israël productiecentrum

Op donderdag 7 maart van 10.00 
uur tot 16.00 uur is er Open Huis 

bij mevrouw de Jong, Groen van 

Oud papier 
Groenekan

Op zaterdag 9 maart haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 

inclusief Nieuwe Weteringse-

weg, Voordorpsedijk, Ruigen-

hoeksedijk en Achterweteringse-

weg. U wordt verzocht het papier 

(gebundeld of in dozen) of de 
papierkliko vóór 9.00 uur aan de 
weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 9 maart oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-

pierwagens gaan zaterdagmorgen 

om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 

gebundelde papier tijdig aan de 

weg te zetten.

Verdrietig, maar met ijne herinneringen en dankbaar voor wat zij voor 
ons heeft betekend, delen wij u mede dat mijn lieve vrouw,

 onze zorgzame moeder en oma is overleden

Elisabeth Bosman - Aardema
Tante Bep

* Doniawerstal, 16 januari 1938                   † Bilthoven, 25 februari 2013

 Cees Bosman

 Marca en Wil
 Pim, Jonneke

 Marco en Stephanie
 Femke, Merel, Jasmijn

 Wilco en Jessica
 Julius

 Marisca
 Oliver, Sophia

Prins Bernhardlaan 85
3738 DN  Maartensdijk

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

‘Ik ben de alfa en de omega,' zegt God de Heer, 'ik ben het die is, 

die was en die komt, de Almachtige.'  Openbaring 1: 8

Na een leven van liefde, zorg en aandacht voor haar familie en in 

vertrouwen op God is in vrede heengegaan onze (schoon)moeder, oma 

en overgrootmoeder

Johanna Wilhelmina (Wil) 

van den Hengel - Bloten
Weduwe van Jan van den Hengel

* Hengelo, 28 juni 1920                      † Dodewaard, 28 februari 2013

Tijdens de laatste anderhalf jaar verbleef onze moeder in Huize Appelenburg 

te Dodewaard waar zij met veel aandacht en toewijding verzorgd is. Wij zijn 

het personeel daar zeer dankbaar voor. 

Duncan BC, Canada,  John van den Hengel

  Enise Olding

Surrey BC, Canada,     Michael Vandenhengel           

  Kerry Vandenhengel - van Leeuwen

  Everett                                                               

North Saanich BC, Canada,   Justin Vandenhengel

  Elizabeth Vandenhengel - Safrantik

  Alexander en Julien    

Culemborg,  Hans Wim van den Hengel 

  Alie van den Hengel - Heering

Culemborg,   Judith van den Hengel 

  Rico den Burger 

Tilburg,  Ruben van den Hengel 

Correspondentieadres:

Pruimeboom 17

4101 VP  Culemborg

U wordt uitgenodigd de rouwdienst bij te wonen op vrijdag 8 maart om 

16.00 uur in de aula van crematorium “Den en Rust”, 

Frans Halslaan 27, 3723 EA Bilthoven. 

Na aloop van de dienst is er gelegenheid om de familie te condoleren 
en elkaar te ontmoeten in de kofiekamer. 

Bloemenadres: Tap Uitvaartzorg, Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE Bilthoven.

Prinstererweg 24 te De Bilt. Er 
staan dan weer diverse producten 

uitgestald, die in kibboetsiem en 

bedrijven in Israël gemaakt zijn 

zoals huidverzorgingsartikelen, 

sieraden Cd’s, marmelades, krui-
den, theesoorten, wijnen enz. Dit 

keer ook schoonmaakproducten, 

parfums, zalfolies, tassen, kaar-

sen, knutseldoosjes enz. Er is ook 
een open huis in Maartensdijk: 

bij Tineke van Boetzelaer, Eiken-

steeg 34 te Maartensdijk op vrij-
dag 8 maart van 19.00 tot 21.00 
uur en zaterdag 9 maart van 13.00 
tot 16.00 uur.
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VOETMASSAGE

WWW.PRAKTIJKVOORVOETMASSAGE.NL 

Voordorpsedijk 28  Groenekan  06 23 52 68 54

€ 30,- 
per behandeling

Spekman geeft startsein voor 
Ombudsteam De Bilt

door Guus Geebel

In het Sociaal Warenhuis in De Bilt ging op zaterdag 2 maart het PvdA Ombudsteam  

De Bilt van start. Landelijk partijvoorzitter Hans Spekman verrichtte de aftrap.  

Hij nam enkele jaren geleden het initiatief om overal in het land ombudsteams  

in het leven te roepen. Spekman wil dat die teams mensen in wijken bezoeken en een  

handreiking bieden wanneer bewoners dreigen vast te lopen in het woud van regels.

De bijeenkomst werd geopend met 

een welkomstwoord van Krischan 

Hagedoorn. Hij is bestuurslid van 

de PvdA-afdeling en tevens lid van 

het ombudsteam, dat gecoördineerd 

wordt door Jeannette Katgert. Zij 

vertelt dat de aanzet voor een Bilts 

team afgelopen najaar werd ge-

geven en zij is trots nu te kunnen 

vertellen wat de burger ervan kan 

verwachten. ‘Het ombudsteam richt 

zich op de individuele problemen 

van de inwoners van De Bilt. 

Voor sommige mensen is onze sa-

menleving best ingewikkeld en ze-

ker als je afhankelijk bent van al-

lerlei regelingen. Het ombudsteam 

gaat bij een vraag samen met de 

vraagsteller op zoek naar de juiste 

instantie.’ Jeannette Kartgert stelt 

nadrukkelijk dat de ombudsleden 

geen hulpverleners zijn. ‘Wij geven 

dat duwtje in de rug wat nodig is 

om het probleem te lijf te gaan. Wij 

bieden een luisterend oor en tijd om 

mee te denken.’

Alledaagse zaken

Ombudsteam De Bilt is het 135ste 

team in Nederland. Spekman wil 

naar zo’n 400 teams. ‘Ik kwam ooit 

op het idee toen ik in 1994 als raads-

lid in Utrecht zag dat veel mensen 

hun vertrouwen in de politiek waren 

kwijtgeraakt. 

Voor mij werd duidelijk dat het be-

langrijk is dat de politiek consequent 

aanwezig is. Alleen zo doorbreek 

je de muur van wantrouwen die er 

soms naar de politiek is.’ Spekman 

zag dat de sociaaldemocratie bezig 

was met grote idealen. ‘Maar als je 

het kleine niet ziet, krijg je het grote 

niet meer voor elkaar.’ 

Hij wil dat de PvdA een partij wordt 

die tussen de mensen staat en oog 

heeft voor de kleine alledaagse za-

ken die een grote betekenis hebben 

in het leven van mensen. ‘Ik wil dat 

de PvdA een partij is die tussen de 

mensen staat en altijd de vinger op 

de zere plek legt.’

Praktijk

Spekman vertelt over een vrouw 

die haar hele leven in Utrecht had 

gewoond en toen ze naar een ver-

pleeghuis moest in Amsterdam te-

rechtkwam. ‘De familie belde mij 

hierover en intussen zit ze weer 

in een verzorgingshuis in Utrecht. 

Het is voor deze vrouw geregeld, 

maar er kwam een afspraak met 

de staatssecretaris tot stand om het 

mechanisme dat daarachter zit op te 

pakken. Zo moet politiek werken. 

Je helpt een individu en zoekt uit 

wat erachter zit.’ Spekman noemt 

dat cruciaal. ‘Meestal merk je in 

de praktijk de zwakke kanten van 

wat is uitgedacht. Je komt er alleen 

achter wanneer je het ziet. Op deze 

manier hou je de politiek scherp en 

kun je dingen op alle niveaus ver-

beteren.’

Het ombudsteam is telefonisch be-

reikbaar op nummer 06 57857819. 

e-mail: debilt@PvdA-ombudsteam.

nl 

Het team v.l.n.r. Jeannette Katgert, partijvoorzitter Hans Spekman, Sonja 

Mäkel, Krischan Hagedoorn en Gija Schoor.

Rotary schenkt nieuwe volière
December 2012 vond de kerstmarkt 

in Bilthoven plaats. Een samenwer-

king van de Rotary De Bilt-Biltho-

ven, beide winkeliersverenigingen 

en de Julianaschool uit Bilthoven. 

De volledige opbrengst van de door 

de Rotaryclub beheerde Gluhwein-

stand en de verkoop van bratwurst, 

is bestemd voor de zorgboerde-

rij voor de bouw van een volière. 

Woensdag 27 februari overhan-

digde Steven Staal, voorzitter van 

Rotaryclub De Bilt-Bilthoven een 

cheque ter waarde van 4000 euro. 

[HvdB]

Belangstellend kijken v.l.n.r. Dos 

Schaafsma en Amerens Vredenberg 

(Reinaerde), Ben Prins en Steven 

Staal (Rotary), Petra Overhand 

(Reinaerde) en Ellen Brakman 

(Rotary) toe bij de onthulling van 

de cheque. 

Vragen uit de raad van 28 februari

door Guus Geebel

Anne Doedens (VVD) vraagt informatie over de stand van zaken rond De 

Vierstee. Wethouder Mittendorff antwoordt dat de private partij voor 1 febru-

ari in de gelegenheid werd gesteld een voorstel in te dienen. ‘We kregen op 

tijd een aanbod maar dat voldeed niet aan de wensen en er wordt nu aan een 

oplossing gewerkt.’ De wethouder verwacht de komende weken meer duide-

lijkheid te krijgen en dan wordt de raad als eerste geïnformeerd. ‘In een eer-

dere fase heeft het geen zin u te informeren over onderdelen van het proces.’

Verkeersoverlast

Hans Brilleman (Bilts Belang) stelt vragen in verband met verkeersoverlast 

bij de Hessenweg-Looydijk door sloopwerkzaamheden. Wethouder Ditewig 

antwoordt dat de gemeente in overleg met de bouwers steeds aanwezig is om 

te kijken wat het beste is inzake de bouwroutes. ‘Dat wordt besproken met 

bewoners van de Looydijk.’ 

Bomenkap

Ebbe Rost van Tonningen wil weten of de bomenkap ten noorden van de 

Vuurse Dreef net buiten de gemeentegrens regionaal is afgestemd. Wethouder 

Ditewig stelt dat werkzaamheden op grondgebied van een andere gemeente 

onder verantwoordelijkheid van die gemeente vallen, tenzij onze gemeente 

erbij betrokken is. Dat is hier niet aan de orde en afstemming heeft niet plaats-

gevonden. De werkzaamheden gebeuren in verband met de aanleg van een 

ecoduct over de A27. ‘Dat is een samenwerkingsproject tussen Noord-Hol-

land en Utrecht en wij zullen in ieder geval aan de provincie Utrecht om een 

reactie vragen.’

900 Jaar De Bilt

Rost van Tonningen constateert dat 1113 als stichtingsjaar van de gemeente 

op basis van onderzoek van historica Charlotte Broer onjuist is. Hij vraagt of 

het college kennis heeft genomen van het onderzoek en vraagt om een reactie. 

Hij stelt nadrukkelijk dat hij de inzet van veel vrijwilligers die zich inzetten 

om er een leuk feest van te maken niet wil frustreren. Burgemeester Gerritsen 

zegt dat op het moment dat de raad besloot 2013 als jubileumjaar aan te wij-

zen die kennis aanwezig was. ‘Het vieren van 900 jaar De Bilt gaat ook over 

de toekomst van dit gebied.’ Hij gaat in op het samenbindende effect van de 

jubileumviering. ’We hebben voor dit jaar gekozen omdat 2013 het jaar is van 

de Vrede van Utrecht en 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Dat de keuze 

van het jaar 1113 omstreden is wisten we.‘

Ebbe Rost van Tonningen stelt vragen over het ontstaansjaar van de gemeente.Film in Ontmoetingskerk
Voordat het zomertijd wordt en de kerkzaal ‘te licht’ wordt, is er dit seizoen  

nog één keer een ilm in de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan in Maartensdijk:  
een wat lichtvoetige ilm (feel-good-movie): Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 

Amélie (Audrey Tautou) is een lie-

ve, wat warrige barjuffrouw. Haar 

leven is misschien saai, maar wel 

veilig. 

Alles verandert wanneer ze op een 

verborgen plek een blikje met schat-

ten van een jongetje van lang gele-

den vindt. Het kost wat speurwerk, 

maar dan kan ze het doosje aan de 

inmiddels veertiger retourneren. 

Ze zorgt wel dat de dolgelukkige 

ontvanger haar niet ziet. Vanaf die 

dag wordt Amelie inventief in het 

stiekem verbeteren van andermans 

leven.

Ze smeedt liefdesrelaties, vervult 

verborgen wensen en weet zelfs de 

grens tussen leven en dood te ver-

ruimen. Haar eigen leven leeft het 

mooie muurbloempje echter nog 

steeds niet. Hoe moet dat als ze de 

aantrekkelijke Nino ontmoet?

Iedereen is van harte welkom op za-

terdag 9 maart. De aanvang is om 

ongeveer 19.45 uur op een groot 

scherm in de kerkzaal. 

Na de ilm is er nog gelegenheid om 
wat te drinken en te praten. De toe-

gang is gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woningisolatie, Zonnepanelen 
Voorlichting in dorpshuis  

Hollandsche Rading 
Dinsdag 12 maart 20.00 uur 
Organisatie: Transition Towns 

• Besparing 

• Meer wooncomfort 

• Woning stijgt in waarde 

• Minder CO2-uitstoot 
  



 

Reclame geldig vanaf 
donderdag 7 maart
t/m donderdag 14 maart

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

Gemarineerde 
biefstuk

Dikke riblappen   

Hacheevlees

Gemarineerde 
runderschnitzels

500
gram 5.98

500
gram 5.50

100
gram 1.98

VOORDEEL HELE WEEK

Filet Americain

Huispaté

Eiersalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG (GELDIG OP DONDERDAG 14 MAART)

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Zeeuws spek

Boerenham

Runderrollade

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.98

100
gram 1.98

VLEESWAREN-TRIO

Spaanse 
fuetworstjes

Heerlijk!

Extra donderdagvoordeel!

SHOARMA

1 Kg. 6.98
2 Kg. 12.-

3 biefstukjes 

4 schnitzels 

6 tartaartjes 

6.-
6.-
6.-

VERSGEBRANDE 
PINDA-ROZIJNENMIX

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

VERSGEBRANDE 
SMOKEHOUSE-MIX

BIOLOGISCHE 
JERSEYKAAS

100
gram 1.10500

gram 5.50

250
gram 2.00500

gram 5.50

I.v.m. 
biddag zijn 

wij woensdag 
13 maart 
gesloten!

van 3.98 
voor

Per
stuk 2.98

Alléén DONDERDAG

De lekkerste

Navel- handsinaasappels

Héél kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Meloenmix

•  Texels lamsschotel
 MET GEBAKKEN ROSEVAL

 ___________________ 100 GRAM 1,75
•  Doesburgse kipschotel

 ___________________ 100 GRAM 0,99

•  Italiaanse gehaktschotel
  ___________________ 100 GRAM 0,99

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Hollandse

Pluksla
150 gr

0,99 0,99

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

Spinazie

Vers gewassen __ ZAK 300 GRAM  0,99

Turbana bananen

_________________________ HEEL KILO  1,25

Tagliatelle met zalm

_________________________ 100 GRAM  1,25

MAANDAG 11 MAART,  DINSDAG 12 MAART 
EN WOENSDAG 13 MAART

0,99

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Nu volop Hollandse
KOMKOMMERS, TOMATEN, 

Lambada AARDBEIEN en PRIMEURS 

NIEUW

Volle bak

De allerbeste

Mandarijnen met blad

zonder pit
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Kom genieten van
muzikale optredens

bij je buren
op 16 en 17 maart

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl

advertentie

Uit de raad van 28 februari
door Guus Geebel

Bij hamerslag stelt de raad het exploitatieplan bij bestemmingsplan Ver-

steeghlaan in Groenekan en het controleprotocol Jaarrekening 2012 vast.

Moties

Om zijn controlerende en kaderstellende rol naar behoren te kunnen uit-

oefenen verzoekt Johan Slootweg (SGP) in een motie om bij het opstarten 

of voorbereiden van nieuwe projecten en wijzigingen in lopende projecten 

na te gaan of de raad daar in voldoende mate over geïnformeerd is. Burge-

meester Gerritsen noemt de motie niet alleen overbodig omdat de raad die 

informatie al krijgt, maar ook politiek beladen omdat er een relatie is met 

de op 31 januari verworpen motie over het tenniscentrum. Na een korte 

schorsing trekt Slootweg de motie in.

Starters

Slootweg dient ook een motie in waarin het college wordt verzocht de mo-

gelijkheden en inanciële haalbaarheid van een starterslening voor startende 
kopers op de woningmark te onderzoeken. Wethouder Ditewig zegt al met 

de invulling van de motie bezig te zijn. De motie wordt met algemene stem-

men aangenomen.

