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Vrouwen van Nu
en de Wereldwinkel

door Henk van de Bunt

Woensdag 9 maart organiseren Wereldwinkel De Bilt en Vrouwen van Nu, afd. Groenekan
een evenement ter gelegenheid van Vrouwenweek 2016. Het thema is:

‘Zeg eens eerlijk, maak jij het verschil?’ 

Vrouwen van Nu laat vrouwen 
aan het woord, die het verschil 
maken op het gebied van duur-
zaamheid en verantwoord onder-
nemerschap. 

Wereldwinkels strijden al ruim 
45 jaar voor meer eerlijke handel 
in de wereld. Reden genoeg voor 
een gezamenlijk evenement over 
‘eerlijk zijn’. 

Goud
Coby Merkens van Vrouwen van 
Nu: ‘Laat je die avond inspireren 
onder het genot van een fairtrade 
drankje, aangeboden door de We-
reldwinkel. We zullen filmpjes la-
ten zien en praten over klimaatneu-
trale koffie en fairtrade sieraden.  
Een deel van de collectie siera-
den, sjaals en tassen van de We-
reldwinkel is aanwezig. 

Als bijzondere attractie vertellen 
Hoogenboom & Bogers Edelsme-
den uit Bilthoven hoe zij sieraden 
maken van fairtrade goud’. 

Wereldwinkel
Fieke Faber (Wereldwinkel De 
Bilt): ‘De Wereldwinkel is dé 
fairtrade cadeauwinkel van Ne-
derland. Met de verkoop van fair-
trade producten investeert de We-
reldwinkel in een leefbare wereld 
voor iedereen. Elk product uit het 
assortiment is met zorg en vol-
gens de fairtrade criteria gepro-
duceerd en ingekocht’. Collega 
Eva Siderakis: ‘Ondernemers in 
ontwikkelingslanden krijgen op 
deze manier toegang tot de Eu-
ropese markt en daarmee de kans 
een beter bestaan op te bouwen. 
De 7.000 vrijwilligers in 205 We-
reldwinkels maken hiermee dui-
delijk dat het in de wereld ook 
anders kan. Koop je een cadeau in 
één van deze winkels, dan draag 
je daaraan bij’.

Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu is een vereni-
ging met ruim 47.000 leden die 
met de kracht van vrouwen de 
leefomgeving versterkt. Vrouw 

van Nu Ria Dekker: ‘Samen ma-
ken we het verschil. Vrouwen van 
Nu adviseert beleidsmakers en 
ondersteunt verschilmakers op de 
thema’s duurzaamheid, inrichting 
van het leefgebied en sociale leef-
omgeving. Vrouwen van Nu is de 
initiatiefnemer van Vrouwenweek 
en biedt trainingen en workshops 
die jouw kracht en invloed ver-
groten via het Vrouwen van Nu 
College. Lokaal zijn er tal van 
acties en activiteiten waar je aan 
kunt meedoen’. 

Evenement
Eva Siderakis (Wereldwinkel) en 
Coby Merkens: ‘Wil jij meeden-
ken en praten over het thema Eer-
lijk? Kom dan woensdag 9 maart 
naar deze avond. Neem gerust 
vriendinnen en buurvrouwen mee 
en ontdek hoe jij het eerlijke ver-
schil kunt maken. Het evenement 
wordt gehouden in Dorpshuis 
‘De Groene Daan’, Grothelaan 3, 
Groenekan. Aanvang 20.00 uur, 
toegang gratis. 

V.l.n.r. Coby Merkens, Eva Siderakis, Ria Dekker en Fieke Faber bij de 
ingang van de Groene Daan.

Uitspraak Raad
van State A27

De Raad van State heeft op 17 februari uitspraak gedaan over het 
Tracébesluit Aansluiting Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - 
Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Het project verbreding

van de A27/A1 gaat begin 2017 van start.

Doel van het project is om de doorstroming en veiligheid op de A27 en 
de A1 te verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving te behouden. 
Op dit moment loopt de aanbesteding van het uitvoerings-contract.In het 
najaar van 2016 moet leiden tot een geselecteerd consortium. Dit consor-
tium wordt verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanleg, de financiering 
en 25 jaar onderhoud van het tracé. De uitvoering van het project vindt 
plaats vanaf begin 2017 en de nieuwe rijstroken zijn uiterlijk 1 juli 2019 
beschikbaar.

Aanpak A27/A1; maatregelen
Voor het project verbreding A27/A1 staan de volgende wegaanpassingen 
gepland:
• Uitbreiding van de autosnelweg A27 van 2x2 naar 2x3 rijstroken op 

het traject Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes
• Aanleggen van een spitsstrook op de vluchtstrook tussen aansluiting 

Utrecht-Noord en aansluiting Bilthoven
• Uitbreiding van de autosnelweg A1 van 2x2 naar 2x4 rijstroken op het 

traject Knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg
• Verbreden van de verbindingsboog in knooppunt Eemnes van de A27 

naar de A1 van één naar twee rijstroken
• Vervangen van de aansluiting Hilversum op de A27 door een meer 

compacte aansluiting en het aanpassen van de aansluiting Bilthoven.
 
De overige maatregelen van het Tracébesluit zijn in hoofdzaak het aan-
leggen of verplaatsen van geluidsschermen, het aanleggen van tweelaags 
ZOAB en het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor waterhuis-
houding en natuurcompensatie. Ook worden diverse viaducten en onder-
doorgangen aangepast of vernieuwd. Meer informatie is te vinden op de 
projectwebsite www.rws.nl/a27a1utrecht-eemnes-bunschoten.

Gemeente laat panoramafoto’s maken
In maart en april maakt een be-
drijf in opdracht van de gemeente 
De Bilt 360-gradenpanorama-
foto’s van de openbare ruimte. 
De gemeente gebruikt deze foto’s 
voor bijvoorbeeld inspectie en be-
heer van de openbare ruimte en 
de ontwikkeling van ruimtelijke 
plannen. De panoramafoto’s wor-
den met speciaal uitgeruste auto’s 

gemaakt door CycloMedia. Dit 
bedrijf is gespecialiseerd in het 
grootschalig en systematisch in 
beeld brengen van de omgeving. 