BOF

In een motie vraagt Han IJssennagger (Bilts Belang) het college te onder-

zoeken of de Biltse Ondernemers Federatie (BOF) nog wel de aangewezen 

partij is om het ondernemersfonds te beheren en uit te geven. Het draagvlak 

zou onder druk staan en in het ver-

lengde daarvan wordt het partner-

schap met de gemeente rondom het 

ondernemersfonds in twijfel getrok-

ken. 

Wethouder Ditewig heeft uit de re-

guliere overleggen met de BOF geen 

signalen ontvangen over twijfel aan 

de eigen representativiteit. De mo-

tie wordt verworpen en krijgt alleen 

steun van Bilts Belang. 

Erik Heemskerk (20) uit Maartensdijk wordt geïnstalleerd als commissielid 

zijnde niet raadslid voor de fractie van de ChristenUnie. Hij legde in handen 

van burgemeester Gerritsen de eed af.

Burgemeester Gerritsen heet de studenten Serena en Evelien van de 

Hogeschool Utrecht in Amersfoort welkom. Zij zijn bij de raad aanwezig in 

het kader van hun studie creatieve therapie.

Het Mathildetaartje en de Biltse Duintjes

door Koos Kolenbrander

Eind 1800 trouwde de Biltse brood- en banketbakker Willem Top met Willemijntje Bieshaar,  

in 1877 geboren op de in 1965 afgebroken boerderij Bildzigt, aan de Groenekanseweg in De Bilt.  

Zij zijn de oprichters van de inmiddels vier generaties oude Biltse Patisserie Top’s Edelgebak  

aan o.a. de Julianalaan 6b te Bilthoven.

Willem en Willemijntje woonden 

bij hun winkel aan de Dorpsstraat. 

Naast de verkoop van brood en ban-

ket verzorgde Willem ook diners bij 

de mensen thuis. In 1934 openden ze 

een tweede winkel aan de Vinkenlaan 

in Bilthoven. Later verhuisde de zaak 

naar de huidige plek aan de Juliana-

laan 6b in Bilthoven. Top bouwde als 

banketbakker in de zich snel ontwik-

kelende villawijk Bilthoven Noord 

een goede naam op. Soms voegde hij 

bij wijze van experiment een scheutje 

Grand Marnier aan het beslag toe.

Arend

De in 1906 geboren zoon Arend volg-

de zijn vader als banketbakker op. 

Arend is al op jonge leeftijd in 1961 

overleden. Zijn in 1943 geboren zoon 

Aak verliet hierdoor vervroegd de 

militaire dienst om het werk van zijn 

vader voort te zetten. 

Aak breidde na verloop van tijd de 

zaak uit met extra vestigingen in 

Soest en Zeist. Soms zijn er 42 bak-

kers in de zaak werkzaam. Patisserie 

Top’s Edelgebak is in 2009 door de 

banketbakkersvereniging Heerlijk 

en Heerlijk na een beoordeling door 

het Nederlands Bakkerij Centrum te 

Wageningen onderscheiden als win-

naar Lekkerste producten van 2009. 

Op haar website proileert het bedrijf 
zich als ‘de lekkerste trakteer-winkel 

van Bilthoven’. 

Passie

Terwijl Aak op de achtergrond nog 

bescheiden meehelpt, zijn Saskia Top 

en Arjan Bras alweer op de Juliana-

laan de derde generatie van Top’s 

Edelgebak en besturen zij gezamen-

lijk dit familiebedrijf met passie met 

vestigingen in Soest (met chocolade-

atelier) en Zeist. De bijdrage aan 900 

jaar De Bilt van Top’s Edelgebak is 

gedurende een geheel kalenderjaar 

vanaf begin maart tweeërlei: Het Ma-

thildetaartje - een exclusieve verwen-

nerij - (bladerdeeg, kersenmousse, 

krokante noga, vleugje advocaat en 

banketbakkersslagroom) en de Biltse 

Duintjes - een ‘ongewone’ trakteer-

koek (amandel, room crème en cho-

colade). 

In het kader van 900 jaar De Bilt 

wordt er een aantal jubileumproduc-

ten op de markt gebracht. Een gedeel-

te van de opbrengst uit verkoop van 

(ook bovengenoemde) producten gaat 

naar het goede doel: Stichting Stoute 
Schoenen.

Arjan Bras en Saskia Top.

Biltse Pioniers bundelen hun krachten
Op initiatief van Samen voor De Bilt is een groep van 11 Biltse Pioniers op 26 februari jl.  

bijeen gekomen om, onder begeleiding van EVT Management, met elkaar in gesprek  

te gaan over hoe zij de krachten kunnen bundelen op het gebied van duurzaamheid.  

De Rabobank Utrechtse Heuvelrug, één van de pioniers en met het regiokantoor net 

verhuisd naar een nieuwe duurzame locatie in Zeist, was gastheer voor deze bijeenkomst.

Het draagvlak bleek groot, toen Sa-

men voor De Bilt, tijdens haar jaar-

lijkse stakeholdersbijeenkomst in 

november 2012, ‘collectieve inzet’ 

als opkomende vorm van maatschap-

pelijk betrokken ondernemen aan 

haar stakeholders voorlegde. Reden 

genoeg om dit verder uit te werken. 

Het leidde snel tot de vorming van 

een eerste Pioniersgroep op het thema 

Duurzaamheid.

Uniek

Het gaat er bij collectieve inzet om, 

dat je als groep je sterk maakt voor 

een maatschappelijk thema of vraag-

stuk dat actueel is in de locale ge-

meenschap. De diversiteit van de 

groep, die bestaat uit bedrijven en 

maatschappelijke organisaties vanuit 

diverse werkvelden en disciplines, 

maakt de setting uniek. De eerste bij-

eenkomst stond in het teken van het 

vaststellen van het gemeenschappe-

lijke doel. De start is gemaakt en er 

zullen hierna nog een aantal bijeen-

komsten volgen.

Pioniers: v.l.n.r. Emile van Dantzig, Jos Heuer, Cor Groenen, Ebbe van 

Tonningen, Connie Brouwer, Roel Klaarhamer (staand) en Frank Spoel, Fieke 

Faber, Margriet Reijnders, Magda Korteweg en Hans van Kessel (zittend).

De tweesprong 

Op de website van de Historische Vereniging uit De Bilt lezen we over de 

tweesprong bij foto’s uit 1921 en 1923, waarbij aan de linkerkant de Dorps-

straat vanouds Steenstraat en rechts de Burgemeester de Withstraat: ‘Willem 

Top was in 1901 zijn vader Cornelis als meesterbakker opgevolgd. In het 

op de hoek gelegen pand was al in de 17e eeuw een bakkerij gevestigd. Top 

zette dus die traditie voort. ……..

………In 1923 liet Willem Top het pand drastisch verbouwen. Het kreeg 

toen zijn huidige aanzien. Ook thans bevindt zich in dit pand nog een win-

kel, zij het geen bakkerswinkel meer’. In het pand is kunsthandel Alnorum 

Art gevestigd.



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Volg al het twitternieuws uit heel De Bilt op 

www.debiltinactie.nl

De Bilt

in Actie!

06 - 53 14 67 33

ABRIKOZEN 

OF APPEL 

CAKETAARTJE 

van € 5,60 

nu € 3,95

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

FRIES SUIKERBROOD 

400 gram 

van € 2,40 

  nu slechts 
1,40

VOORJAARS- 
ZOMERCOLLECTIE 
2013

De lentezon laat zich reeds zien! Tijd voor de fantastische nieuwe voorjaars- 

en zomercollectie van Nagel Fashion!

De nieuwe, vrolijke kleuren (denk aan kobaltblauw, groen, fuchia, oranje, 

rood en geel) luiden duidelijk het nieuwe seizoen in.

Ze worden evenwel moeiteloos gecombineerd met zwart, wit, grijs en zand.

De print is in dit modebeeld erg belangrijk. Van strepen tot bloemenprints; 

een must voor dit seizoen… 

Maertensplein 16   |   3738 GK  Maartensdijk   |   Tel. 0346-211711 

Ervaar nu bij ons in de winkel de nieuwe modellen, kleuren en de ver-

schillende materialen van de voorjaars- zomercollectie 2013.

Damesmode:

E�����

YAYA

SANDWICH

DREAMSTAR

ENJOY

ANNA MONTANA

BLU*EL

GERRY WEBER

SETTER

Herenmode:

BASEFIELD

TRAFFIC

SMEETS

Babymode:

FEETJE

DIRKJE

LA PETITE COURONNE

WIN EEN FOTOSHOOT

Opening modeseizoen 

lente/zomer 2013

2 weken lang (6 t/m 20 maart)

bij elke besteding boven de €50.-

maakt u kans op een fotoshoot in Nagel 

Fashion kleding

De uitgezochte set wordt uw eigendom!

THE ART OF HAIRCOLORING

Leuk geknipt, 
mooi gekleurd 

het voorjaar in!!
Annelinde, Tinka, Francisca, Miranda, 

Kimberly, Danielle en Christa

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl
MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

voordeel pakken

Geen folder? 
Bonnen knippen kan ook in de winkel of kijk 
voor nog meer bonnen op www.primera.nl

Het is gelukt! Vrienden 
bedankt, m'n eerste AOW is 

er doorgedraaid.

Bel nu snel voor een 
nieuwe afspraak 212455.
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Herensoos
In woon-zorgcentrum, de Koperwiek 

in Bilthoven is sinds eind vorig jaar 

een herensociëteit gestart. Op de don-

derdagmiddagen van 15.00 tot 16.00 

uur komen de mannen uit het huis bij-

een om te praten over zaken die hun 

interesse hebben, onder begeleiding 

van een aantal mannelijke vrijwil-

ligers. Dat kunnen actualiteiten zijn, 

sport, cultuur, beroepen, reizen, en 

al niet meer. Ook kunnen er af en toe 

uitjes plaatsvinden, of gastsprekers 

uitgenodigd. Iedere laatste soos van 

de maand heeft een borreluurtje. Ook 

heren van buiten de Koperwiek zijn 

welkom, tegen een kleine vergoeding. 

Inlichtingen 030- 2296700

Feestelijke Open Dag 
Dijckstate en Welfare

door Kees Pijpers

Afgelopen zaterdag 2 maart trok De Open Dag ter gelegenheid van het vijftienjarig  

bestaan van en in Dijckstate Maartensdijk van 10.00 tot 14.00 uur veel bewoners en bezoekers  

want er was heel wat te beleven en te zien.

Onder opzwepende muziek waren 

beneden in het restaurant enkele uren 

lang steeds 12 sportieve mannen en 

toch ook wel enkele vrouwen aan het 

ietsen. Niet op echte ietsen maar 
op hometrainers trapten ze zich tot 

ademloosheid zonder echt vooruit 

te komen. Zelfs de kok deed aan het 

ietsen mee en al die mensen in de 
zaal maar lachen. Een vermakelijke 

voorstelling waarvoor Fysio Fitness 

Visscher uit Groenekan de appara-

tuur had geleverd. Er was een infor-

matiestand van Apotheek Maertens-

plein en iedere bewoner en bezoeker 

kon een natje en droogje krijgen van 

woonstichting SSW.

Trapje hoger

En een trapje hoger bij de Dagver-

zorging was er volop informatie 

waar je al je vragen stellen kon, ook 

als je zelf daar nog lang niet aan 

toe bent. Twintig senioren zijn twee 

of meer dagdelen per week bij de 

Dagverzorging Maartensdijk waar 

zij een gevarieerd programma van 

sociale en creatieve activiteiten aan-

geboden krijgen door Zorgaanbieder 

Cordaan. 

In twee aparte ruimten in het Wijk, 

Zorg en Dienstencentrum Dijckstate 

kunnen deze ouderen overdags te-

recht van maandag tot en met vrij-

dag.

Rode Kruis

Het Rode Kruis afdeling taakveld 2 

(Welfare) hield op zaterdag 2 maart 

haar jaarlijkse verkoop, in de bin-

nentuin van Dijckstate aan het Maer-

tensplein in Maartensdijk van 10.00 

uur tot 15.00 uur. Er waren mooie 

cadeautjes, sjaals, kettingen enz. De 

kofie stond ook klaar met heerlijke 
eigen gebakken appeltaart, cake, ko-

kosmakronen. 

Het rad was er ook weer met Henny 

Bakker als raddraaister en met mooie 

prijzen die de middenstand van 

Maartensdijk had gesponsord. Met 

de opbrengst van deze dag worden 

gezellige uitjes voor ouderen geor-

ganiseerd.

Fysio Fitness Visscher uit Groenekan verzorgde de apparatuur en cursussen bewegingstherapie.

Door deelnemers van de Dagbesteding 

zelfgemaakte lekkernijen.

Het Rode Kruis hield haar jaarlijkse verkoop in de binnentuin van Dijckstate 

in Maartensdijk.

PROGRAMMA MAART 2013
Thema: Verbinden door het delen van het verleden en door gastvrijheid

14 maart Start Jubileumjaar door Stichting 900 jaar De Bilt

 Vanaf 17.00 uur op het grasveld voor Jagtlust

 - een koor van 900 kinderen

 - ballonnen oplaten

 - gezellige muziek

 - en nog meer verrassingen

14 maart Opening Historische tentoonstelling in Jagtlust

  Gezamenlijke tentoonstelling van Historische Kring d’Oude 

School (De Bilt)  en de Historische Vereniging Maartensdijk. 

Wordt aansluitend aan de de Mathildeprijs geopend.

 Vanaf 15 maart voor publiek toegankelijk.

15 maart Boekpresentatie ‘Verhalen van Vroeger & Nu’

 Om 17.00 uur in Openbare Bibliotheek Bilthoven

16 maart  Mathildevoorstelling, waarin Mathildes van verschillende 

leeftijden het levensverhaal van prinses, koningin en keizerin 

Mathilde vertellen.  

Om 15.00 in Wijkgebouw De Schakel,  

Soestdijkseweg Zuid 49B, De Bilt (achter de Immanuëlkerk)

23 maart  Bijeenkomst op uitnodiging voor oud-raadsleden  

en oud-wethouders

23 maart High Tea voor de Zorg

    Stichting De Bilthuysen, werkgroep Zorg Wijkrestaurant 

Maertenshoek Dijckstate Maartensdijk, H.F. Witte Centrum De 

Bilt en Wooncentrum Schutsmantel Bilthoven

23 maart Mathilde aan Tafel

 Zie www.mathildeaantafel.nl

24 maart Jongerenspel en Taizéviering

  In het kader van ‘zes kernen, één toekomst’ is er een 

programma voor jongeren uit alle dorpen van onze gemeente. 

Spelen, muziek maken en eten. Verzamelen 15.30 uur bij het 

Scouting-gebouw in het bos, tegenover het RIVM (Antonie 

van Leeuwenhoeklaan, Bilthoven). 

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

NIEUWS

Verkeersmaatregelen in verband met 
De Start op donderdag 14 maart a.s.

De Soestijkseweg Zuid is op donderdag 14 maart a.s. tussen 16.30 en 18.30 

uur afgesloten voor alle verkeer. Om het verkeer in goede banen te leiden 

wordt een alternatieve route aangegeven door middel van pijlen. De omleiding 

loopt vanaf de richting Utrecht via de Groenekanseweg of de Anthonie van 

Leeuwenhoeklaan naar de 1ste Brandenburgerweg, de Hertenlaan, de 2de 

Oude Brandenburgerweg en de Leijenseweg weer naar de Soestdijkseweg 

richting station. Omgekeerd hetzelfde vanaf de T-kruising Soestdijkseweg 

zuid/ Leijenseweg richting Utrecht.

Bij het gemeentehuis is weinig parkeergelegenheid. 
Omdat er voor de feestelijke start op het terrein voor het gemeentehuis een 

groot publiek verwacht wordt heeft het RIVM zijn parkeerterrein beschikbaar 

gesteld voor bezoekers van het festijn. Zij kunnen via de hoofdingang bij 

het RIVM parkeren en binnendoor in enkele minuten naar het gemeentehuis 

lopen. Het programma buiten is van 17.00 tot 18.00 uur op het gazon voor 

Jagtlust. 

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De 

Bilt, Stichting Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting 

van Ewijkck van Oostbroek en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, 

Stichting Carel Nengerman Fonds, Bubbles&Blessings

WWW.900JAARDEBILT.NL



• Keukenrenovatie

• Nieuwe keukens

•  Kantoor-

& winkelinrichtingen

• Radiatorbetimmeringen

• (Inloop-) Kasten

• Tafels

• Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Openingstijden: maandag 08.30 – 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A

3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764

Mailadres: info@caravannmv.nl

U vindt ons aan de achterzijde van de 

Maarsseveense Plassen

DENKT U AAN
EEN TIJDIGE AFSPRAAK

VOOR DE 
ONDERHOUDSBEURT?