Het bedrijf heeft toestemming 
om op vrijliggende fietspaden, in 
winkelgebieden en op afgesloten 
weggedeelten opnamen te maken 
voor zover deze toegankelijk zijn. 

De opnamen worden niet op in-
ternet gepubliceerd of anderszins 
openbaar gemaakt. 

Binnen de wet- en regelgeving 
op het gebied van persoonsgege-
vens, stelt het bedrijf de opnamen 
uitsluitend onder stringente voor-
waarden ter beschikking aan pu-
blieke of private organisaties.

Opschoondag

Zaterdag 27 februari was er weer een (maandelijkse) opschoondag, 
door en voor vrijwilligers van De Vrienden van het Van Boetzelaerpark. 
Het was heerlijk weer, in tegenstelling tot de vorige maand. Toen kwam 
de regen met bakken uit de hemel. (Frans Poot) 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

06/3 • 10.30u - Mevr. ds. M.C.E. Oskam-
van Zwol

De Biltse Hof, Prof. Bronkhorstlaan 4, 
06/3 • 10.30u - Mevr. ds. L.J. Blok 

Pr. Gem. Zuiderkapel
06/03 • 9.30u + 18.30u - Ds. R.W. de 

Koeijer 
Viering, Dankzegging en Nabetrachting 

Heilig Avondmaal
09/03 • 14.30u + 19.30u - Ds. R.W. de 

Koeijer (Biddag) 
Vrijz. gel. gem. Woudkapel
06/3 • 10.30u - ds. P. Lootsma 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

06/3 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
06/3 • 10.30u - Pastoor J. Skiba m.m.v. het 

Gregoriaans koor 
Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)
06/3 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma

06/3 • 16.30u - Ds. G. Roorda
09/3 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed (Biddag)

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

06/3 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
06/3 • 19.00u - Ds. F.A.J. Heikoop

09/3 • 19.30u - Ds. A.F. Troost (Biddag) 
Pr. Gem. Immanuëlkerk

06/3 • 10.00u - Samendienst in 
Opstandingskerk 

Pr. Gem. Opstandingskerk
06/3 • 10.00u - Samendienst met 

Immanuëlkerk - Ds. G.M. Landman
R.K. St. Michaelkerk

06/3 • 10.30u - Eucharistieviering met 
Ecclesiakoor, pastor Frans Zwarts

Volle Evangelie Gemeente
06/3 • 10.00u - de heer Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

06/3 • 10.30u - Mevr. ds. E. A. Visser
Herv. gemeente Blauwkapel 

06/3 • 15.30u - Kandidaat J.P. de Man
09/3 • 10.00u - Proponent G.A. van Ginkel 

(Biddag)
Herst. Herv. Kerk

06/3 • 10.30u - kand. E. v. Ittersum
06/3 • 18.00u - ds. K. van Olst, Doornspijk

09/3 • 14.00u - ds. J.G. Blom (Biddag)
09/3 • 19.30u - kand. G.T. v. Appeldoorn, 

(Biddag)
Onderwegkerk Blauwkapel

06/3 • Geen dienst
Hollandsche Rading

PKN - Kapel 
06/3 • 11.00u - Ds. P.J. Rebel
06/3 • 19.00u - Vesperdienst 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

06/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
06/3 • 18.30u - Ds. W. Th. Moen

09/3 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer, (Biddag)
Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk
06/3 • 10.00u + 18.30u ds. A.J. Britstra
09/3 • 10.00u + 19.30u ds. A.J. Britstra, 

(Biddag)
PKN - Ontmoetingskerk

06/3 • 09.30u - Ds. P.J. Rebel Utrecht
St. Maartenskerk

06/3 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

06/3 • 10.00u - Ds. R.W. van de Wal
06/3 • 18.30u - Ds. P. Veldhuizen

09/3 • 19.30u - Ds. B.J. Eikelboom  (Biddag)
PKN - Herv. Kerk

06/3 • 10.00u - Prop. G.R. Mauritz
06/3 • 18.30u - ds. M. van der Zwan

09/3 • 11.00u  + 19.00u ds. M. van der 
Zwan, (Biddag)

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten
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Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

& Geersing

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

Je kunt het maar één keer doen

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

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 4 maart wordt er in de 
in de zaal naast de ontmoetings-
ruimte van Dijckstate een ont-
moetingsdienst gehouden, waarin 
dhr. J. Grootendorst voorgaat. 
Deze ontmoetingsdienst wordt op 
de piano begeleid door mw. J. van 
Voorst. Na afloop is er gelegen-
heid om met elkaar koffie te drin-
ken. De dienst begint om 19.30 
uur. Voor vervoersvragen: Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 4 maart kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen.

Monir Goran in het Weeshuis

Zaterdag 5 maart om 20.30 uur 
vertelt de Iraaks-Koerdische 
muzikant Monir Goran in Het 
Weeshuis van de Kunst Jasmijn-
straat 6, in de Bilt over zijn vlucht 
vanuit Kirkuk in Irak, via Jorda-
nië en Italië, naar Nederland. Zijn 
indrukwekkende verhaal wordt 
omlijst door zang en muziek op 
Ud en gitaar.
Opgegroeid in Kirkuk speelde 
Monir Goran sinds zijn kindertijd 
gitaar en ud en studeerde In Bag-

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 5 maart haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

dad af aan het conservatorium 
aldaar. Werkzaam als muzikant en 
componist woont en werkt hij nu 
in Nederland.  Monir Goran geeft 
concerten en begeleid dichters 
en schrijvers met Ud en klassiek 
gitaar, hij treedt op bij grote fes-
tivals en venues in onder andere 
Aman en Nederland. Tegenwoor-
dig werkt hij ook  als vertaler bij 
diverse opvangcentra. Een avond, 
vol verhalen en muziek , die je 
niet snel meer vergeet. Voor meer 
info. paulinewijnen@hotmail.
com of tel. 06 26160350

Muziek in huis 

Op zondag 6 maart brengt het 
ensemble ArteMisses een geva-
rieerd klassiek programma met 
werken van o.a. Mozart, Men-
delssohn, Liszt en Rossini. Het 
programma duurt één uur, zonder 
pauze. Toegang is gratis. Vanaf 
14.30 uur wordt koffie en thee 
geschonken. Het concert begint 
om 15:00 uur in Schutsmantel 
aan de Gregoriuslaan 35 te Bilt-
hoven. 