MAAK KENNIS

MET ONZE GEHEEL 

VERNIEUWDE WINKEL: 

VAN 1 T/M 16 MAART 2013 

10% KORTING OP HET 

GEHELE ASSORTIMENT 

(m.u.v. de snuffelhoek)

Kom fitnessen bij Atlas fysio!
En betaal de eerste maand slechts
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Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | Maartensdijk
Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

en géén inschrijfkosten! e1, -

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

service voor ondernemers

 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

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

Ter gelegenheid van het 900-jarig be-

staan van de gemeente De Bilt is een 

bijzonder kookboek samengesteld met 

persoonlijke verhalen en recepten van 

inwoners uit de zes kernen. Een kook-

boek waar je in kan lezen of een lees-

boek waar je uit kan koken. Dat laten 

we even in het midden.

‘In het weekend was het bij ons thuis al-

tijd een komen en gaan van vrienden en 

kennissen van verschillende pluimage en 

nationaliteiten. De halve Utrechtse mu-

ziek- en motorscene liep in en uit! Op 

zeker gebied leek ons huis wel een muzi-

kaal/cultureel trefpunt voor Nederlands-

Indonesische betrekkingen. Wij hadden 

in die jaren de term ‘unplugged sessies’ al 

dubbel en dwars uitgevonden! Deze mu-

zikale sessies waren de opmaat naar het 

hoogtepunt van de middag. Het genie-

ten van oma Nessy’s (zoals zij door 

insiders werd genoemd) culinaire 

spinsels met een glaasje bier erbij.’ 

Wil Roelofsen - Bilthoven

Hete kip en Pisang goreng

Bijzonder cadeau

Weekendaanbiedingen, 
geldig t/m za. 9 maart en zolang de voorraad strekt.

 

*  ROZEN 
20 stuks € 4,95

*  SPATHIPHYLLUM 40-50 CM HOOG, 
potmaat 12 cm, per stuk € 1,95

*  NARCIS TÊTE À TÊTE 
potmaat 12 cm, per stuk € 1,25

Maertensplein 37 
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380

Op zoek naar een baan in de zorg?

Vacatures :

 -    Verzorgende (IG)

 -    Verpleegkundige

 -    Helpende

Zorgcentrum Complexcare

Industrieweg 22A unit 3

3738 JX  Maartensdijk

T 

 

(0346) 21 12 54
 

 

E 

 

info@complexcare.nl

www.complexcare.nl

Thuiszorg nodig? Informeer naar de mogelijkheden.

Zorgcentrum Complexcare voor:

 -    Verzorging

 -    Verpleging

 -    Begeleiding

 -    Huishoudelijke Hulp

Verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging15 Kunst 
   Kaarten

Ook te huur!

Kloofmachines

Verticuteermachines
LANDBOUWMECHANISATIE 

Dorpsweg 47a, 3738 CA  Maartensdijk
Tel. Werkplaats: 0346-212602
B.G.G. : 06-10763222

Tevens voor al uw onderhoud en reparaties

Motorzagen,  Heggenscharen 
Bosmaaiers,  Bladblazers, 
Elektrisch gereedschap, 
Hogedrukreinigers, 
Handmaaiers,
Motormaaiers, 
Zitmaaiers,  Kooimaaiers

 Te
 koop tuin- en parkmachines

www.lmbvanginkel.nl
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Sint Elisabeth en braintrainers
door Henk van de Bunt

Dinsdag 26 januari jl. was er in Verpleeghuis St. Elisabeth in Lage Vuursche een druk bezochte 

vrij toegankelijke familiebijeenkomst, georganiseerd voor alle eerste contactpersonen, overige 

familieleden en belangstellenden en de leden van de Stichting Vrienden van St. Elisabeth. 

Familieparticipatie en braintainer: 

beide onderwerpen zijn erg interes-

sant en kunnen elkaar aanvullen vol-

gens locatiemanager Majorie de Vos. 

Familieparticipatie gaat over het sa-

men actief zijn tijdens het  bezoek aan 

bewoners. De braintrainer is er om op 

een ontspannen manier het geheugen 

te trainen, zelfstandig door bewoners 

of onder begeleiding. De leverancier 

was ook aanwezig en had enkele ex-

tra braintrainers geactiveerd, waar-

door de aanwezigen er ook zelf erva-

ring mee konden opdoen.

Braintrainer

Volgens activiteitenbegeleidster Ger-

rie Hegeman – de Graaf (Maartens-

dijk) biedt de braintrainer legio mo-

gelijkheden voor het activeren van 

bewoners van diverse niveaus en is 

deze zeer geschikt voor mensen die 

niet mee willen of kunnen doen aan 

de aangeboden groepsactiviteiten: 

bijv. omdat ze vinden dat ze niet bij 

de groep horen, of 

omdat ze auditieve, visuele of spraak-

problemen hebben. Voor de medewer-

kers van het St. Elisabeth is het een 

functieverbreding. De medewerkers 

leren met het programma omgaan wat 

hen een laagdrempelige mogelijkheid 

geeft om het contact met de bewoners 

te verdiepen. Functieverbreding kan 

bijdragen aan positieve motivatie en 

betrokkenheid van de medewerkers. 

Naast functieverbreding gaat het hier 

ook nog om mogelijke kostenbespa-

ring. De bewoners zijn in het huidige 

beleid, waarbij activiteiten voorna-

melijk door de activiteitenbegelei-

ding worden georganiseerd en aange-

boden afhankelijk van het budget van 

de activiteitenbegeleiding. 

Volgens activiteitenbegeleidster Gerrie Hegeman – de Graaf (Maartensdijk) 

biedt de braintrainer legio mogelijkheden voor het activeren van 

verpleeghuisbewoners van diverse niveaus. 

Piet Kalisvaart vertelt
Afgelopen woensdagmiddag was er 

de eerste samenkomst van de Zon-

nebloem afdeling Maartensdijk in de 

Mantel aan de Nachtegaallaan. Deze 

keer was Piet Kalisvaart uit West-

broek uitgenodigd.

Piet is meer dan 40 jaar vrachtwagen-

chauffeur geweest en is nu met pen-

sioen. Piet heeft in de loop der jaren 

veel foto’s bewaard en aan de hand 

van de op een groot scherm geprojec-

teerde foto’s wist Piet boeiend over 

zijn carrière te vertellen. De gasten 

van de Zonnebloem hingen aan zijn 

lippen; vooral omdat er veel ‘ouds’ 

en herkenbaars naar voren werd ge-

bracht. Aan het eind van zijn carrière 

reed Piet vaak heel grote en heel uit-

zonderlijke vrachten, die vaak alleen 

‘s-nachts en onder begeleiding van 

verkeersleiders de weg op mochten. 

Piet Kalisvaart bleek een begenadigd 

verteller want tijdens zijn betoog 

was het muisstil. Op de vraag of hij 

nooit ongelukken had gehad ver-

telde Piet dat hij natuurlijk wel eens 

kleine schades had gehad maar nooit 

iemand letsel of zo had bezorgd. Aan 

het einde van zijn geweldige verhalen 

werd van deze echtgenoot van Zon-

nebloemvrijwilligster Annie Kalis-

vaart met een warm applaus afscheid 

genomen.  (Joop Vesters)

Goede belangstelling voor een warm spreker.

Lezing André Aleman:  

‘Seniorenbrein’
We maken ons allemaal wel eens zorgen over ons geheugen  

en ons verstand, zeker als we de vijftig gepasseerd zijn.  

Maar wat gebeurt er eigenlijk in ons hoofd als we ouder worden? 

Wanneer begint de achteruitgang? Hoe snel gaat het?  

En heeft een ouder brein ook voordelen?

André Aleman schreef Het Seniorenbrein, een baanbrekend boek, het al-

lereerste over dit onderwerp waarin hij laat zien dat de achteruitgang vaak 

minder erg is dan we denken. Maar ook dat ons geheugen al rond ons twin-

tigste begint te haperen. Het seniorenbrein is een verfrissend en informatief 

boek over stofjes en trainingen, plaques en de invloed van hormonen. Het 

vertelt volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten hoe je de voorte-

kenen van alzheimer kunt herkennen en wat je kunt doen om je hersenen 

scherp en gezond te houden.

André Aleman (1975) is hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het 

Universitair Medisch Centrum Groningen en wetenschappelijk directeur 

BCN-Neuroimaging Center. Hij studeerde neuropsychologie aan de Uni-

versiteit Utrecht en promoveerde daar in 2001 cum laude.

Aleman is te gast bij de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven, 

tel. 030 2281014 www.bilthovenseboekhandel.nl. info@bilthovenseboek-

handel.nl op 13 maart 2013, aanvang 20.00 uur. Vooraf aanmelden is ge-

wenst.

Uitvaartmogelijkheden
Op donderdag 14 maart van 10.00 tot 12.00 uur organiseert het Steunpunt 

Mantelzorg De Bilt in De Duiventil, Jasmijnstraat 6, te De Bilt een bijeen-

komst over uitvaartmogelijkheden. Wat moet er allemaal gebeuren na een 

overlijden? Het getuigt van liefde voor dierbare naasten wanneer zij deel-

genoot worden gemaakt van de laatste wensen. Weet u diep in uw hart wat 

u zou willen, maar vindt u het moeilijk om dit te verwoorden en/of concreet 

te maken? Of weet u misschien helemaal niet wat u wilt, maar wel wat u 

niet wilt?

Ingrid Kohsiek-Pisart zal u door middel van een inleiding wegwijs maken 

in het land waar u (waarschijnlijk) de weg niet voldoende kent. Daarna is er 

de mogelijkheid om nader in te gaan op uw vragen. Voor aanmelding (voor 

8 maart , kosten 4, 50 euro) en nadere informatie: Willemien Hak of Lauk 

Spelberg, mantelzorgconsulenten, tel. 030-2203490

Aan alles komt een einde
In samenwerking met de KBO afdeling De Bilt / Maartensdijk  en het Re-

gionale Seniorenpastoraat wordt er een laatste bijeenkomst rond het thema  

‘Aan alles komt een einde’ georganiseerd op woensdag 13 maart a.s. in pa-

rochiehuis De Mantel aan de Nachtegaallaan 40 in Maartensdijk van 14.00 

tot 16.30 uur. 

Deze bijeenkomst staat in het licht van het naderende levenseinde: wat ge-

beurt er met je als je voor de poort van de dood staat en de rituele en (niet) 

religieuze kant van het naderende levenseinde (sacrament van de zieken en 

de afscheidsviering).  Hiervoor zijn uitgenodigd pastor Gerard de Wit, ds. 

Gert Landman en pastor Annelies van den Boogaard. Ook leden van PCOB 

en ANBO zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Eventuele informatie: Corrie 

Bosman (tel. 035 5770924).

Weer Soep in de Kerk

Op 20 maart slaan werken de Dorpskerk en de Boskapel in Groenekan weer 

samen tijdens het project ‘Soep in de Kerk’. Doel van de opbrengst dit jaar 

is de Stichting Ontmoeting, die zich speciiek inzet voor dak- en thuislozen 
waarvan er in Nederland naar schatting 35000 op de rand van de samenleving 

bevinden. Dak- en thuislozen hebben veelal niet het vermogen om blijvende 

contacten te leggen, laat staan die te onderhouden. Ze hebben vaak een laag 

vertrouwen in de medemens.

Soepmakers

De Stichting Ontmoeting richt haar capaciteiten op de opvang en ontwikke-

ling van de persoonlijkheid van dak- en  thuislozen die net als anderen een 

veilige omgeving nodig hebben om te kunnen groeien naar een meer sociaal- 

en zelfstandig mens. Een medewerker van de stichting zal na de soepmaaltijd 

met gebruik van een beamer uitleg geven over het doel van de stichting en 

haar werk in diverse plaatsen in Nederland. De soepmakers hebben zich al-

vast aangemeld om een heerlijke soepmaaltijd klaar te maken voor 20 maart 

a.s. Potentiële soep-eters kunnen zich aanmelden middels de intekenlijsten 

in de Boskapel en de Dorpskerk of via de telefoon van Gert van Driel 0346 

211689. Soep kost 6 euro p.p. kinderen 3,- euro. Soep in de Kerk vindt plaats 

in de Ontmoetingsruimte achter de Dorpskerk aan de Groenekanseweg en de 

soep wordt om 18.30 uur opgeschept. De deuren staan open om 18.00 uur.

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Karel BeesemerDe Bilt

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

… zo luidt het begin van de tekst op de 

achterfl ap van een bijzonder kleurrijk 
boek. 

REGEREN is ook… … achteruit zien!  is de i tel. 
Bijzonder omdat het ge schreven is door 
maar liefst negeni g gelegenheidsauteurs 
bestaande uit bestuurders van toen en 

nu van onze 900-jarige gemeente. Het 
eerste exemplaar wordt 23 maart 2013 
gepresenteerd. Het is een boek vol met 
markante herinneringen en het is ook 
louter bedoeld voor die doelgroep.

In onze plaatselijke bibliotheken e.d. 
kunnen geïnteresseerden ná 23 maart 
het kijk- en leesboek inzien. De gemeente 
De Bilt is de opdrachtgever en ik had de 
vreugdevolle taak om namens de speciaal 
in het leven geroepen ‘Werkgroep 

Bestuurdersboek’ de werkzaamheden te 
coördineren. De Bilt is een Nederlandse 
gemeente… maar ánders, een pracht-
gemeente en waard om je voor in te zet en! 
Karel Beesemer (Lid Comité van Aan-

beveling/oud raadslid & wethouder van 

De Bilt) 

Zes Biltse dorpen in één kernachi g ensemble… 



brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

Ouderwets lekker; ca 2½ tot 3 uur stoven, boterzacht!

RUNDERBORSTLAPJES ....................500 GRAM € 4,50

Voor de liefhebbers. Om te stoven of bijvoorbeeld voor een Irish Stew

LAMSSTOOFLAPJES ...........................500 GRAM € 8,75

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd

STEAK BANADORA .............................. 4 STUKS € 7,00

Voor de liefhebbers: met een vleugje knoflook

LAMSBURGERS ......................................100 GRAM € 1,95

Van ons bekende varkensvlees. Gemarineerd of naturel?

VARKENSFILET LAPJES ...................100 GRAM € 1,25

Uit onze traiteurhoek: alleen warm maken.

Met o.a. kipdijfilet, groente en een oosterse saus. Lekker met rijst.

JAPANSE KIPSCHOTEL .....................500 GRAM € 6,00

Uit onze poeliershoek. De originele Franse haantjes; ca 25 min. braden

KOKELETJES .............................................100 GRAM € 1,05

Wie kent ze niet?

Simpel maar erg lekker met bijvoorbeeld spek en uitjes

KUIKENLEVERTJES .................................. 1 KILO € 5,50

Met o.a. rundvlees, varkensvlees en Indische kruiden

INDISCH GEHAKT ...............................500 GRAM € 4,98

Me o.a. varkensfilet, rucola, pesto, parmaham en pijnboompitjes

ITALIAANSE ROLLADE ....................500 GRAM € 6,75

Lekker krokant gepaneerd en lekker gekruid; kort braden!

KIPSCHNITZELS ..................................... 4 STUKS € 5,00

Voor uw eigen getrokken bouillon. 

Met o.a. poulet, gehakt en een soepbeentje

SOEPPAKKET .......................................... PER STUK € 5,25

Lekker rosé gebraden beleg voor de boterham

GEGRILDE FRICANDEAU ..............100 GRAM € 1,98

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 9 maart. Zetfouten voorbehouden.

Raaijen Interieurs
 C-ZONE  RELAXFAUTEUILS 2013

De nieuwe collectie is binnen!
Nederlands Design, keuze uit
diverse modellen, stoffen en 
leder. Leverbaar in de maten 
Smal, Medium en Large. 
Prijzen vanaf € 895,00.

Bezoek onze winkel en showroom.
Ook voor het vakkundig opnieuw stofferen 

van uw design en kwaliteitsmeubelen.

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 
030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

Schilderworkshop ‘Klassiek portret’
Maak o.l.v. docente Dorette Giling uw eigen 17de 
eeuwse (zelf)portret. Zaterdag 23 maart 10.00 
– 12.30 uur; € 24,- / € 19,- Ideabibliotheekleden 
(incl. materiaalkosten), Aanmelden: activiteiten@
ideacultuur.nl of 030 22 99 003. Deze workshop 
staat in het teken van het thema van de Boekenweek 
2013: ‘Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden - de zon- en 
schaduwzijde van ons roemrijk verleden’. 