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 7 maart van 9.30 tot 
11.30 uur weer een bijeenkomst 
in Wijkrestaurant Bij de Tijd, 
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onne-
sweg 14, De Bilt. Voor meer 
informatie: inbetweencafedb@
gmail.com.

Soefibijeenkomst

Soefiverhalen, waaronder ook 
de sprookjes van 1001 nacht, 
vertellen in symbooltaal iets 
over mogelijkheden van inner-
lijke groei. Dat spoor wordt op 9 
maart gevolgd tijdens ‘Verhalen 
en zingen’ o.l.v. Martin van der 
Graaff, afgewisseld met enkele 
gezamenlijk gezongen liederen 
in De Woudkapel, Beethovenlaan 
21 te Bilthoven. Aanvang om 
20.00 uur.

Open Dag kinderopvang 

Montessori kinderopvang opent 
haar deuren voor een kop koffie 
of thee aan de keukentafel en 
een rondleiding op locatie. Een 
uitgelezen kans voor kinderen 
en voor ouders om de Montesso-
rimaterialen en de -ruimtes eens 
goed te bekijken. De openings-
tijd van de vestiging Montessori 
kind-centrum in Bilthoven is op 
woensdag 9 maart 2016 is van 
9.00 tot 12.00 uur. Het adres is 
Rembrandtplein 1 te Bilthoven.

Brunchen voor Zuid-Sudan

Op zaterdag 12 maart opent 
‘Brunchroom Med flair’ een-
malig haar deuren in gebouw 
Rehoboth te Westbroek (achter 
de hervormde kerk). Van 9.00-
11.00 en 12.00-14.00 staat er 
een verrassend brunchbuffet 
klaar. Ook kunt u een ontbijt- of 
lunchpakket bestellen dat dan 
op 12 maart bij u wordt thuis 
bezorgd. De opbrengst van de 
actie komt ten goede aan het 
voedingsprogramma van Medair 
in Zuid-Sudan. Zwaar onder-
voede kinderen die leven in de 
wildernis, moerassen en vluch-
telingenkampen krijgen hiermee 
een kans. Vrijdagavond 4 maart 
komt de jeugd in Westbroek aan 
de deur om uw keuze/bestelling 
op te nemen. U kunt uw keuze 
ook via de mail of telefonisch 
doorgeven: medflair@hotmail.
com of 0346-281843.

Expositie

Op zondag 13 maart om 15.00 
uur wordt de expositie van 
Michael Ryan en Eddy Ghe-
ress geopend door Katja Wei-
tering, artistiek directeur Cobra 
Museum voor Moderne Kunst. 
Daarna is de expositie nog te 
bezichtigen tot 10 mei tijdens 
kantooruren in de traverse van 

het gemeentehuis in Bilthoven, 
Soestdijkseweg Zuid 173.

Kleurrijk Familiefestival

Op zondag 13 maart vindt tussen 
13.00 en 17.00 uur het Kleur-
rijk Familiefestival plaats in Het 
Lichtruim in Bilthoven. Tijdens 
het Kleurrijk Familiefestival 
worden meer dan 25 creatieve 
workshops en optredens aange-
boden. Museum Beeld en Geluid 
is op het festival met een greens-
creen en een animatiekar. Zo 
kan je grappig op de foto met 
je superster of zelfs je eigen 
animatiefilm maken. Daarnaast 
geeft het KunstenHuis meer-
dere workshops waaronder: 
Percussie, Breakdance, Zang 
en Kostuum en make-up. Kijk 
op http://lc17.ladiescircle.nl/
programma-familiefestival voor 
meer informatie of het bestellen 
van tickets. De opbrengst komt 
volledig ten goede aan het WKZ 
Kindersportcentrum.
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Michael Ryan en Eddy Gheress 
exposeren bij ArtTraverse

Zondag 13 maart om 15.00 uur wordt de Traverse-expositie van Michael Ryan en Eddy Gheress 
geopend door Katja Weitering, artistiek directeur Cobra Museum voor Moderne Kunst. 

Daarna is de expositie nog te bezichtigen tot 10 mei tijdens kantooruren van het Gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.

Michael Ryan verblijft sinds 1981 
afwisselend in zijn geboorteland 
Amerika en in Nederland. Zijn klas-
sieke opleiding in New York leidt 
hem aanvankelijk richting impres-
sionisme, met een bijzondere aan-
dacht voor kleur en compositie. Als 
liefhebber van poëzie en muziek, 
laat hij deze invloeden doorklinken 
in zijn werk. Zijn onderwerpen zijn 
de stad, café en straat, maar ook 
landschap en stillevens hebben zijn 
interesse. Voor de kunstenaar is het 
verschil tussen deze inspiratiebron-
nen niet zo groot. Hij observeert en 
bestudeert de wereld om zich heen 
ten einde een schilderkunstig pro-
bleem op het doek op te lossen. De 
figuratie op het schilderij is slechts 
een middel om tot het eindresultaat 
te komen. Er is geen verhaal, geen 
les of boodschap; er is een schil-
derij, dat niets anders pretendeert 
dan overtuigend alleen dát te zijn. 
Michael Ryan’s kunst is in het bezit 
van vele collecties en zijn werk is 
bij verschillende galerieën, musea 
en internationale kunstbeurzen ge-
exposeerd (zie ookwww.mryan.nl)