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, 
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje koffi e of voor de lunch.
1 april tweede paasdag, paasbrunch aanv. 12.30 u.

Reserveren kan tot 25 maart, kosten € 15,-pp

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag 14.00 - 18.30 uur

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl

Tennis bij WVT
WVT heeft een uitgebreid aanbod van activitei-
ten, waaronder het tennis. Het seizoen begint 
op 1 april en er zijn nog mogelijkheden voor ie-
dereen vanaf 8 jaar om tegen een aantrekkelijk 
tarief  te tennissen en tennislessen te volgen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van WVT op 030 2284973 
of info@vvsowvt.nl. 

Vrolijk
Pasen!

Chocoladerepen
Fair Trade
Original

nu met

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.debilt.wereldwinkels.nl

Wereldwinkel De Bilt 
uw winkel voor een fair Pasen

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 15 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

20% 
korting

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te

maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nachten 

van 15 tot 17 maart op het traject Utrecht-Den Dolder 

een slijptrein.

Woont u in De Bilt of Bilthoven in de buurt van dit spoor, 

dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.

Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 

maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op  

www.prorail.nl/slijptrein

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling  

Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens  

kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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Wij zoeken Vierklankbezorgers voor: 

Bilthoven: -Lassuslaan, Strausslaan, 

Sweelincklaan, Verhulstlaan

Maartensdijk: Schepersveld in het bos tot aan 

Lage Vuursche (Vuursche Dreef), Binckhorstlaan, 

Karnemelksweg

Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl
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Actieplan voor een schoon  
en veilig winkelgebied

door Guus Geebel

Op dinsdag 26 februari werd in gemeentehuis Jagtlust de intentieovereenkomst  

getekend die moet leiden tot het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)  

voor Bilthoven Centrum en De Kwinkelier. 

Winkeliersvereniging Bilthoven 

Centrum en Huurders Belangenver-

eniging De Kwinkelier gingen in ok-

tober 2012 van start met het project 

KVO. Hierbij werken ondernemers, 

gemeente, politie, brandweer, Hoofd-

bedrijfschap Detailhandel (HBD), be-

heerders en vastgoedeigenaren samen 

aan de veiligheid van het winkelge-

bied. Ook is er bij het KVO aandacht 

voor een beter beheer en kwaliteit van 

de openbare ruimte en voor zaken zo-

als de verlichting en uitstraling van 

het winkelgebied. 

Nulmeting

De afgelopen maanden werd voor het 

gebied een aantal onderzoeken ge-

daan om tot een nulmeting te komen. 

De ondernemers werden geënquê-

teerd, er werd een dag- en een avond-

schouw gehouden en de aangiftecij-

fers van de politie werden inzichtelijk 

gemaakt. Op basis van de resultaten 

van deze nulmeting wordt nu een ac-

tieplan opgesteld. Daarbij wordt ge-

bruik gemaakt van de adviezen van 

Farzad Ghaus, die het KVO-project 

begeleidt. Ghaus noemt ondanks de 

crisis het toekomstperspectief voor 

Bilthoven goed, omdat het centrum 

wordt vernieuwd en er een actieve 

ondernemersvereniging is.

Huidige situatie

Gaby de Ruiter is adviseur bij het 

HBD. Zij gaf een presentatie over de 

resultaten van de nulmeting en ging 

in op de speerpunten voor de komen-

de jaren. ‘Over een jaar wordt de nul-

meting vergeleken met de situatie op 

dat moment en ik hoop dan veel ver-

beteringen te kunnen zien.’ Wat haar 

opviel was dat de aangiftebereidheid 

bij winkeldiefstal erg laag is. De helft 

van de winkeliers is ontevreden over 

het toezicht. De Kwinkelier maakt 

op haar een verwaarloosde indruk en 

er is veel leegstand. Gaby de Ruiter 

noemt ook het onveilige gevoel dat 

mensen hebben in de parkeergarage. 

‘Bij de avondschouw bleek van veel 

lantaarnpalen de verlichting niet te 

werken.’ Ondernemers geven aan 

dat winkels gelijktijdig open zouden 

moeten zijn, zodat het aantrekkelijker 

wordt om naar het winkelcentrum te 

komen. 

Ondanks de klachten blijkt uit de en-

quête ook een mate van tevredenheid. 

De Ruiter ervaart dat bij andere pro-

jecten veel minder. 

Leefbaarheid

Peter Dapper, voorzitter van de win-

keliersvereniging Bilthoven Centrum, 

stelt dat een winkelcentrum niet alleen 

bestaat uit stenen. ‘Als we naar een cen-

trum toe willen dat goed functioneert en 

prettig en veilig is voor bezoekers, dan 

moet er meer gebeuren.’ Hij vindt dat 

bij de winkeliers zelf een verantwoor-

delijkheid ligt om de veiligheid naar een 

hoger niveau te brengen. ‘Als bestuur 

zullen we er alles aan doen om onze 

collega´s te motiveren dit goed aan te 

pakken.’ Burgemeester Arjen Gerritsen 

noemt de bundeling van krachten bij dit 

project vanzelfsprekend. ´De gemeen-

te, politie, brandweer, maar ook het 

bedrijfschap zijn publieke instellingen 

die van ons allemaal zijn. Die hebben 

we in het leven geroepen om de samen-

leving veilig, handelbaar en leefbaar te 

maken. Het gaat om veiligheid maar 

vooral ook om ondernemen. We willen 

u laten ondernemen en onze inwoners 

en bezoekers op een plezierige manier 

een bezoek aan Bilthoven laten bren-

gen. Dat draagt bij aan de leefbaarheid 

van het dorp en ook aan de leefbaarheid 

van ondernemingen.’

Gaby de Ruiter, Henk Bezema, Burgemeester Gerritsen, Peter Dapper en Gert-Jan Severs ondertekenen de 

intentieovereenkomst.

Nieuwe werkzaamheden  
in het centrum van Bilthoven

De gemeente, Prorail en Heijmans startten maandag 4 maart met nieuwe werkzaamheden in het 

centrumgebied. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de verkeerssituatie, parkeergelegenheid 

en de bereikbaarheid van woningen en winkels. Grofweg gaat het hierbij over de nieuw aan te leggen 

rotonde aan de Soestdijkseweg, de Sperwerlaan en de Julianalaan.

Begin maart start Heijmans in opdracht 

van ProRail met de aanleg van een ro-

tonde op de Soestdijkseweg ter hoogte 

van de Nachtegaallaan. Het werk wordt 

in twee fases uitgevoerd: eerst de west-

kant (Spoorlaan) en daarna de oost-

kant (Nachtegaallaan). Van eind maart 

tot medio juni kan verkeer vanuit het 

noorden niet linksaf de Nachtegaallaan 

in richting centrum maar wordt omge-

leid via de Boslaan / Koperwieklaan. 

Doorgaand verkeer vanuit het zuiden 

ondervindt geen hinder. Een aantal par-

keerplaatsen op het Emmaplein en de 

Nachtegaallaan is tijdens de werkzaam-

heden niet beschikbaar. Ook voor het 

laden en lossen van winkels en horeca 

op het Emmaplein worden tijdelijke 

maatregelen voorbereid. Volgens plan-

ning is de rotonde en het gebied daar-

omheen op 11 juni klaar.

Civitas

Nadat medio juni het werk aan de ro-

tonde Soestdijkseweg-Nachtegaallaan 

klaar is, krijgt de Julianalaan haar de-

initieve inrichting volgens het ontwerp 
van Civitas. De wegwerkzaamheden 

starten ter hoogte van de Rabobank en 

worden telkens in gedeeltes van vijftig 

meter aangepakt. Datzelfde systeem 

werd eerder gehanteerd bij het vervan-

gen van het riool in de Julianalaan. Van-

uit Den Dolder stuit het gemotoriseerd 

verkeer uiteindelijk op een wegver-

sperring. Er wordt telkenmale gezorgd 

voor voldoende parkeergelegenheid in 

de directe omgeving. Verkeer vanaf de 

Soestdijkseweg maakt gebruik van de 

Vinkenlaan om het centrum in en uit te 

komen.

Uiteraard wordt getracht de overlast tot 

een minimum te beperken. Bij vragen, 

meldingen of onraad kan contact wor-

den opgenomen met het Meldpunt Bilt-

hoven Bouwt (06) 10160542.

Sperwerlaan

Vanaf 15 maart gaat ook de Sperwerlaan 

op de schop. De Sperwerlaan wordt dan 

voorzien van asfalt en is gedurende vier 

dagen afgesloten voor verkeer. De om-

leiding loopt via de verlengde Boslaan 

en de Koperwieklaan.

Bloemenboutique Fonville  

op nieuwe stek
Bloemenboutique Fonville verhuisde op 1 maart van de Hessenweg naar 

Looydijk 78 in De Bilt. De feestelijke (her-)opening ging gepaard met een 

grote belangstelling, waarbij bijvoorbeeld van de violenaanbieding ter gele-

genheid van de verhuizing zo gretig gebruik werd gemaakt, dat er meerdere 

keren nieuwe voorraad moest worden aangevoerd. [HvdB]

De schoonzussen Elise en Sylvia Fonville over hun nieuwe zaak: ‘Een mooi 

pand met een mooie aan de voorkant gelegen verkooptuin, die wij goed 

gaan gebruiken voor alle tuin- en balkonplanten’. 

Kaart projectgebied Bilthoven centrum

advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Bosviool in
wandhanger

Viola Cornuta.

Diverse kleuren.

Per stuk

van 14,99Cvoor 

8,99

wk 10. Geldig van 07-03 t/m 13-03. OP=OP
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

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

tevens grote collectie geboortekaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Op 1 januari 2013 is in De Bilt

de Stichting MENS van start gegaan!

De Stichting is ontstaan door een fusie van een aantal welzijnsorganisaties. 

De Stichting MENS biedt de inwoners van De Bilt begeleiding en advies 

aan op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Dat doet zij door samen te 

werken met zorginstellingen en andere relevante partners. Welzijn Nieuwe 

Stijl en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn voor de Stichting 

leidraad. De vele vrijwilligers zijn onmisbaar voor de organisatie.

De Stichting heeft een toezichthoudend bestuur met vijf leden. In het 

bestuur bestaan twee vacatures. Graag komen wij in contact met 

kandidaat-bestuursleden

die zich actief willen inzetten bij het realiseren van de ambitieuze plannen 

van de Stichting MENS.

Van de bestuursleden verwachten wij:

Algemeen

o  Affiniteit met het werkveld en brede maatschappelijke belangstelling

o  Bestuurlijke ervaring 

o  Een relevant netwerk

o  Een onafhankelijke en kritische opstelling

o  Kennis van de WMO en Welzijn Nieuwe Stijl

o  Bereidheid om als klankbord voor de directeur te dienen

Specifiek

o  Gezien de samenstelling van het huidige bestuur, geven wij 

de voorkeur aan vrouwen

o  Kandidaten kunnen niet in dienst zijn van de gemeente De Bilt

of de provincie Utrecht

o  Kandidaten hebben geen economische of persoonlijke binding 

met de Stichting en haar medewerkers 

Geïnteresseerden wordt verzocht vóór 23 maart a.s. een brief met achter-

grondinformatie te schrijven aan de voorzitter van het bestuur, de heer drs. 

P. Vos, t.a.v. de directeur van de stichting, mevrouw E. Ribbens, e.ribbens@

mensdebilt.nl. Informatie over de vacatures kunt u inwinnen bij mevrouw 

E. Ribbens, 06 -16 46 59 72. Zie verder: www.mensdebilt.nl

KORTING OP ALLES
*

20%
DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

ZIE ACHTERZIJDE

VOOR VOLOP 

VRACHTVOORDEEL

MULTIMATE BILTHOVEN - Leijenseweg 125 - 3721 BC Bilthoven
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Westbroek danst
door Martijn Nekkers

Slow slow quick-quick slow! Deze bekende dans-term kon afgelopen vrijdagavond tot  

in den treure worden gehoord in de grote zaal van het Dorpshuis van Westbroek.  

Dansleraar Gert Nyenhuis gaf er z’n eerste dansles aan de inwoners van dit dorp. 

Die waren in grote getalen afgekomen op deze dansavond.

Eerst kwamen de beginners aan de 

beurt en later op de avond de gevor-

derden. Allemaal hadden ze een ge-

zellige avond, die nog vijf keer een 

vervolg gaat krijgen. Dansen is vooral 

met elkaar gezelligheid beleven, is het 

motto van Nyenhuis. Dat kwam er op 

deze eerste avond goed tot z’n recht. 

Gert Nyenhuis geeft al 27 jaar dansles. 

Deze Utrechter heeft verschillende di-

ploma’s op zak. Hij verzorgt drie keer 

per week danslessen onder de titel 

‘Dansschool Step by step’ in Utrecht 

en Den Haag en nu dus ook voor de 

eerste keer in Westbroek. Daarnaast 

verzorgt hij ook één keer per maand 

een open dansavond in de wijk Lu-

netten in Utrecht. ‘Ballroom dansen 

is niet oubollig’, is zijn overtuiging. 

‘Het gaat er vooral om dat je er plezier 

aan beleeft. Het is bovendien ook een 

sociaal gebeuren.’ Belangrijk vindt 

hij ook dat er gedanst kan worden op 

eigentijdse en vlotte muziek. ‘Je moet 

daarnaast ook proberen om variatie in 

de iguren te brengen. Ik weet nog niet 
wat we allemaal gaan doen en hoe ver 

we komen’, vertelt hij. ‘Het niveau 

van wat de mensen kunnen is bepa-

lend.’ Naar gelang de mogelijkheden 

gaat hij het dansprogramma uitbou-

wen. Op het programma staan in ieder 

geval de quickstep, de chachacha en 

de Engelse wals. Wat er nog meer bij 

komt zal dan wel blijken.

Veel gelach

Van enig niveau is bij de beginners 

natuurlijk nog geen sprake. ‘Wie 

heeft er wel eens gedanst?’, vraagt 

hij. Een enkele vinger gaat aarzelend 

omhoog. Maar liefst 28 koppels staan 

op de dansvloer. Een gemende groep 

qua leeftijd waarbij de jeugd toch 

wel ver in de meerderheid is. De fa-

milie Blaauwendraad vormt een goed 

gemiddelde. Met z’n achten hebben 

ze zich ingeschreven voor de dans-

les. Samen met Monique Stroes, van 

oorsprong één van zijn leerlingen, 

doet Gert de pasjes steeds voor. Wat 

onwennig houden de partners elkaar 

vast. Het gaat gepaard met het nodi-

ge gelach. Aandachtig kijken ze naar 

Gert en Monique die het geroutineerd 

voordoen. Traditioneel is de quickstep 

de eerste dans die wordt onderwezen. 

‘Slow slow, quick-quick slow’ klinkt 

het onophoudelijk door de zaal. Af en 

toe is er een kleine aanvaring tussen 

de deelnemers maar dat geeft alleen 

maar meer plezier.

Leuke avond

De dansers doen erg hun best. Gert 

Nyenhuis ziet het met veel plezier 

aan. Als er deelnemers zijn die een 

keer niet aanwezig kunnen zijn dan 

mogen ze de keer daarop om 19,00 

uur komen om het in te halen, vertelt 

hij. Zelfs in de pauze zijn er koppels 

die ijverig doorgaan met het oefenen 

van de pasjes. Om 21.00 uur komen 

dan de gevorderden aan de beurt die 

al ongeduldig staan te wachten in de 

foyer. De leeftijd van deze groep ligt 

toch wel wat hoger. We tellen hier 

toch nog altijd 22 koppels. Nyenhuis 

zet meteen een quickstep op en bekijkt 

met Monique hoe de nieuwe lichting 

dansers het er van afbrengen. Na af-

loop toont hij zich tevreden over de 

danscapaciteiten. ‘Geef jezelf maar 

een applaus!’ meldt hij. Alleen over de 

danshouding is hij niet tevreden. ‘Dat 

kan beter’, vindt hij en met Monique 

gaat hij dat eens duidelijk voordoen. 

Zo begint de groep van gevorderden 

ook met veel plezier aan hun les en be-

leven ook zij een leuke avond. 

Zo is het dansseizoen goed van start 

gegaan in Westbroek. Daar kan nog 

heel veel moois uit voortkomen. 

En wie weet, zien we dan straks in de 

feesttent tijden de Oranjefeesten eind 

april ook wel echt ballroomdansen. 

Op 1 juni is er in ieder geval een slot-

bal voor alle deelnemers.

De eerste pasjes op de dansvloer.

Keramist Bart Keizer gebruikt een puike schijf

door Henk van de Bunt

De Biltse Kunstkring BeeKk is een in 1996 opgerichte vereniging van Biltse en Bilthovense beeldende 

kunstenaars. Het doel is bekendheid te geven aan verschillende kunstuitingen in onze eigen gemeente. 