Eddy Gheress is een man van wei-
nig woorden. Zijn beelden spreken 
voor zich: de figuratieve beeldtaal 

is helder en krachtig. Zelfs de aller-
kleinste beeldjes zijn monumentaal 
van karakter. De laatste jaren werkt 

hij vooral in steen. Groot of klein, 
het maakt niet uit. Met behulp van 
beitels en ander gereedschap weet 
hij diverse steensoorten om te to-
veren tot voluptueuze naakte vrou-
wenfiguren en vrouwengezichten; 
de laatsten worden door Gheress 
wel ‘maskers’ genoemd. De zachte, 
vrouwelijke ronde vormen komen 
rechtstreeks voort uit zijn handen. 
Zelden heeft hij hiervoor een mo-
del nodig. Naast de steen werkt de 
kunstenaar ook graag in hout. De 

verstilde beeldhouwkunst van Eddy 
Gheress roept soms herinneringen 
op aan vruchtbaarheidsgodinnen 
uit de prehistorie en Aegeïsche 
kunst. Maar bovenal is voor Ghe-
ress het maken van een beeld een 
proces van fysieke arbeid, waaraan 
richting wordt gegeven door het ge-
voel. Beeldhouwkunst is voor hem 
geen zaak van het hoofd, maar een 
zaak van de handen en het hart (zie 
ook gheress.home.xs4all.nl).
(Evert Bouws)

Werk van Michael Ryan.

Burgemeester aan de slag  
als vrijwilliger

door Guus Geebel

Maandag 29 februari was burgemeester Arjen Gerritsen als vrijwilliger actief in De Windehof 
in Bilthoven. Wethouder Jolanda van Hulst had de burgemeester daarvoor aangemeld op de 

Vrijwilligersbanenmarkt die de vrijwilligerscentrale in oktober vorig jaar organiseerde. 

Samen met bewoners en begeleiders 
ondernam de burgemeester een aan-
tal activiteiten, waaronder schilderen. 
Begeleidster Halima bereidde heer-
lijke Surinaamse hapjes. Kwintes is 
een organisatie voor geestelijke ge-
zondheidszorg en maatschappelijke 
opvang. De organisatie ondersteunt 
mensen vanuit hun eigen kracht en 
mogelijkheden, zodat zij zo zelfstan-
dig mogelijk kunnen functioneren. 

Werken
Op de vraag of er mensen buitens-
huis werken antwoordt bewoon-
ster Jolanda dat zij één keer per 
week voor 1 euro per uur werkt bij 
Kwintes in Zeist. ‘Doe je dat zwart’, 

vraagt een medebewoonster lachend. 
James werkt op zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg in Maartensdijk. Hij 
schildert ook en de burgemeester 
heeft een werkstuk van hem mogen 
uitkiezen. Er wonen in totaal 34 
mensen in De Windehof. Er zijn vier 
vrijwilligers die met bewoners gaan 
wandelen, of naar de dokter of het 
ziekenhuis begeleiden. Ook werken 
vrijwilligers samen met bewoners 
in de moestuin. Er wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van de vrijwilliger-
staxi.

Vrijwilligers
Drie avonden in de week wordt 
er door de bewonerskookgroep 

gekookt. Op zaterdag is er een 
eetgroep waar iedereen kan aan-
schuiven. De leeftijd van de be-
woners varieert van 22 tot 86 jaar. 
Ze houden hun eigen appartement 
bij en krijgen waar nodig hulp. Er 
is 24 uur per dag woonbegelei-
ding. Coördinator vrijwilligers-
werk Manon ten Hoove zou graag 
over wat meer vrijwilligers willen 
kunnen beschikken. 

Mensen die als maatje van bewo-
ners willen fungeren kunnen een 
e-mail sturen naar: manon.ten-
hoove@kwintes.nl. Op de web-
site www.werkenbijkwintes.nl is 
informatie te lezen.

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

De politie gaat om dieven te weren
in wijken met groen licht surveilleren
met code rood, code geel
wordt het een kleurrijk geheel
en dat zullen velen waarderen

Guus Geebel Limerick

Monitor bij  
Parkinson Café 

Mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en 
belangstellenden zijn op maandag 7 maart van harte welkom op 
de bijeenkomst van Parkinson Café Bilthoven in De Koperzaal 

van Zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
Op deze middag zal de zgn. Monitor, gelanceerd door de 

Parkinson Vereniging, uitgebreid besproken worden. 

De monitor is een hulpmiddel om o.a. problemen bij het dagelijks 
functioneren vast te leggen. Niet alleen is er aandacht voor motore 
verschijnselen, maar juist ook voor non motore symptomen van de 
ziekte van Parkinson. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toe-
gang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Inlichtingen bij Ankie van Dam, tel. 0346 211814 of e-mail b.van.
dam@hetnet.nl.

Burgemeester Arjen Gerritsen komt Baukje (86) wat lekkere hapjes brengen.

Blowing in the Wind 
De titel verwijst naar het succesnummer ‘Blowin in the Wind’ 
uit 1963 van Bob Dylan. De initiatiefnemers Dolf Smolenaers 
en Bertus Voortman willen hiermee een reeks uitvoeringen 

organiseren met zgn. singer/songwriters. Vrijdag was de eerste 
avond in een reeks die vooralsnog duurt tot minimaal deze zomer.

Twee trio’s verrasten het publiek met lekkere luistermuziek van eigen 
hand. Niek Pronk en zijn begeleiders beten de spits af met muziek in 
het genre tussen folk blues en rock. De stem van Niek met zijn grote 
bereik raakte tot grote hoogten. Na de pauze was de beurt aan Pitou. 
Zij zong troostrijke folkmuziek, in betoverende samenhang met achter-
grondzangeressen. Een bezoek aan het Lichtruim in Bilthoven, iedere 
laatste vrijdag van de maand, is zeker een aanrader.

(Frans Poot)

De band van Niek Pronk.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG (DONDERDAG 10 MAART)

Kip-tomaat-mozzarella
Hammousse
Filet americain

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

Gebakken boterhamworst 
Huisgemaakte beenham 
Gegrilde entrecôte

  VOORDEEL HELE WEEK

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

HEERLIJKE 
SHOARMA

Extra donderdag voordeel:

Malse Riblappen

Verse lamsrack
Naturel of gemarineerd

Scharrel kipdijfilet

Livar 
schouderkarbonade

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

BOERENMEISJES 
KAAS

500
GRAM 5.98

100
GRAM 3.75

500
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.50

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.50

500
GRAM 4.98

500
GRAM 6.98

10.-
1

KILO 6.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 maart 
t/m woensdag 9 maart

Lekker voor het weekend!

5 ROOKWORSTEN
Grof of fijn

DJAKARTA MIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 1.99

Gebraden spareribs

HALVE GRILLWORST + 
LEVERWORST

Lekker smeuïg!
PINDA’S 
Gezouten of ongezouten

Lekker voor het weekend!

6.99

De laatste keer dit seizoen!

Heerlijk vers! 

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG 9 MAART ZIJN WIJ GESLOTEN I.V.M. BIDDAG.

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Varkenshaas
IN CHAMP. ROOMSAUS EN GEB. AARDAPPELEN

________________________ 100 GRAM 0,99
Pasta met kip
EN PADDESTOELEN

________________________ 100 GRAM 0,99
Witlof ham-kaas schotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse  

Komkommer
DE LEKKERSTE

De lekkerste

Mandarijnen
HÉÉL KILO

Super 

Blauwe Bessen
VOL ANTIOXIDANTEN

ALLEEN MAANDAG 7, DINSDAG 8
EN WOENSDAG 9 MAART

0,79 1,985,-

Alléén DONDERDAG
Spaghetti Bolognese
____________________100 GRAM 0,99
VERS GESNEDEN

Spitskool
____________________400 GRAM 0,79

Franse Kiwi’s
____________________500 GRAM 0,99

Vers van onze patissier
Cheesecake

Boordevol vers fruit nu 8,95

Mooie Bospeen
_____________________ OP = OP 0,79
Zoete Pruimen
____________________500 GRAM 0,99
Rauwkostsalades en 
Stamppotten
____________________100 GRAM 0,80

3 dozen
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advertentie

Joodse identiteit rode draad  
in roman

door Guus Geebel

‘Ontmoeting en misverstand’ is de titel van de eerste roman van de in Bilthoven  
woonachtige journalist en publicist Salomon Bouman. De Joodse jongen Joni uit  

de Verenigde Staten is een van de twee  hoofdpersonen in het boek. Hij komt er door een 
gebeurtenis op school in New York pas achter dat hij Joods is. De andere hoofdpersoon 

 is de Nederlandse journalist en zionist Max Dantzig.

De ouders van Joni zijn vanwege 
de pogroms in Oost-Europa ge-
vlucht naar de Verenigde Staten. 
Daar wordt hun zoon geboren. Ze 
willen hem als vrij burger in de 
Amerikaanse samenleving laten 
opgroeien en vertellen hem daarom 
nooit iets over zijn Joodse achter-
grond. Voordat Joni na zijn studie 
een baan zal gaan zoeken krijgt hij 
van zijn ouders een reis naar Eu-
ropa aangeboden. Daar hebben ze 
jarenlang voor gespaard. 
In Parijs ontmoet hij Max. Op aan-
raden van hem gaat Joni naar Israel 
en belandt in een kibboets. Tijdens 
de Zesdaagse Oorlog in 1967 ver-
blijft hij vier dagen in een schuil-
kelder. Als Israel de oorlog heeft 
gewonnen en Hannah, die hem 
Ivriet leert, Joni vraagt hoe hij Is-
raëls zege ervaart zegt hij: ‘Ik ben 
natuurlijk blij en trots dat wij heb-
ben gewonnen…..’ Hij had zich tot 
dan toe steeds Amerikaan gevoeld 
en Hannah merkt op dat er ruimte 
voor Israel in zijn Amerikaanse ziel 
is gekomen. 

Radicalisering
Bij Joni groeit het Joodse bewust-
zijn, vooral als hij in handen valt 
van een rabbijn. Van een niet-ge-
lovige Joodse jongen verandert hij 
in een religieuze Jood die op de 
westelijke Jordaanoever gaat wo-
nen. Tijdens de intifada wordt zijn 
dochtertje Tamar door Palestijnen 
vermoord. Max komt hem kort 
daarna opzoeken. Joni zegt hem 
dat de dood van zijn dochter de 
prijs is die hij bereid is te betalen 
voor Judea en Samaria. ‘Het boek 
heeft een waarschuwende beteke-
nis, vandaar de ondertitel: Heilig is 
de drager van onheil.’ vertelt Salo-
mon Bouman. ‘In de roman is een 
psychologische ontwikkeling van 
radicalisering in Israel te volgen.’ 
Dat proces heeft Bouman in Israel 
zelf waargenomen. ‘Radicalisering 
was in Israel een heel goed te meten 
fenomeen. De roman geeft verder 
een beeld van Israëls geschiedenis 
vanaf 1967 tot de Palestijnse op-
standen. Het geeft ook een duide-
lijk idee van waaruit het zionisme 

is voortgekomen, namelijk uit de 
vervolging van de Joden in Oost-
Europa. 

Waarschuwing
Aan het eind van de roman biedt 
Max Dantzig zijn ontslag aan bij de  
hoofdredacteur van de Amsterdam-
se krant waarvoor hij als corres-
pondent in Israel werkt. Hij wil de 
politiek ingaan om Israel te redden. 
Max schrijft hem in de ontslagbrief 
blij te zijn dat hij hem in de gele-
genheid heeft gesteld als Joodse 
journalist over Israel te berichten. 
Hij wil zich in de Israëlische poli-
tiek storten om zijn waarschuwen-
de stem te laten horen om Israel als 
een democratische, humanistische 
staat te behouden. Hij ziet de ge-
varen in die de Israëlische politiek 
met zich meebrengt door het bezet 
houden van Palestijnse gebieden. 