Door leden van BeeKk worden in de  Bibliotheek in Bilthoven wisselende exposities gegeven.  

Bart Keizer en Ineka Croon doen dat van 21 februari tot en met 1 april a.s. 

BeeKk besteedt aandacht aan een 

‘breed palet’ van beeldende kunst: 

schilderkunst, graiek, tekenen, foto-

graie, textiel, beeldhouwen, keramiek 
en edelsmeden en staat open voor an-

dere kunstvormen zoals dicht-, mu-

ziek- en danskunst. De kring van pro-

fessionele en amateur kunstenaars telt 

momenteel ruim 80 leden. 

Keramiek

Bart Keizer uit Maartensdijk werkt 

met witbakkende steengoedklei, met 

25% ijne chamotte. ‘Eenmaal kennis 
gemaakt met het draaien op de schop-

schijf, raakte ik er aan verslingerd. 

Ik draai op de oude schijf van Egbert 
Brandt. Die kocht ik, toen hij met zijn 

bedrijf aan de Oude Gracht in Utrecht 

ophield. Een puike schijf’. 

Over de leerharde klei brengt Bart vaak 

gekleurde klei-slib aan. Daarover heen 

komt dan na de eerste bak een trans-

parant glazuur. Hij volgde jaren lang 

bij diverse leermeesters cursussen. 

Keizers beweegreden is een innerlijke 

drang om iets nieuws te maken. ‘Een-

maal kennis gemaakt met het draaien 

op de schopschijf tijdens de militaire 

diensttijd, raakte ik in de ban van de 

cirkel en de klei. De kern van het werk 

is voor mij vormgeving. Ik zoek een 
gespannen lijn en een eenvoudige 

strakke vorm. Ik zie het als een manier 
van bouwen. Planten en architectuur 

beïnvloeden mijn vormgeving. Het 

glazuur is daaraan ondergeschikt.’ 

Vrij kleurgebruik

In haar schilderijen snijdt Ineka Croon 
thema’s en emoties aan die zowel 

persoonlijk als universeel zijn: liefde, 

dood, verlies, vreugde en verdriet, de 

complexe verhouding tussen man en 
vrouw. Zelfs haar stillevens gaan hier-

over. Haar werk is expressief, krach-

tig, poëtisch en kleurrijk. Het liefst 

werkt ze met acrylverf. Na een jaren-

lange opleiding bij verschillende kun-

stenaars heeft ze een geheel eigen visie 

en handschrift ontwikkeld. Ze woont 

en werkt in Nieuwegein en is ook ver-

bonden aan de Biltse Werkschuit. In-

eka exposeert regelmatig in binnen- en 
buitenland. 

Bart en Ineke bij hun werk.

175 kilo waspoeder  

en 175 lessen shampoo 
door Henk van de Bunt

Rotaryclub Bilthoven Zandzegge bood op 4 maart jl.  

175 Midwinter Pakketten aan voor de bezoekers  

van de Voedselbank in De Bilt. De waspoeder en lessen 
shampoo worden toegevoegd aan de pakketten die  

de Voedselbank De Bilt wekelijks verstrekt aan mensen  

in de lokale gemeenschap, die in inanciële problemen  
zijn geraakt en onder de armoedegrens leven. 

Puck Wijte, voorzitter Community Service Zandzegge, legt uit waarom zij 
dit jaar voor de Voedselbank hebben gekozen: ‘Ons thema is dit jaar blij-

heid. Voor mensen die nauwelijks kunnen voorzien in hun basisbehoeften, 

is blijheid vaak ver te zoeken. En het aantal mensen dat een beroep doet op 

de Voedselbank neemt per dag toe. Ook in onze lokale gemeenschap. Ge-

lukkig bestaan er fantastische initiatieven zoals de Voedselbanken, die, ge-

rund door vrijwilligers, deze mensen in nood helpen door hen gratis voedsel 

en kleding te geven.’ 

Rotaryclub Zandzegge Bilthoven is een serviceorganisatie, opgericht in 

2003 en bestaat uit 35 leden die vanuit hun beroep een actieve bijdrage wil-

len leveren aan de samenleving en in het bijzonder voor de lokale gemeen-

schap, zowel inancieel als praktisch. Alle clubleden is gevraagd 5kilo was-

poeder en 5 lacons shampoo à 300 ml te kopen en in te leveren bij een van 
de leden, die voor verdere distributie zou zorgen. Gelet op de overgedragen 

aantallen is redelijk massaal aan deze oproep gehoor gegeven. 

V.l.n.r. Marije Leeuwerik, Jaques Berk en Mirjam Lensen (allen voedselbank) 

en Puck Wijte, Carin de Moet, Milene Wolters en Jose Ruys namens de 

vrouwen.

Opgepakt voor  

mogelijke inbraak
Een 36-jarige man uit Polsbroek is in de nacht van donderdag op vrijdag 

opgepakt voor een inbraak diezelfde nacht in het verzorgingshuis aan het 

Maertensplein in Maartensdijk.

 Rond drie uur kwam de melding van de inbraak binnen. Ter plaatse bleek 

dat er inderdaad was ingebroken. Volgens getuigen waren de boeven na 

de inbraak in een auto gestapt en het dorp uitgereden. Agenten spotten de 

wagen in de omgeving en gaven de bestuurder een stopteken. Hierop gaf 

de bestuurder gas en probeerde weg te komen. Na een achtervolging via de 

autosnelweg A27 in de richting van Overvecht, reed de bestuurder zich bij 

station Overvecht klem. Hij stapte uit, zette het op een lopen en kon niet 

meer achterhaald worden. De passagier uit Polsbroek werd gearresteerd. 

Bij fouillering van de verdachte bleek dat hij een linke hoeveelheid klein-

geld bij zich had. De politie gaat er vanuit dat dit geld afkomstig is uit de 

leeggehaalde kassa in het Maartensdijkse verzorgingshuis.



ÉÉN AUTO. 
DUIZEND GEZICHTEN.

NU IN DE SHOWROOM. 

De ADAM brengt personalisatie naar een hoger niveau. 

Van de velgen tot aan het dak, het ontwerp van ieder 

interieur en exterieur detail ligt in jouw handen. Jij vormt 

de auto precies zoals ‘ie het best bij jou past. En om dat 

nog eenvoudiger te maken, krijg je nu € 500,- cadeau 

om je ADAM verder te personaliseren. Kom voor meer 

informatie naar onze showroom.

De nieuwe OPEL ADAM

VANAF € 12.495,-

Gemiddeld brandstofverbruik 5,5-5,0 l/100km; gemiddelde CO
²
-uitstoot 129-118 g/km, volgens richtlijn R (EC) nr. 715/2007.

Deze actie is van toepassing op ADAM JAM, GLAM en SLAM en is geldig op nieuwe klantenorders t/m 31 maart 2013, registratie uiterlijk 30 juni. Zie voor volledige actievoorwaarden opel.nl.

Stam Opel Utrecht  Meijewetering 1, 3543 AA, (030) 241 15 15

Stam Opel Nieuwegein  Parkerbaan 12, 3439 MC, (030) 604 78 20

Stam Opel Bilthoven C. de Haasweg 88, 3721 TK, (030) 264 34 34

 @stamopel

 stamopeldealers

Volg ons op:

www.stamopel.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Oók een nieuwe collectie
TASSEN en
SCHOOLTASSEN

KINDERBEENMODE

De nieuwe
voorjaarscollectie 
is binnen!

i

EN

Uitgezonderd basiscollectie 

Kom een dag schilderen, klussen,

tuinieren, schoonmaken of koken

en maak er een onvergetelijke dag van!

Op 15 & 16 maart gaan overal in Nederland duizenden vrijwilligers aan de slag voor lokale 

goede doelen. Ook in Gemeente De Bilt maken tientallen maatschappelijke organisaties 

er weer een feestelijk NLdoet weekend van. Door mee te doen aan NLdoet kunt u met een 

eenmalige krachtsinspanning organisaties bij u in de buurt echt uit de brand helpen.  

In de Klussenladder hiernaast ziet u de klussen waar nog vrijwilligers nodig zijn.

HOE WERKT HET? 

U kunt zich via de website van NLdoet aanmelden (www.nldoet.nl) of direct contact 

opnemen met de klusaanbieder via de gegevens uit de klussenladder of neem contact op met 

info@vrijwilliginactiedebilt.nl of 030-744 05 95. Bedrijven die zich willen inzetten voor NLdoet 

kunnen contact opnemen met Samen voor De Bilt: astrid@samenvoordebilt.nl of 06-11564957.

Klussenladder
Wat? Het gezellig maken van de woonkamer van een woongroep

Voor wie? Verzorgingstehuis D’Amandelboom in Bilthoven 

Wanneer? Zaterdag 16 maart 10 tot 15 uur

Contactpersoon G.J. Koelewijn,

gkoelewijn@accoladezorggroep.nl & (030) 6973400

Wat? Tuin van het Thomashuis zomerklaar maken

Voor wie? Het Thomashuis in Maartensdijk 

Wanneer? Zaterdag 16 maart van 9 tot 16.30 uur

Contactpersoon D.M. van Middelkoop,

Maartensdijk@thomashuis.nl & (06) 51763414 

Wat? Het Van Boetzelaerpark helpen opruimen & schoonhouden

Voor wie? De Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark in De Bilt

Wanneer? Zaterdag 16 maart van 10 tot 13 uur

Contactpersoon S. E. Gutker de Geus,

info@vriendenboetzelaerpark.nl & (06) 166 273 79

Wat? Een parkeerplaats bij een zorgboerderij aanleggen

Voor wie? Zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk

Wanneer? Vrijdag 15 maart van 10 tot 16 uur

Contactpersoon M. van Oostrum,

wmvanoostrum@live.nl & (06) 27347742

Wat? Een afrastering voor een nieuwe moestuin maken

Voor wie? Zorgboerderij Nieuw Bureveld in De Bilt

Wanneer? Vrijdag 15 maart van 8.30 tot 16 uur

Contactpersoon D.J. Stelling,

info@nieuwbureveld.nl & (030) 2317877

Wat? Zomerklaar maken van de tuin van De Reiger

Voor wie? Woonlocatie De Reiger van Reinaerde in Bilthoven

Wanneer? Vrijdag 15 maart van 10.30 tot 16.30 uur

Contactpersoon E. Reijnders,

ereijnders@reinaerde.nl & (030) 229 4858

Wat? Afrastering rond de schaapskooi op Landgoed Heidestein vernieuwen

Voor wie? Het Utrechts Landschap

Wanneer? Zaterdag 16 maart van 10 tot 16 uur

Contactpersoon A.N. Stoffer-Alblas,

an.stofferalblas@kpnplanet.nl & (0343) 515250

Wat? Voorjaarsschoonmaak houden

Voor wie? Het Rode Kruis in De Bilt

Wanneer? Vrijdag 15 maart van 10 tot 16 uur

Contactpersoon A.M. Roestenberg,

info@rode-kruis.nl & (0346) 212529

Wat? Terras opknappen & aankleden

Voor wie? Tennisvereniging Helios in Bilthoven

Wanneer? Zaterdag 16 maart van 9 tot 17 uur

Contactpersoon P.A. Gardner,

gardherm@hotmail.com& (06)51334344

Wat? Opknappen van het Talingparkje

Voor wie? Belangenvereniging Tuindorp Brandenburg in Bilthoven

Wanneer? Zaterdag 16 maart van 10 tot 16 uur

Contactpersoon M. van Weele,

michielvanweele@hetnet.nl & (06) 14623421

Wat? Dagje uit naar de dierentuin met cliënten van De Reiger

Voor wie? Woonlocatie De Reiger van Reinaerde in Bilthoven

Wanneer? Vrijdag 15 maart van 11 tot 16.30 uur

Contactpersoon E. Reijnders,

ereijnders@reinaerde.nl & (030) 229 4858

Wat? Opknappen van clubhuis, groenstrook & terras

Voor wie? Tennisvereniging Hollandsche Rading

Wanneer? Vrijdag 15 maart van 9.30 tot 16 uur

Contactpersoon C.A.Floor,

cafloor@hotmail.com & (035) 5771636

Wat? Het schilderen van de voorgevel van de meubelwinkel

Voor wie? Emmaüs De Bilt

Wanneer? Vrijdag 15 maart van 9.30 tot 16.30 uur

Contactpersoon I. Versteeg,

emmausdebilt@xs4all.nl & (030) 2210513

Wat? Tuinieren & tuinmeubilair opknappen

Voor wie? Verpleeghuis Leendert Mees in Bilthoven

Wanneer? Vrijdag 15 maart van 15 tot 17.30 uur 

Contactpersoon R. van Pomeren,

r.van.pomeren@leendertmeeshuis.nl & (030) 2259662

Wat? Grote opknap en schoonmaakdag

Voor wie? Tennisvereniging Tautenburg in Maartensdijk 

Wanneer? Zaterdag 16 maart van 10 tot 16 uur

Contactpersoon R. Schardam,

remko@schardam.com & (06) 14267904

Wat? Onderhouden en schoonmaken van het clubgebouw

Voor wie? Korfbalvereniging Nova in Bilthoven

Wanneer? Zaterdag 16 maart 9 tot 16 uur

Contactpersoon V. Baas, 

vincentnancy@kpnmail.nl & (06) 22717632
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Open deuren bij Montessori 
Op woensdag 13 maart vindt de Lan-

delijke Montessoridag plaats. Mon-

tessorischolen en kinderopvangen 

in heel Nederland openen dan hun 

deuren voor ouders die zich oriënte-

ren op de schoolkeuze van hun kind 

en voor andere belangstellenden. Ook 

de Montessorischool Bilthoven en de 

Montessori Kinderopvang gelegen 

aan het Rembrandtplein 1 te Biltho-

ven doen mee. Ook is er in de aula 

de tentoonstelling te bewonderen van 

de musea met miniatuur kunstwer-

ken die de kinderen hebben gemaakt. 

Meer info: 030 2280818. 

Voorlichtingsavond  

over borstvoeding
 

Donderdag 7 maart word er in de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 in Maar-

tensdijk een voorlichtingsavond gegeven over borstvoeding bedoeld voor 

zwangeren vanaf de 6e maand.

Tijdens de voorlichtingsavond is er informatie over hoe borstvoeding werkt, 

aanleggen van de baby, voor- en nadelen van borstvoeding, hoe maak je een 

goede start met borstvoeding na je bevalling thuis of in het ziekenhuis en 

de periode daarna. De avond wordt gegeven door Adrie van Voorst IBCLC 

lactatiekundige. Na aloop ontvangt men een boekje over borstvoeding en 
een reader. Er wordt een onkostenvergoeding gevraagd. 

Voor informatie en aanmelding: Adrie van Voorst, tel.  06 20048992 of e-

mail bernavo@zonnet.nl

Juf Greetje veertig jaar in touw 
voor ’t Kompas

door Martijn Nekkers

Vrijdag 1 maart vierde mevrouw Greetje Klein-Gotink dat ze 40 jaar verbonden was aan de School 

met de Bijbel ’t Kompas in Westbroek. De laatste 7 jaar was dat in de functie van directeur. Er was 

voor die dag een feestelijk programma opgesteld dat begon met de aankomst van Juf Greetje. 

Ze werd opgewacht door alle kin-

deren die met elkaar een dubbele rij 

vormden waartussen juf Greetje, met 

haar man Gerard naar de ingang van 

de school liepen. Daar stonden op een 

podium twee stoelen klaar voor het 

echtpaar. Onder leiding van juf Roos 

werd het lied ‘Haar naam is juffrouw 

Greetje’ gezongen. Hierin kwam tot 

uiting hoeveel de kinderen van haar 

houden maar ook hoeveel de direc-

teur van haar school houdt. Greetje 

Klein-Gotink was duidelijk geroerd 

door al deze blijk van waardering. Ze 

kreeg daarna als geschenk een tablet 

met een bijpassende hoes. ‘Een duur 

maar ook heel mooi cadeau’, ver-

telde leerkracht juf Anneke, die al-

les tijdens dit feestelijke gebeuren in 

goede banen leidde. ‘Iedereen heeft 

daaraan bijgedragen, de kinderen, de 

ouders, de collega’s tot schoonmaker 

Bert aan toe’. Juf Greetje was heel 

blij met haar cadeau. Ze zou dat op 

school heel goed kunnen gebruiken, 

vertelde ze de kinderen en de ouders 

die er op deze morgen ook bij waren. 

Ook kreeg zij nog een map waarin 

ze de tekeningen ging bewaren die 

de kinderen aansluitend aan de hul-

diging zouden gaan maken in hun 

klaslokalen. Er stond overigens die 

dag nog veel meer op het programma. 