Opleiding
Salomon Bouman werd in 1937 
geboren in Amersfoort. Het gezin 
dook in 1942 onder en Salomon 

kwam terecht bij een boerenfami-
lie in ’t Zand in Noord-Holland, 
waar hij drie jaar verbleef.  Na de 
oorlog keerde het gezin Bouman 
terug naar Amersfoort waar Salo-
mon zijn schoolopleiding aan het 
Amersfoorts Lyceum deed. In de 
middelbare schooltijd reisde hij 
door Europa en schreef daarvan 
verslagen voor het Amersfoorts 
Dagblad. Daarna was hij twee jaar 
dienstplichtig militair. Bouman 
studeerde vervolgens in Parijs in-
ternationale betrekkingen en zette 
zijn studie voort aan The Johns 
Hopkins University in Bologna, 
Italië. Terug in Nederland werkte 
hij als journalist. Een jaar bij Het 
Parool in Amsterdam en een jaar 
als parlementair verslaggever in 
De Haag. Van 1965 tot 2003 was 
Salomon Bouman correspondent 
van NRC-Handelsblad in Israël. 
Met een aantal andere journalisten 
schreef Bouman nog voor de eerste 
intifada in 1987 uitbrak, dat er iets 
broeide. ‘Wij waren ter plaatse. 

De Israëlische inlichtingendienst 
heeft dat gemist. Ook Yassar Ara-
fat wist daar niets van.’

Lezing
Op woensdag 30 maart houdt Sa-
lomon Bouman een lezing over 
zijn boek bij de Bilthovense Boek-
handel. Hij zal daar uitleggen wat 
de betekenis van het boek is en 
wat het doel is. ‘Het boek heeft 
een waarschuwende betekenis, 
vandaar de ondertitel: Heilig is de 
drager van onheil.’ In de roman 
is een psychologische ontwikke-
ling van radicalisering in Israel te 
volgen. Dat proces heeft Salomon 
Bouman waargenomen. ‘Radicali-
sering was in Israel een heel goed 
te meten fenomeen.’  Verder geeft 
de roman een beeld van Israëls ge-
schiedenis vanaf 1967 tot de Pa-
lestijnse opstanden. Het geeft ook 
een duidelijk idee van waaruit het 
Zionisme is voortgekomen, name-
lijk uit de vervolging van de Joden 
in Oost-Europa. 

Salomon Bouman auteur van de roman ‘Ontmoeting en misverstand’.

Valsch en Gemeen zingt voor 
Utrechtse vluchtelingen

Maandag 22 februari hield het Biltse a-capella- en vijfstemmige koor Valsch en Gemeen één 
van de bijzonderste ‘samenzangen’ uit zijn geschiedenis. Een groot deel van het 50-koppige, 

gemengde koor meldde zich bij de Vluchtelingenopvang in Kanaleneiland (Utrecht)  
voor een gevarieerde sing-along voor en met de vluchtelingen,  

die daar een tijdelijke opvang hebben gevonden.

De verhalen van verschillende 
vluchtelingen - mannen, vrouwen, 
gezinnen afkomstig uit onder an-
dere Syrië en Irak - raakten een 
aantal koorleden in het hart. Van 
daaruit ontstond het initiatief om 
via de website ‘www.uvoorvluch-
telingen.nl’ met zo veel mogelijk 
koorleden een samenzang te or-
ganiseren. Een muzikaal hart on-
der de riem voor de mensen in de 
noodopvang Utrecht. Dirigente en 
muzikaal improvisatietalent Mari-
elle Hintzen liet met soms wat hulp 
van tolk Rami zien dat muziek 
barrières op het gebied van taal en 
cultuur doorbreekt. Op haar eigen, 
aanstekelijke wijze nam zij alle 
aanwezigen mee op een reis langs 
bodypercussie, klankzang, koorre-
pertoire, kinderliedjes en zelfs een 
Arabisch lied. Een groot succes, 
waar de aanwezige volwassenen en 
vele kinderen enthousiast en met 
zichtbaar plezier aan hebben bijge-
dragen. 

Concert
Met deze kleine bijdrage heeft het 
koor geprobeerd wat ‘schwung’ te 
brengen in het dagelijks leven in de 
Vluchtelingenopvang. Daarnaast 
zijn verschillende contacten ont-
staan tussen koorleden en de tijde-
lijke bewoners van de opvang. Zo 
krijgt een muzikaal uurtje hopelijk 
een mooi vervolg in lijn met wat het 
koor wil uitstralen: zingen vanuit 

het hart, verrassend veelstemmig. 
Valsch en Gemeen organiseert op 
zondag 17 april a.s. een gevarieerd 
ochtend- en een middagconcert in 
Het Lichtruim, Planetenbaan 2 in 

Bilthoven Kaarten zijn verkrijg-
baar bij Cigo, Hessenweg 162, De 
Bilt of via www.valschengemeen.
nl, waar ook meer info te verkrij-
gen is.  (Cees van Rest)

Dirigent en muzikaal improvisatietalent Mariëlle Hintzen (rechts) in actie 
met en voor de tijdelijke bewoners van de Vluchtelingenopvang.

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Tijdens de vrouwenweek*
20% korting op al onze

sjaals, sieraden en tassen
*Actie loopt van 4 t/m 12 maart.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

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

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…
Cruyff Court Toernooi De Bilt
De buurtsportcoaches organiseren voor het vijfde 
jaar het Cruyff Court Toernooi in De Bilt. Op woens-
dag 2 en 9 maart worden de voorrondes gespeeld 
voor het Cruyff Court 6 vs 6 toernooi in De Bilt. 
Dit jaar zullen 16 jongensteams en 10 meidenteams 
mee doen aan de voorrondes in de Bilt. Na de voor-
jaarsvakantie gaat het toernooi los en wij nodigen 
iedereen uit om te komen kijken.