Een gezamenlijke feestelijke maal-

tijd, ‘s middags nog een receptie en 

’s avonds nog een feestavond voor de 

kinderen en hun ouders.

Belangrijke plaats

Juf Greetje (61) begon haar loopbaan 

in het onderwijs aanvankelijk als 

kleuterleidster in Nunspeet. Toen ze 

veertig jaar geleden naar Westbroek 

verhuisde kon ze niet vermoeden dat 

ze daar de volgende veertig jaar zou 

blijven. Ze heeft meegeholpen om de 

school verder uit te bouwen tot wat 

die nu is: een dorpsschool die een 

belangrijke plaats inneemt in West-

broek. Waar veel ouders meehelpen 

op allerlei manieren om alles in en 

om de school goed te laten verlopen. 

Zo zijn er bijvoorbeeld ‘natuurou-

ders’ die meehelpen op de schooltuin, 

waar ook Gerard, de man van juf-

frouw Greetje graag meehelpt. Een 

school waar iedereen elkaar kent en 

waar eigenlijk ook nooit echt proble-

men zijn, zo vertelt ze. De Christe-

lijke grondslag is belangrijk, maar de 

school staat ook open voor kinderen 

uit gezinnen waar dat niet zo is. Ze 

geeft naast haar taken als directeur 

nog twee dagen onderwijs en is in-

zetbaar in alle klassen. Bijzonder is 

haar ‘plusklas’ voor meer- en hoog-

begaafde leerlingen. Vanaf groep vijf 

krijgen die naast het reguliere onder-

wijs in de klas speciale lessen. Daar 

geeft juf Greetje o.a. lessen Spaans en 

scheikunde aan deze kinderen.

’t Kompas bedreigd?

’t Kompas heeft momenteel rond de 

100 leerlingen, verdeeld over vier 

groepen. Er zijn tien leerkrachten 

werkzaam. De berichten dat er plan-

nen zijn om kleine scholen met min-

der dan 100 leerlingen te sluiten zijn 

ook in Westbroek hard aangekomen. 

Ze maken zich daar best een beetje be-

zorgd over. Toch denkt Greetje Klein-

Gotink dat het wel weer zal overwaai-

en. Voorlopig overheerst bij haar het 

gevoel van dankbaarheid dat ze dit in 

deze veertig jaar heeft mogen doen, sa-

men met haar collega’s, de kinderen en 

hun ouders. Greetje Klein Gotink heeft 

leerlingen op school van ouders die ze 

jaren geleden zelf in de klas heeft ge-

had. Ze is van plan om toch nog even 

door te gaan zolang de omstandighe-

den dat mogelijk maken. Ze geniet nog 

steeds van haar baan en beschouwt 

het eigenlijk als een hobby waarvoor 

ze ook nog eens goed betaald wordt. 

Nieuwe plannen zijn er ook. Onder de 

naam Kinderopvang Westbroek wordt 

er binnenkort in één van de lege loka-

len begonnen met de opvang van jon-

ge kinderen. Zo wil men proberen een 

oplossing te bieden voor de situatie 

na 1 augustus als peuterspeelzaal de 

Stampertjes dicht gaat. Kinderopvang 

Westbroek wordt gestart in samenwer-

king met kinderdagverblijf Bubamara. 

Het is ook een poging om langs deze 

weg te bevorderen dat er in de toe-

komst weer nieuwe kinderen zullen 

doorstromen naar ’t Kompas. Maar 

voorlopig was het deze vrijdag tijd om 

het jubileum van juf Greetje te vieren.

Juf Greetje jubileert nr 4: Juf Greetje krijgt van alle kinderen een bloem. Die 

vormden bij elkaar een mooi boeket.

Winnaar bij 

‘de Kunst van Recyclen’
In de Bilthovense Bibliotheek was van 18 januari t/m 6 februari een boom 

te zien met kunstwerken van elektronisch afval (e-waste) gemaakt door kin-

deren. Het mooiste kunstwerk in de boom verdiende een prijs. Wethouder 

Herman Mittendorff reikte op 28 februari een prijs uit voor het mooiste 

kunstwerk. 

De kinderen hebben op de buitenschoolse opvang een workshopprogramma 

gevolgd over inzameling en recycling van elektrische en elektronische ap-

paraten. In een speciaal hiervoor ontworpen ‘boom’ hingen de meest in het 

oog springende kunstwerken uit de workshops.

Op de Buitenschoolse Opvang (BSO) volgden kinderen van 8 tot 12 jaar 

workshops over de noodzaak van inzameling en recycling van elektrische 

apparaten. De kinderen konden zelf apparaten demonteren en onderzoeken 

waaruit het apparaat bestond. Zo ontdekten ze op een speelse en interac-

tieve manier het nut van recycling en inzameling van elektrische apparaten. 

[HvdB]

Wethouder Herman Mittendorff wordt gefotografeerd tijdens de 

prijsuitreiking aan Britt van den Heuvel die naast de jonge fotograaf staat. 

Woensdag 13 maart van half 9 tot half 1 geven de schooldirecteur, leidsters, maar ook kinderen aan belangstellenden 

een rondleiding en informatie over Montessori onderwijs en Montessori opvoeding.

Kidsdisco bij WVT
Op zaterdag 9 maart organiseert WVT de maandelijkse kidsdisco. Met als 

thema ‘late Valentijn: love’. Iedereen van 8 t/m 12 jaar is van harte welkom 

van 19.00 tot 21.30 uur. Entree is 2 euro. 



Omgevingsvergunning (wabo)

Aanvraag reguliere procedure

•  Burgemeester vd Borchlaan 7, het aanleggen c.q. vernieuwen infra-
structuur (13-02-2013)

•  Bilthoven, Rembrandtlaan 54, het kappen van 1 pinus boom, 1 kerst-
boom en 2 douglassparren (16-02-2013)

•  Bilthoven, Van Ostadelaan (naast Van Ostadeplein nr. 9), het oprichten 
van een woning met garage, maken in en uitrit, en kappen van 4 den-
nenbomen (14-02-2013)

•  De Bilt, Groen van Prinstererweg 2, constructief aanpassen van be-
staande verdiepingsvloer (18-02-2013)

•  De Bilt, Nieuwstraat 123, het uitbreiden van de woning (14-02-2013)
•  Groenekan, Prinsenlaan 80, uitbreiden Bed & Breakfast en woning en 

kappen 1 iep (18-02- 2013)
•  Westbroek, Kerkdijk 80, het oprichten van een woning (13-02-2013)

Verlengen beslistermijn

•  Bilthoven, Emmaplein 20/22, herindeling / upgraden gevels en het 
vergroten van de kap

• Bilthoven, Koudelaan 27 huisje 75-77, kappen van 2 lariksen
•  Bilthoven, Soestdijkseweg (bij het station), het oprichten van een lang-

zaamverkeerstunnel en een verdiepte fi etsenstalling
•  De Bilt, Hessenweg 159, oprichten 6 appartementen met op begane 

grond winkelruimte

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Kees Boekelaan 10, het plaatsen van prefab units (21-02-
2013)

•  Bilthoven, Parklaan 88, het intern verbouwen van de woning (14-02-
2013)

•  Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 22, kappen van 1 berk (19-02-
2013)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 78, het plaatsen van een zwembad (14-02-
2013)

•  De Bilt, Blauwkapelseweg 27, uitbreiden woning (14-02-2013)
•  De Bilt, Utrechtseweg (werken Griftenstein), het ontgraven van een 

oude tankgracht en aanleggen natuurvriendelijke oevers (15-02-2013)
•  Groenekan, Beukenburgerlaan 2, vervangen ramen (15-02-2013)

  Bekendmakingen bron: www.debilt.nl 27-2-2013

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl
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organisatie voor maatschappelijke ondersteuning
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De Vierklank!
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Voorronde Cruyff Courts Kampioenen 

door Henk van de Bunt

Afgelopen woensdag 27 februari vond op het Cruyff Court veld aan de Buys Ballotweg in De Bilt 

de voorronde van Cruyff Courts Kampioenen plaats. De St. Theresiaschool werd winnaar bij het 

jongenstoernooi en de dames van de Julianaschool gingen er met de winst vandoor. 

Zij mogen een jaar lang met trots de 

titel Cruyff Courts Kampioen van De 

Bilt dragen. Daarnaast plaatsten zij 

zich voor één van de kwartinales die 
in april plaatsvinden en die eveneens 

in De Bilt worden gehouden. De win-

naars van deze toernooien plaatsen 

zich voor de halve inales en uiteinde-

lijk voor de Landelijke Finale in Am-

sterdam (18 mei 2013) waar wordt 

gestreden om de titel: “Cruyff Courts 

Kampioen van Nederland 2013”.

Cruyff Courts Kampioenen 

Bij Cruyff Courts Kampioenen (6 vs. 

6) strijden de teams om de titel Cruyff 

Courts Kampioen van Nederland en 

maken kans op het spelen van een 

Cruyff Court Interland in het buiten-

land. Cruyff Courts Kampioenen is 

het kampioenschap voor jongens en 

meisjes tot en met 12 jaar, dat alle 

Cruyff Courts met elkaar verbindt. 

Respect

Respect – één van de 14 regels van 

Johan Cruijff – staat centraal in 

dit kampioenschap. De door Johan 

Cruijff opgestelde 14 regels gelden 

op alle Cruyff Courts ter wereld. Ie-

der toernooi wordt, volgens een stan-

daard klassement, de Respect Award 

uitgereikt aan het sportiefste team. 

Daarnaast laten alle deelnemers zien, 

dat ze spelen voor respect door het 

respectspandoek te tekenen en al hun 

tegenstanders de hand te schudden. 

De Johan Cruyff Foundation is in 

1997 opgericht uit de wens van Johan 

Cruijff om kinderen aan het bewe-

gen te krijgen. Sindsdien is de Johan 

Cruyff Foundation uitgegroeid tot 

een organisatie die elke dag opnieuw, 

jeugd in beweging brengt en houdt.

Alle deelnemers op het Cruyff Court veld aan de Buys Ballotweg in De Bilt. 

VV Scherpenzeel - FC de Bilt
Na de belangrijke thuisoverwinning op Bunnik ging FC De Bilt zaterdag op bezoek bij de andere 

concurrent, VV Scherpenzeel. In de heenwedstrijd was er een penalty in de laatste minuut nodig om 

Scherpenzeel te verslaan, dus De Bilt wist wat het kon verwachten. Scherpenzeel lijkt met Bunnik uit 

te gaan maken wie er tweede gaat worden in de vierde klasse. Momenteel staan de ploegen op gelijke 

hoogte met in het achterhoofd nog een onderlinge confrontatie op het programma.

Dat Scherpenzeel één van de betere 

tegenstanders is dit seizoen, bleek 

vooral in de eerste helft. De ploeg 

speelde vanuit een goede organisatie 

en had regelmatig de intentie tot het 

opbouwen van achteruit, wat in deze 

competitie erg zeldzaam is. In een ge-

zapige eerste helft deden beide ploe-

gen niet aan klantenbinding. De Bilt 

deed te weinig met de ruimte die werd 

geboden en kansen werden er amper 

gecreëerd. Dat de thuisploeg op slag 

van rust op voorsprong kwam, was 

wel te veel van het goede. Tot de ope-

ningstreffer werd Scherpenzeel alleen 

gevaarlijk via dode spelmomenten. 

Met een 1-0 ruststand moest er de 

tweede helft wat veranderen.

Basiself

Deze wijziging vond plaats binnen 

de basiself. In de verdediging werd er 

geschoven waardoor de opbouw van 

achteruit beter werd verzorgd. Dit had 

direct uitwerking op de rest van de 

ploeg. Een onterecht afgekeurde goal 

van Mike Versloot was het startschot 

van een geweldig laatste half uur. De 

ene na de andere mooie aanval was te 

zien en de trouwe Biltse harde kern 

werd weer getrakteerd op mooie 

doelpunten. Binnen een kwartier 

had Mike Versloot een onvervalste 

hattrick op zijn naam staan die hem 

op zijn vooraf gestelde doelstelling 

bracht: 25 competitiedoelpunten. 

Dat Erwin Korthals bij alle drie de 

doelpunten de aangever was, is niet 

zo’n verrassing meer. Dat hij zelf het 

vierde doelpunt maakte is dat echter 

wel. Waar hij wekelijks goed is voor 

minimaal twee assist per wedstrijd, 

dateert zijn laatste competitiedoel-

punt alweer van 10 november 2012. 

Met een geweldige pegel in de bo-

venhoek beëindigde hij deze doel-

puntloze periode met vlag en wimpel. 

Noemenswaardig was nog de schit-

terende dieptebal van Dennis Adelaar 

die aan de basis stond van de tweede 

treffer van Mike. Enig smetje was 

nog de late 2-4 van Scherpenzeel uit 

een strafschop.

Platte kar

Door deze overwinning is het pun-

tentotaal van FC de Bilt inmiddels 

41. Zowel Bunnik als Scherpenzeel 

kan nog op maximaal 43 punten ko-

men, mits zij alles weten te winnen. 

De Bilt heeft volgende week dus aan 

een overwinning in de thuiswedstrijd 

tegen Vianen genoeg om het kampi-

oenschap op de platte kar (met win-

terbanden) te vieren. (aanvang 15.00 

uur)

SVM komt in het rechter rijtje
Na de onbegrijpelijke en onnodige 

thuisnederlaag van SVM tegen het 

onderaan staande team van streekge-

noot Maarssen (0-1) is de Maartens-

dijke voetbaltrots 10 wedstrijden voor 

het einde verhuisd naar het zgn. rech-

ter rijtje. Met 19 punten uit 14 wed-

strijden (23 verliespunten) staat men 

weliswaar nog ruim verwijderd van 

de degradatieplaatsen, maar is ook 

het uitzicht op een plaats bij de eerste 

drie verder dan ooit. Maarssen boekte 

in deze wedstrijd nota bene eerst haar 

derde overwinning van dit seizoen, 

waarbij SVM-trainer Wout van Dron-

kelaar vertwijfeld constateerde: ‘Ik 

ben sprakeloos. Dit is een enorme te-

leurstelling’. 

De Maartensdijkers weten wat hen 

deze week te doen staat, alvorens 

zaterdag 9 maart om 14.30 uur in Al-

mere aan te mogen treden tegen kop-

loper FC Almere (36 punten uit 15 

wedstrijden).  

Winst en verlies voor Salvodames
Het eerste damesteam van Salvo had helemaal niets  

in te brengen bij de dames van US in Amsterdam.  

Er werd kansloos verloren met 4-0. Het 2e damesteam  

van Salvo verraste aangenaam door NVC/Florie  

in Nieuwegein met 1-3 te verslaan. 

De eerste twee sets konden de Maartensdijkse dames nog enige tegenstand van 

betekenis geven. Regelmatig kon er worden gescoord. Maar al snel wa duidelijk 

dat het als 2e geplaatste US geen punten wilde verliezen aan Salvo. De eerste 

twee sets gingen verloren met resp. 25-19 en 25-18. Toen was het gebeurd met 

Salvo. Het team had niet meer de kracht om de golf van aanvallen die US af-

vuurde te weerstaan en daar zelf een scherpe aanval tegenover te zetten. Zowel 

de 3e als de 4e set gingen ruim en kansloos verloren met 25-12 en 25-11. Door 

deze nederlaag zakken de dames een plaatsje op de ranglijst. Zoals het zich laat 

aanzien zal Salvo in de middenmoot eindigen dit seizoen. Zaterdag spelen de 

dames thuis tegen Switch dat 1 plaats lager staat.

Salvo 2

Afgelopen vrijdag mochten de dames van Salvo aantreden tegen het meisjes-

team van NVC. Het werd geen volleybal van de bovenste plank. In een goed 

gevulde sporthal Wijkersloot te Nieuwegein met veel enthousiaste ouders van 

de meisjes op de tribune werd het een spannende wedstrijd. De 1e set leek even 

het vrijdagavond syndroom weer terug te zijn. Op een of andere manier is dit 

niet de avond waarop de salvodames hun beste spel laten zien. De eerste set 

ging dan ook terecht naar de NVC dames met 25-20. Dit bleek uiteindelijk ook 

de enige set die ze zouden winnen. In de 2e set werden de Salvo dames in het 

zadel geholpen door de eigen servicefouten van NVC. Doordat ze zoveel risico 

namen met service, ging het keer op keer fout en kon Salvo goed bijblijven. De 

trainer van NVC probeerde het nog wel met wissels het verschil te maken maar 

de 2e set ging toch naar Salvo met 29-31. De 3e en 4e set gaven hetzelfde beeld. 