Samen Oplopen De Bilt
Maak jij het verschil voor ouders en kinderen?
Samen Oplopen De Bilt zoekt vrijwilligers die tijdelijk 
een gezin willen ondersteunen.

•	Heb je eens in de 1 á 2 weken een paar uur de tijd
•	Wil je voor een tijdje betrokken zijn bij een gezin
•	En plezier en voldoening combineren?

Dan is dit echt wat voor jou!
Vraag gerust en vrijblijvend om informatie of meld je 
aan voor een oriënterend gesprek!
Mail: c.thomas@mensdebilt.nl

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

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Hier had ook
uw advertentie
kunnen staan..

Heeft u interesse
of meer weten?

Neem dan contact 
met ons op

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel: 0346 - 211992
E-mail: info@vierklank.nl
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brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Spaar nu bij de 
‘de vershoek’

winkeliers op de Hessenweg
voor een 

gratis 2e driegangenmenu.
t.w.v. € 35 p.p.

Kijk op 
www.brasserie-vink.nl

voor het uitgebreide keuzemenu 
boordevol huisgemaakte 

ambachtelijke specialiteiten!

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

25% 
KORTING

De aandacht van warm amber, vermengd met 
stoer saffraan, kruiden en exotische bloemen.

Exotic Flowers & Saffron
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M VAN DE MAAND

 ontstaan in Grasse | verzameld over de hele wereld | gerealiseerd in Nederland
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De hele maand 25% korting op elk brown 51 product.

pure moments of happiness

brown 51

De aandacht van warm amber, vermengd met
stoer saffraan, kruiden en exotische bloemen.
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KORTING

De aandacht van warm amber, vermengd met 
stoer saffraan, kruiden en exotische bloemen.

Exotic Flowers & Saffron

KO
RT

ING brown 51

PA
RFU

M VAN DE MAAND

 ontstaan in Grasse | verzameld over de hele wereld | gerealiseerd in Nederland

Ni
et 

in 
co

mb
ina

tie
 m

et 
an

de
re

 pr
om

oti
es

.

De hele maand 25% korting op elk brown 51 product.

pure moments of happiness
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De hele maand 25% korting op elk brown 51 product.

pure moments of happiness
ontstaan in Grasse  verzameld over de hele wereld  gerealiseerd in Nederland

De hele maand 25% korting op elk Brown 51 product. 

Broodje van de maand!
Ruwe Bolsternu € 2,50
Advocaatslofnu € 7,95

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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

NIEUW!
BABY - KIDS COLLECTIE VAN NOPPIES

t/m maat 110

Ook scholieren en 
studenten

betalen bij
Kapper Hans 
maar een 
tientje!!

Bel. 21-2455
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Meezingavond in De Vierstee
Vrijdag 20 mei vindt er een meezingavond plaats in De Vierstee als onderdeel van de actie die 
bijdraagt aan de financiering van de renovatie van de Vierstee. Hiervoor worden zangers en 

musici gevraagd. Door gezamenlijk actief mee te zingen ontstaat een gevoel van verbondenheid. 
En er wordt geld ingezameld voor de renovatie van De Vierstee. 

De deelnemende zangers op het po-
dium zingen zelf een lied en streven 
er naar om de zaal te laten meezin-
gen, de hele tekst of een deel daar-
van. Het gaat niet in de eerste plaats 
om de muzikale prestatie, maar 
vooral om de zaal mee te krijgen. 
De tekst van de liederen komt in het 
programmaboekje, zodat iedereen 
kan meelezen. 

Deelnemers
Deelnemers kunnen individuele 
zangers of groepen zijn. Elke deel-
nemer krijgt een gelimiteerd aantal 
minuten, afhankelijk van het totaal 
aantal deelnemers. Iedere deelnemer 
zingt één of een paar nummers. Om 
het meezingen te bevorderen, wordt 
vooral met Nederlandse teksten ge-
werkt. Bekende Engelse, Duitse of 
Franse mag ook. Alle muziekgen-
res zijn welkom: levenslied, jazz, 
gospel, operette, cabaret etc. Er zal 
voor begeleiding worden gezorgd. 
Een deelnemer kan ook zijn eigen 

begeleiding organiseren. Wel is 
bladmuziek nodig voor de begelei-
ding.
 
Podium
Het programma bestaat uit 8 tot 15 
verschillende deelnemers op het 
podium. Deelnemers komen uit de 
gemeente De Bilt, met een warm 
hart voor Maartensdijk. De liederen 
zijn voor jong en oud bedoeld. De 
prijs voor het beste of leukste optre-
den, wordt door het publiek bepaald. 
Daarvoor wordt aan het eind van de 
optredens een lijst met deelnemers 
aan het publiek verstrekt, waar ie-
dereen één stem op kan uitbrengen. 
Een voorlopig programma wordt 
opgesteld na 14 maart. Daarna wor-
den de programmaboekjes gemaakt. 
Aanmelden of nadere informatie: 
Merel Becht, mail: merel_becht@
hotmail.com – tel. 06 23852940, 
of Ebbe Rost van Tonningen, mail 
evt@ebbevantonningen.com , tel. 
06 53225908.

www.arttraverse.nl

LIJN IN BEELD

Erik Oldenhof
Schilderijen

Ben Oldenhof
Objecten

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

17 januari | 8 maart 2016

advertentie

Sterk Spul liet inwoners van deze gemeente eerder enthousiast meezingen.

Erelid bij Fotoclub
Het bestuur van Fotoclub Bilthoven e.o. heeft op 22 februari. tijdens de jaarvergadering 

Tiemen van der Worp benoemd tot erelid van de vereniging. Het bestuur spreekt hiermee zijn 
dank uit en grote waardering voor het vele werk dat Tiemen gedurende 10 jaar heeft verricht 

voor het clubblad van de vereniging. 