Alleen keek Salvo wel voortdurend tegen een achterstand aan. Maar een aantal 

goede services en wat slimme doortikballen in de eindfase werden beide sets 

gewonnen met 23-25 en 25-27 en ging de winst mee naar Maartensdijk. Op 9 

maart speelt Salvo thuis tegen de koploper Volleer uit Leersum

Controle zwerfafval langs 

Snoeproute De Leijen

De gemeente De Bilt gaat deze maand extra controleren op 

het weggooien van afval langs de zogenaamde Snoeproute 

in De Leijen. Op de ietsroute van de supermarkt in de wijk 
De Leijen naar de scholen in de wijk is veel overlast van 

zwerfafval. Voorbijgangers die afval laten slingeren  

lopen het risico op een boete van 130 euro.

De extra controle maakt onderdeel uit van de gezamenlijke aanpak om 

zwerfafval in de wijk terug te dringen. De Werkplaats, Het Nieuwe Ly-

ceum, wijkraad De Leijen, supermarkt Plus en de gemeente treden hierin 

samen op. Agenten en BOA’s van de gemeente gaan de komende weken 

surveilleren langs de route. Overtreders krijgen eerst een waarschuwing. 

Vervolgens worden er ook boetes uitgeschreven. Naast de handhavingsactie 

vinden er dit jaar opschoonacties plaats en is er aandacht voor dit onder-

werp tijdens de lessen op de middelbare scholen.

Informatie

Gebruikers van de ietsroute worden via borden langs de route attent ge-

maakt op de actie. De scholen vestigen hier ook extra aandacht op naar de 

leerlingen toe. Ook de supermarkt zal via digitale borden klanten informe-

ren. Voor meer informatie: Wijkraad De Leijen of wijkcontactambtenaar 

Gerard Kosterman,  tel. 030 2289499 of e-mail kostermang@debilt.nl.

DOS A1 kampioen in de zaal

Het succes houdt dit seizoen niet op voor DOS A1. Werd het team (toen nog 

als B1) in januari al gekroond tot sportploeg van de gemeente De Bilt 2012, 

afgelopen zaterdag werd het kampioenschap in de zaalcompetitie behaald. 

Een klinkende overwinning van 18-9 op Wolderwijd was hiervoor voldoende, 

zodat één week voor het einde van de competitie de titel en promotie naar de 

1e klasse al binnen is.
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Nootjes 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.)

❏  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 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 kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Let op!  prijzen gewijzigd

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Te koop aangeboden

Nieuwe rol vloerbedekking, 

breed 2.10 cm. € 25,-. Tel. 

030-2205540

Heel stevig oud schoolstoeltje. 

€ 15,-. Tel. 030-2205540

Oude, zinken teil, 75 cm. 

€ 45,-. Oude, zinken teil, 35 

cm. € 15,-. Oude, zinken was-

ketel. € 25,-. Oude, zinken gie-

ter. € 15,-. Tel. 035- 5772022.

Matchline kleuren tv, prima 

staat, nauwelijks gebruikt. 

€ 49,-. Tel. 030 2510903.

Balans gymschoenen van 

Human Nature (Anwb) kleur 

zwart, z.g.a.n. Tijdens het 

lopen stimuleer je de bloeds-

omloop in de benen. Maat 39. 

€ 35,-. Tel. 06-16276013

Grote, ronde, bordeauxrode 

lampenkap, met zwart openge-

werkte kanten stof eroverheen. 

Geeft prachtig effect. € 20,-. 

Tel. 06-16276013.

Levi’s blauwe spijkerjack. 

Ligt fris gewassen te wachten 

op een nieuwe drager. Maand 

–M-. € 20,-. Tel. 06-16276013.

Dvd op Hoop van Zegen 

met o.a. Danny de Munk, 

Kitty Courbois. € 3,-. Tel. 

06-16276013.

Halogeen lampensetje, voor 

aan plafond. Nieuw in doos 

met ophang bekabeling. € 10,-. 

Tel. 06-16276013 

Losse satellietschotel grijs, 

niet roteerbaar. Af te halen. 

€ 15,-. Tel. 06-16276013

Nette, leren lage schoenen 

voor dames. Instappers:kleur 

mat zwart, model bootschoe-

nen. Zelden gedragen. Maat 

39. € 10,-. Tel. 06-16276013 

Chique Moneyclip, grote, 

zilverkleurige, geldclip. Met 

klein goudkleurige outline op 

clip. In plastic doosje: € 10,-. 

Tel. 06-16276013 

Dvd Peter Frampton 

Comes Alive II. € 7,-. Tel. 

06-16276013

Vakantie naar Frankrijk? 

36 chanson liederen op CD 

om alvast in de stemming 

Anthology Vol. 1 van Pierre 

Rapsat, gesealed. € 10,-. Tel. 

06-16276013

Feestelijk dunne zwarte 

damesgilet met glitters 

(z.g.a.n.) maat M/L. € 5,-. 

Universele afstandsbediening 

met grote druktoetsen. € 5,-. 

Tel. 06-16276013

Vriendenloterij: 4 x toegang 

voor Dierenpark in Overloon 

of Friesland of Epe / Dutch 

Water Dreams of 4 x toegang 

voor Omniversum: € 40,-. Tel. 

06-16276013 

Driepootstatief, tafel statief, 

lichtmeter, een fototas (water-

dicht). Alles € 50,-. Tel. 030-

2203697. 

Corduroy  jasje, grove rib, 

cognackleur, maat 50. In prima 

staat! € 25,-. Tel. 06-53994663
 

Kunstgras hockeyschoenen, 

maat 39.merk Gryphon. Zo 

goed als nieuw (2x gebruikt). 

€ 35,-. Tel. 06-53994663
 

2 Prachtige decoratieve 

Keramische Olifanten. Lengte 

60cm/hoogte 52cm. In staat 

van nieuw. € 45,- p.s. Tel. 

06-53994663

Blauw witte wipstoel op te 

halen. € 10,-. Voedingskussen 

met lime groene hoes. € 25,-. 

Tel. 06-31693830

Leuke pitrietenmand met 2 

handgrepen 30x31x61cm. 

Licht van kleur. € 5,50. Tel. 

0346-212492

Cadeaubonnen Centerparcs 

Sunparks waarde samen 

€ 300,-. Nu € 50,-. Geldig t/m 

23-9-2013. Tel. 030-2204680

2 Jaargangen ‘Bloemen en 

planten’ 2010 en 2011, per 

jaargang € 2,-. Tel. 0346-

212492

Rib hobbelpaard met teugels 

op hout onderkant i.z.g.s. 

€ 15,-. Tel. 0346-214065 of 

06-29506849

Wit aankleedkussen voor op de 

commode z.g.a.n. € 2,50. Tel. 

0346-214065 of 06-29506849

Spartamet. € 45,-. Tegelsnijder. 

€ 10,-. Stoomreiniger. € 10,-. 

Leren sta-op stoel. € 35,-. Tel. 

0346-211415

Personeel gevraagd

John’s brood- en kaasspe-

cialiteiten in De Bilt zoekt 

VERKO(O)P(ST)ER voor 2 

dagdelen (10 uur) per week in 

overleg. Tel. 030-2201752

OPPAS gevraagd voor di en 

do middag van 15.00 – 17.30 

uur. Gezin in Groenekan, 3 

kinderen (8, 10, 12 jaar). Tel. 

06-40015245

Stichting Mens De Bilt, zoekt 

kandidaat-bestuursleden. Zie 

pag. 12

Personeel aangeboden

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE komt bij u thuis. 

Tel. 06-12870752

Voor uw TUINONDERHOUD 

belt u Rein: 06-82004441

Heeft u huishoudelijke HULP 

nodig? Bij voorkeur voor 

ouderen, dan kunt u bellen: 

06-20070058

Ik ben een meisje van bijna 

14 jaar en wil heel graag 

OPPASSEN. Als u iemand 

nodig heeft bel dan svp: 

06-29498887

STRIJKEN vervelend? Laat 

mij het voor u doen, overhemd 

v.a. € 1,50. Info: 0346-214484 

na 18.00 uur

Diversen

BELASTINGAANGIFTE 

invullen? Bel 06-21987507. 

Financiële problemen en/of 

vragen zie www.fabik.nl

Te huur aangeboden tijdelijke 

WOONRUIMTE (apparte-

ment) plm. 45 m2. Beschikbaar 

per 3 april. Tel. 06-50615046

Gevonden in natuurgebied 

Kooydijk, metalen bord van 

de HINNIKKAR. Af te halen: 

bel 0346-282238 (Westbroek)

Joepie! Het mooie weer komt 

er aan! Ga naar BETTY'S 

CORNER voor een nieuwe 

lentecoupe! Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. LENTETIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Het voorjaar komt er aan, u kunt weer aan het planten 

gaan. Fruitbomen halfstam à €15,-, 5 voor € 60,-. Coniferen 

thuja brabant 120/140 à € 6,50, 10 voor € 50,-. Diverse rodo-

dendrons 40/50 à € 14,50, 5 voor € 60,-. Mestkorrels orgakorn 

(culterra) 25 kg à € 15,- etc. Zand, grond, mest, grind ook voor 

al uw snoei-, zaag- en tuinwerkzaamheden. Tuinservice van 

Vliet, vrijdag/zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34. Tel. 

06-54751296 / www.vanvliettuinservice.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.nl  

Nieuw Kringloop Midden Nederland, Dr. Letteplein 12 

(achterom) De Bilt, open woensdag t/m zaterdag van 10.00-

18.00uur. Spullen brengen bel 06-50897262

10e penning administraties. Verzorgt ook bij u thuis uw 

aangifte inkomstenbelasting. Vanaf € 60,- Tel. 0346-822255 

www.10epenning.nl info@10epenning.nl

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

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Tijdens 

een complete gezichtsbehandeling van € 49,50 krijgt u nu gratis 

een collageen anti rimpel oogmasker. Actie geldt t/m 28-03-

2013. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Gratis Breiavonden iedere woensdag vanaf 19.00 uur. 

Gezellig samen breien, patronen en tips uitwisselen. Atelier 

Wol en Zijde, Sperwerlaan 84, Maartensdijk. Tel. 06-52637643

PORTEMONNEES en nog eens portemonnees bij Kok 

Stomerij en Lederwaren. Tel. 214112.

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de SWO, IDEA en de WVT cursussen!

Bij Pilates wordt het lichaam sterker en flexibeler gemaakt, 

zelfs al bij één keer per week trainen. Pilates is voor iedereen 

geschikt. Het lichaam kan meer aan en je zal je fitter voelen, 

eventuele klachten zullen verminderen of verdwijnen. Bij het 

uitvoeren van de oefeningen is geen enorme inspanning nodig 

om vooruitgang te boeken. De lessen vinden elke woensdag-

avond plaats in M’dijk. Een proefles is gratis. Info www.drbm.

nl of bel 06-30443485.

TV Tautenburg Open Jeugdtoernooi 2013

Van 6 tot 17 maart wordt het Open Jeugdtoernooi van TV Tautenburg gespeeld. 

Het is een oficieel KNLTB-toernooi en een prachtige voorbereiding op de voor-
jaarscompetitie, die in april van start gaat. Met zo’n 170 inschrijvingen, waar-

onder vele talentvolle spelers, belooft het weer een prachttoernooi te worden. 

Jeugdspelers uit de gehele regio nemen het de aankomende dagen tegen elkaar 

op in verschillende categorieën op de banen van TV Tautenburg. 

Het prachtige tennispark aan de Dierenriem in Maartensdijk rekent op veel be-

lanstellenden. Zowel in de dubbel, als in de single, worden diverse partijen af-

gewerkt. Het volledige wedstrijdschema is te vinden op www.toernooi.nl. Meer 

informatie is ook te vinden op de website van TV Tautenburg www.tautenburg.

nl. De inales vinden plaats in het weekend van 16 en 17 maart

Sportinstuif in De Bilt

Bent u 55+ en wilt u kennis maken met diverse sportmogelijkheden die er 

te doen zijn in uw omgeving? Meld u dan nu aan voor dit evenement dat op 

woensdag 13 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur in het H.F. Witte Centrum aan 

de Henri Dunantplein 4 in De Bilt wordt gehouden.

Tijdens dit evenement kan men kennis maken met de diverse sportmogelijkhe-

den in De Bilt. Voorkeur kan worden aangegeven door middel van een email 

met uw gegevens en uw voorkeur ( badminton, tafeltennis, tennis, volleybal, 

koersbal, dans, gymnastiek of anders) naar: seniorensport@hotmail.com. 

(Jeffrey van Delft, Sportbuurtcoach De Bilt)

Presentatie Fotoclub Bilthoven e.o.

 

Op maandagavond 11 maart geeft de 

werkgroep Audio Visueel een pre-

sentatie. De presentatie omvat een 

demonstratie van wat er met een 

computerprogramma kan worden 

gemaakt met gecombineerde beel-

den van foto’s en video’s. De avond 

begint om 20.00 uur en zal worden 

gehouden in het Cultuur en Verga-

dercentrum H.F.Witte, Henri Dunant-

plein 4 De Bilt. Voor meer inlichtin-

gen www.fotoclubbilthoven.nl 

Vergadering Beheerscommissie

Betreft Openbare vergadering beheer-

commissie Dorpshuis De Groene 

Daan op maandag 11 maart 2013 om 

20.00 uur in het dorpshuis. Informa-

tie E.G. Verschuur-Bunte, secretaris 

b.c.m. De Groene Daan tel. 0346 

211435
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advertentie

DOS wint van Madjoe 
DOS speelde haar laatste uitwedstrijd van de  

zaalcompetitie in Rijnsburg tegen middenmoter Madjoe;  

een tegenstander waar DOS voor de derde maal dit seizoen 

tegen speelde en de vorige edities werden met of  

één punt verschil gewonnen of verloren.

 

Madjoe kwam litsend uit de startblokken. Binnen een minuut was er twee-

maal geschoten en ook evenzo veel doelpunten genoteerd. Binnen een paar 
minuten was DOS gelukkig van de schrik bekomen en scoorde de aanslui-
tingstreffer. DOS  probeerde hierna de wedstrijd naar zich toe te trekken. 
Dit lukte in eerste instantie moeizaam en kwam vooral doordat niet alle 
spelers het vizier 100% op scherp hadden staan. Bij 4-4 kwam DOS voor de 
eerste maal langszij. In het verloop van de eerste helft kwam DOS iets beter 
in haar spel en kon met een nipte 7-8 voorsprong gaan rusten.

De tweede helft speelde DOS beter en kon het langzaam gaan werken aan 
het vergroten van de voorsprong. Een tegenvaller hierbij was dat kort na 
rust aanvoerster Shanna Versteeg geblesseerd het veld moest verlaten. Ge-

lukkig werd zij prima vervangen door A-juniore Lisanne Groot, die enkele 
uren eerder nog met haar eigen team kampioen was geworden.Tien minuten 
voor tijd had DOS een zeker lijkende 10-15 voorsprong gepakt en dacht de 
wedstrijd in de achterzak te hebben. Madjoe bracht toen nog enkele frisse 
spelers in en gaf zich nog niet gewonnen. Onder aanvoering van de inval-
lers speelde Madjoe alles of niets en had hierbij nog geluk ook. Drie ballen 
achter elkaar ploften door de korf en Madjoe kwam een aantal minuten later 
zelfs op 15-15. Drie minuten voor tijd bracht Tim Nap DOS weer op voor-
sprong. De Westbroekers probeerden de wedstrijd hierna de laatste minuten 
uit te spelen maar troffen een ongeduldige scheidsrechter die tot ieders ver-
bazing nog drie maal afloot voor tijdrekken. In deze bloedstollende slotfase 
trok DOS uiteindelijk aan het langste eind en won met een miniem verschil 
met 15-16. Door dit resultaat blijft DOS samen met Nova koploper met nog 
één wedstrijd te gaan. DOS speelt zaterdag om 20.30 uur in De Vierstee 
tegen runner up DKV.

Basketbal SV Irene
Op zondag 3 maart was het einde-

lijk zover dat het jeugdbasketbal-
team tot 10 jaar van SV Irene haar 
eerste thuiswedstrijd speelde. Na 3 
uitwedstrijden met wisselend suc-

ces gespeeld te hebben, speelden zij 
nu in de eigen Kees Boekesporthal 
tegen de Woodpeckers uit Houten. 

Het bijzondere hierbij was dat er 
al meer dan 15 jaar geen basket-
balwedstrijden gespeeld zijn in De 

Bilt. Maar sinds 1 augustus 2012 
bezit SV Irene weer een basket-
balafdeling en sinds kort spelen 2 
jeugdteams weer competitiewed-

strijden van de NBB (Nederlandse 
Basketbal Bond). 
Tegenstander de Woodpeckers bezat 
duidelijk iets meer ervaring, maar 
met veel inzet, enthousiasme en 
soms leuke aanvallen wist Irene de 
schade beperkt te houden. De vele 
ouders en andere belangstellenden 

zagen dan ook een leuke wedstrijd!

Basketballiefhebbers

Zaterdag 9 maart spelen beide 
jeugdteams thuis! Wederom in de 
Kees Boekehal. Het onder de 10 
team om 16.15 uur, het team van on-

der de 14 jaar om 17.30 uur. Sport-
wethouder Herman Mittendorf heeft 
aangekondigd aanwezig te zullen 
zijn. Toeschouwers zijn van harte 
welkom.  

Tweemaal Zes wint laatste thuiswedstrijd

Tweemaal Zes speelde afgelopen zaterdag tegen AKC dat nog tegen degradatie vecht. Voor de 

Maartensdijkers was er nog een kleine kans om gelijk te komen met de koploper. In ieder geval 

diende deze thuiswedstrijd dan gewonnen te worden.

Onmiddellijk na de start ontstond een 
gelijkopgaande wedstrijd. AKC wilde 
wel winnen en speelde met meer inzet 
dan de ploeg uit Maartensdijk. Het leek 
er op dat TZ zelf niet meer geloofde in 
de laatste kans. Individuele duels om de 
bal werden vaak door de tegenstander 
gewonnen. Via 7-7 nam AKC kort voor 
rust een voorsprong van 8-11 die ech-

ter teniet werd gedaan door drie fraaie 
afstandsschoten van Carlijn Vos. Daar-

door gingen beide ploegen rusten met 
de stand 13-13.
Na de rust eenzelfde spelbeeld. Lang-

zamerhand werd TZ iets sterker mede 
omdat doorbraken van Tim Meijers nu 
wel goed werden afgerond door Joep 
Gerritsen onder de korf. Dat resul-
teerde in enkele fraaie doelpunten. TZ 
kon echter nimmer afstand nemen en 
vooral verdedigend werd teveel ruimte 
gelaten. Toen TZ enkele minuten voor 

het einde met 25-22 voor kwam leek 
de wedstrijd gespeeld. AKC kreeg ech-

ter de gelegenheid opnieuw dichtbij te 
komen maar wist de gelijkmaker niet 
meer te produceren. 

Eindstand 26-25 in het voordeel van 
TZ. Tweemaal Zes is nu afhankelijk 
van het resultaat van de koploper KVA 
en behoudt nog een kleine kans om ge-

lijk te komen.

TZ2 kampioen

Het tweede team van TZ speelde in haar laatste thuiswedstrijd tegen 

de reserves van Wageningen, de nummer twee in de poule. Tegen deze 

tegenstander werd in de uitwedstrijd de enige nederlaag geleden in deze 

competitie. Het tweede team van TZ, getraind en gecoacht door Arjen van 

Ginkel, maakte duidelijk met afstand het beste team te zijn en won met 19-

12. Door dit resultaat is TZ 2 een wedstrijd voor het einde van de competitie 

niet meer in te halen. Het kampioenschap is verdiend behaald en promotie 

naar de reserve overgangsklasse is een feit. (foto Paul Meerstadt)

Voordaan onderuit tegen HGC
De hockeyers van Voordaan zijn de tweede seizoenshelft begonnen met een linke nederlaag.  

Vorige week werd de wedstrijd tegen Laren nog afgelast vanwege de sneeuw, nu stond  

de belangrijke uitwedstrijd tegen HGC op het programma. In Wassenaar  

werd het op de Roggewoning 6-1 voor de thuisclub. 

Voorafgaand was het verschil op de 
ranglijst slechts drie punten tussen de 
beide teams, op het veld bleek HGC 
een maatje te groot. 
Bij rust stond het al 4-0 voor de thuis-

club door één goal van Tom Hieben-

daal en een hattrick van de Nieuw-
Zeelander Phillip Burrows. Vroeg in 

de tweede helft maakte ook Hieben-

daal zijn tweede en derde goal. Een 
kwartier voor tijd deed Jeroen Dij-
kema nog iets terug voor Voordaan en 
bepaalde de eindstand op 6-1. 

Volgende week komt regerend lands-

kampioen Amsterdam op bezoek in 

Groenekan. De Amsterdammers doen 
het dit seizoen met de vijfde plek tot 
nu toe wat minder, maar wonnen wel 
met 3-1 van Kampong. De wedstrijd 
begint om 14.45 uur. De dames van 
Voordaan komen voor het eerst in ac-

tie na de winterstop en starten met een 
uitwedstrijd tegen Alecto.

Kampioenen bij TZ

Senioren 4 van TZ is afgelopen zaterdag kampioen geworden met een ongeslagen status. Slechts 1 keer werd gelijk 

gespeeld, verder was TZ 4 de tegenstanders altijd de baas. Het team onder leiding van trainer Andre Hogenkamp, won 

ook deze wedstrijd met 19-6. (foto Paul Meerstadt)
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Heikrekels schonen Heintjeskamp  
op voor heidegroei

door Lilian van Dijk

De oproep die Jelle van der Zee vorig jaar via De Vierklank deed, bleek niet aan dovenmansoren 

gericht. Al gauw had hij een enthousiaste groep vrijwilligers om zich heen vergaard om de 

Heintjeskamp op landgoed Beerschoten weer geschikt te maken voor heidegroei. Op zaterdag 2 maart 

besloten de Biltse Heikrekels, zoals Jelle de groep heeft genoemd, hun winterseizoen. Het resultaat: 

een opgeschoond gebied van ongeveer 2.500 vierkante meter.

Oorspronkelijk had de stichting 

Het Utrechts Landschap volgens 

een nieuw beheerplan hier een ge-

bied van ongeveer vijf hectare wil-

len opschonen en afplaggen, maar 

het project werd te kostbaar, om-

dat elders ter compensatie nieuw 

bos zou moeten worden geplant.  

Met een artikel in De Vierklank polste 

Jelle van der Zee of plaatsgenoten be-

reid waren in elk geval een deel van 

het project uit te voeren. De reactie 

was verrassend: maar liefst vijftien 

vrijwilligers kwamen op een zater-

dag in december 2012 met zagen en 

snoeitangen naar de Heintjeskamp en 

maakten de eerste duizend vierkante 

meter heide schoon. In goed overleg 

met boswachter Aalt van den Hoorn 

volgden nog twee zaterdagen van 

noeste arbeid. Ook wordt bij wijze 

van proef een tiental meterstukken 

handmatig afgeplagd. Hier zullen 

oude heidezaadjes door het zonlicht 

kunnen gaan ontkiemen.

Zwaar werk

Op 2 maart verschijnen even na elven 

in de ochtend de eerste Heikrekels. 

De meesten komen op de iets, een 
enkeling met de auto, al dan niet met 

aanhanger. Zij vervoeren het gereed-

schap dat het Utrechts Landschap ter 

beschikking heeft gesteld, vijf zagen 

en vijf tangen, en tuingereedschap als 

spaden en kruiwagens uit eigen voor-

raad. In de aanhangwagen zal nog 

bruikbaar hout worden afgevoerd. 

Iedereen tuigt onmiddellijk aan het 

werk. Jelle: ‘Dit is een ideale groep. 

Ieder pakt een klus aan, je hoeft nie-

mand aan te sturen. Het is verbluffend 

wat je met een man of tien, vijftien 

samen tot stand brengt. 

De boswachter wil in het najaar nog 

een stuk terrein van bomen ontdoen 

en het gedeelte dat wij al hebben 

geschoond doortrekken tot aan een 

verderop gelegen pad. Dan krijgt de 

heide op een stuk van ongeveer tien 

hectare weer een kans. Hij is ervan 

overtuigd dat het hele gebied stikt van 

de heidezaadjes, uit een al veel verder 

verleden.’ Jo en Leontien gaan plag-

gen steken. Jelle, Annemiek, Bert, 

Tjeerd, Gerard, Hans, Marten en Aart 

gaan het landschap schonen van tak-

ken en boomstammen. Met een ket-

tingzaag worden de dikkere stammen 

in stukken gedeeld. ‘Daar zijn we al 

drie keer mee bezig geweest’, aldus 

Jelle. ‘Het Utrechts Landschap heeft 

de bomen van twee meter en hoger, 

die voor ons te dik zijn, omgezaagd, 

maar overal liggen nu boomstronken 

en takken. Wij slepen die naar de zij-

kant, waar we er wallen van maken. 

Een deel van het hout nemen we mee 

voor de open haard, met toestem-

ming van het Landschap.’ Die bomen 

moesten wel om: ‘Omdat ze het licht 

wegnamen. Heide kan alleen groeien 

als er genoeg licht op de grond valt.’ 

Afplaggen

Ook het afplaggen is van groot be-

lang. Jo, die gepromoveerd is op 

vegetatieonderzoek in Noordwest 

Europa en dus bepaald geen leek is 

op het gebied van het ontstaan en on-

derhouden van heidevelden, legt uit: 

‘Wij plaggen stukken van twee bij 

twee meter af. Zo komt de zogeheten 

loodlaag vrij, waar de grond grijzig 

van kleur is. Daar kunnen heideza-

den ontkiemen. Heide heeft name-

lijk voedselarme bodem nodig om 

op te groeien.’Leontien vult aan: ‘In 

de loodlaag liggen wel tienduizend 

heidezaden per vierkante meter.’ Het 

plaggen moet heel zorgvuldig gebeu-

ren, benadrukt Jo. ‘Je krijgt maar één 

kans. We maken nu proefvlakken. Als 

dat goed gaat, gaan we misschien wel 

meer stukken afplaggen.’ Hij gaat te-

rug in het verleden: ‘Een eeuw gele-

den hield men hier nog schapen. Ze 

aten het groen weg tussen de heide-

planten. ’s Avonds overnachtten de 

dieren in de schaapskooi, want de be-

langrijkste reden om schapen te hou-

den was vanwege de mest, die voor 

de akkers werd gebruikt.’ Tussen 

heideplanten groeien veel grassen, 

onderwijst hij. ‘In Litouwen zijn nog 

heidevelden waar op een vierkante 

meter zestig soorten gras en kruiden 

voorkomen.’

De tien ijverige Heidekrekels poseren bij het bordje dat duidelijk aangeeft 

waarom op de Heintjeskamp bomen worden gekapt en het terrein wordt 

opgeschoond en afgeplagd. Het is geplaatst om wandelaars te informeren wat 

er aan de hand is.

Een bloemenlint voor bijen
door Frank Klok

Einstein heeft eens gezegd dat als de bij zou verdwijnen  

de mens binnen vier jaar zou zijn uitgestorven. Hij zei dat  

niet over het schaap of de koe, nee, hij begreep het vitale  

belang voor het leven van juist die nietige bij. 

De meeste planten vermeerderen zich door 

bestuiving via wind of insecten, en onder die 

bestuivende insecten is wereldwijd nu juist de 

honingbij veruit de belangrijkste. Die vooraan-

staande positie hebben de honingbijen te dan-

ken aan het feit dat ze samen leven en werken 

in grote gemeenschappen. Terwijl ze stuifmeel 

verzamelen voor hun nakomelingen bevruchten ze, en passant, 1/3 van al 

onze voedselplanten en het grootste deel van de planten en bomen in de 

natuur. Voor de bijen is dat slechts een bijzaak, voor ons is dat van levens-

belang.

Bevruchter

Ook Sonja Copijn uit Groenekan is begaan met het lot van de honingbij. 

‘De honingbij is nu eenmaal de meest eficiënte bevruchter van vruchtbo-

men en ook bij de zaadproductie vormt haar werk een onmisbare schakel 

in het proces. Daarmee staat de honingbij dicht bij de oorsprong van onze 

voedselketen én zij is essentieel voor het voortbestaan van de natuurlijke 

levenscyclus.’ Sonja, lid van de imkerclub De Bij en Wij in Groenekan, is 

ondermeer vanuit haar bedrijf Bij en Bedrijf (www.bijenbedrijf.nl) een cam-

pagne begonnen om de belangen van de honingbij óók bij bedrijven en hun 

medewerkers te bevorderen. Inmiddels heeft ze bijenkasten staan bij een 

aantal voortrekkers. 

Droom

Sonja heeft, voor wat De Bilt betreft, een bijendroom: ‘Ik zou met inwoners 

van onze gemeente een bijenlint door álle kernen van de gemeente willen 

realiseren. Een lint met drachtplanten in particuliere tuinen en gemeentelijk 

groen, die zó op elkaar afgestemd zijn dat er het hele vliegseizoen voor de 

bijen een aaneengesloten strook met aantrekkelijk en toereikend voedsel-

aanbod in onze gemeente beschikbaar is.’ 

Haar droom valt in vruchtbare aarde bij de mensen van Transition Towns De 

Bilt(TT), die in eigen omgeving praktisch bezig zijn met het bevorderen van 

duurzaamheid en met het behoud en 

het bevorderen van biodiversiteit. 

Ook TT is daarbij overtuigd van de 

essentiële rol van de honingbij en 
men organiseert daarom graag sa-

men met Sonja een workshop als 

praktische aftrap voor de realisatie 

van een Bilts bijenlint, waar de ho-

ningbijen hun pootjes bij alikken. 
De workshop wordt gegeven op 

14 maart om 20.00 uur aan de Wa-

terweg in De Bilt. Toegang gratis, 

aanmelden vooraf  bij roel.simons@

simonix.nl wordt op prijs gesteld.

Landschap voor de Lens 
Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 16 maart a.s. de fotoworkshop Landschap voor de Lens op 

het prachtige Fort Ruigenhoek aan de noordkant van Utrecht. Deelnemers aan deze workshop  

kijken na aloop op een andere manier naar het Landschap. De workshop duurt ongeveer 2,5 uur 
waarbij het beleven van de natuur en het Fort centraal staat. 

De Groene Hart gidsen ontvangen u 

op het Fort bij een rustig snorrende 

houtkachel met een lekkere kop kof-

ie of thee. In het oude manschapsver-
blijf vertellen zij kort over het Fort, 

het omliggende landschap, de natuur 

en over fotograie. U leert het nodige 

over compositie en perspectief en 

brengt dit buiten in praktijk. In kleine 

groepjes gaat u met een digitale ca-

mera van Staatsbosbeheer op pad. 

U maakt foto’s van het Fort en het 

omliggende landschap en brengt het 

geleerde in praktijk. Het Fort is zeer 

fotogeniek en zal u prikkelen tot het 

nemen van originele foto’s.  Na aloop 
maakt u met uw groep een selectie uit 

de foto’s en worden deze besproken 

samen met de andere groepjes. Ten-

slotte krijgt u nog tips waarmee u uw 

vaardigheden verder kunt ontwikke-

len. 

Doel

Deze workshop heeft als doel om 

door middel van digitale fotograie op 
een andere manier naar de wereld om 

ons heen te kijken. De techniek is dus 

ondergeschikt. De workshop begint 

om 14.00 en duurt plm. tot 16.30 uur 

en het maximum aantal deelnemers is 

20. De kosten zijn 10 euro voor deel-

nemers vanaf 12 jaar en 5 euro voor 

kinderen tot en met 12 jaar. Aanmel-

den is verplicht: www.groenehart-

centrum.nl of 06 23774925 (tijdens 

kantooruren). Meer info: groenehart-

centrum@staatsbosbeheer.nlStaatsbosbeheer houdt een fotoworkshop op fort Ruigenhoek

Vogels kijken op de Stulp 
Het voorjaar lijkt eindelijk aan te 

breken. Tijd om naar buiten te gaan 

met de Vogelwacht Utrecht (afd. De 

Bilt en Zeist) en vogels te kijken en 

te luisteren. 

Op zondagochtend 10 maart gaat men 

op de Stulp in Lage Vuursche op zoek 

naar de vier soorten spechten (kleine 

bonte specht, grote bonte specht, 

groene specht en zwarte specht) die 

dat gebied herbergt. Verder is er nog 

een kleine kans op late wintergasten, 

zoals klapekster, maar vooral vroege 

zomervogels zoals boomleeuwerik. 

Omdat de (loof)bomen nog kaal zijn, 

kunnen we de vogels goed waarne-

men. Verzamelen op de parkeerplaats 

van De Stulp om 8.00 uur. De excur-

sie duurt ongeveer twee uur. Aanmel-

den tot uiterlijk 6 maart via erjeka@

xs4all.nl.

Dorpsbistro 0346 - 218821

Woe.
6-3

"Bouillabaisse"  
(Zuid-franse visschotel)

of
Geconfijte eendenbout  

met ratatouille

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
7-3
Vrij.
8-3

Woe.
13-3

Victoriabaarsfilet met saus 
van komkommer en dille

of
Lamsgehakt gevuld met 

kruidenkaas in korstdeeg

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
14-3
Vrij.
15-3

Groenekanseweg 168, Groenekan 

www.naastdeburen.nl