Het merendeel van die tijd was 
hij alleen verantwoordelijk voor 
clubblad De Cameraad, waarvan 
hij er precies 100 heeft afgele-
verd: ‘Ik heb het altijd met heel 
plezier gedaan, maar dit is een 
goed moment om mijn taak over 
te dragen’, aldus Tiemen. Uit han-
den van voorzitter Wim Kastelijn 
kreeg van der Worp de oorkonde 
uitgereikt die bij het erelidmaat-
schap hoort. De leden gaven hem 
een fotoboek cadeau. Voor be-
langstellenden is De Cameraad 
ook te lezen op de website van de 
vereniging www.fotoclubbiltho-
ven.nl

Audiovisueel
Maandag 14 maart geeft de werk-
groep Audio-Visueel van de FBC 
een presentatie van hun werk van 
het afgelopen jaar. De leden van 

deze werkgroep verwerken hun 
foto’s in een slideshow, waarin 
visuele- en geluidseffecten zijn 
verwerkt, meestal ondersteund 
met passende muziek en soms 

ook aangevuld met ingesproken 
informatie. Deze avond begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden 
in zalencentrum H.F.Witte, Henri 
Dunantplein 4 in de Bilt.

Tiemen van der Worp (r) is het nieuwste erelid van de fotoclub.

Activiteiten in de Centrumkerk 
In de Centrumkerk aan de Julianalaan te Bilthoven worden steeds nieuwe activiteiten 

georganiseerd om de gemeente en andere belangstellenden op de hoogte 
te houden van interessante onderwerpen.

Op donderdag 3 maart om 20.00 
uur houden twee leden van de com-
missie een tandemvoordracht over 
één van de beroemdste Nederlan-
ders, voor wie dit jaar 2016 een 
gedenkjaar is: Desiderius Erasmus 
(1466 - 1536), dus 550 jaar geleden 
geboren. Drs. Hans Bouma zal over 
zijn leven vertellen en ds. Gijsbert 
van Beusekom over zijn werken. 
De toegang is vrij, behoudens een 
vrijwillige bijdrage voor de aange-
boden consumptie.

Klas
Op vrijdag 18 maart wordt om 
19.30 uur de film Être et avoir 

vertoond. Het is de documentaire 
over een Franse plattelandsschool, 
die in 2002 in korte tijd de wereld 
veroverde. De documentaire won 
verschillende filmprijzen en werd 
vooral geroemd om het authen-
tieke, eenvoudige beeld dat het 
gaf van het Franse platteland. Ge-
durende een heel schooljaar wordt 
een basisschooltje in de Auvergne 
(Saint-Étienne-sur-Usson) gevolgd. 
In de school van slechts één klas, 
met kinderen van de leeftijden 4 tot 
11 jaar, heerst de orde van school-
meester Georges Lopez. Ook hier 
is de toegang vrij onder dezelfde 
condities.

Stille week
Tenslotte wordt in de Stille Week, 
op dinsdag 22 maart, een bijzonde-
re DVD getoond. ‘Erbarme Dich’ 
is niet een uitvoering van de Mat-
thäus Passion van Bach, maar een 
kaleidoscopisch bericht van de die-
pe indruk, die dit werk op allerlei 
mensen heeft, zoals Bachdirigent 
Pieter Jan Leusink en schrijfster 
Anna Enquist. 
Omdat er om half acht een korte 
kerkdienst wordt gehouden, begint 
de vertoning ervan eerst om half 
negen. Er zal geen nabespreking 
zijn. Informatie: Hans Bouma, tel. 
030 2204496. 

Arthur Japin in 
Dorpshuis Westbroek

Vrijdagavond 4 maart interviewt Peter van Dijk in het 
Dorpshuis van Westbroek Arthur Japin, één van de 

bekendste Nederlandse schrijvers. Dit ter afsluiting van de 
schrijverscursus die in januari van start ging. Als kers op de 
taart kunnen de cursisten en ook andere belangstellenden, 

wellicht tips krijgen hoe een goed boek te schrijven.

Peter van Dijk: ‘Ik vind het heel bijzonder om Arthur Japin te mogen 
interviewen. Niet alleen over zijn werk, maar ook over zijn drijfveren 
en hopelijk, zijn plannen voor een nieuw boek. Deze avond leest hij 
ook ‘De gulle boom’ voor, een prachtig prentenboek, dat niemand on-
beroerd laat. Ik hoop dat vele belangstellenden iets zullen opsteken van 
deze avond’. 

Na het interview wordt voldoende tijd vrijgemaakt voor vragen uit het 
publiek, maar ook voor het plaatsen van handtekeningen en voor een 
goed gesprek met andere boekenliefhebbers. De avond vindt plaats op 
vrijdag 4 maart van 20.00 tot 22.00 uur, in het Dorpshuis in Westbroek. 
Om de kosten enigszins te drukken wordt vijf euro toegang gevraagd. 
[WE]

Samen voor 
Hollandsche Rading

Woensdag 16 maart wordt door  SVHR (Samen Voor Hollandsche  
Rading) de dorpshuisbijeenkomst georganiseerd in het kader van het 
Gebiedsgericht werken, in samenwerking met de Gemeente De Bilt. 
Gespreksonderwerpen zijn o.a. afvalscheiding, zorgenquête, kunst in 
het dorp (Hollandsche Rading), de A27 en eventueel ander (laatste) 
nieuws. Het beeld Ruiter en Paard zal ruim in de belangstelling staan 
in verband met een grondige reinigingsbeurt door het Repair-café, de 
overdracht van het stukje grond waar het beeld staat en de nominatie 
om onderdeel uit te gaan maken van de kunstroute in Hollandsche Ra-

ding.  (Kees van Rossenberg)

Dit beeld van Theo Mackaay staat 
ruim in de belangstelling tijdens de 
bijeenkomst.
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Voordeel

199

169

600

299

1000
korting*

op een online
bestelling

voor jezelf
(of iemand anders)

200 STEPUP

Geldig van donderdag 3 t/m zaterdag 5 maart 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Oerbrood
vers uit eigen oven

Jong of
Jong belegen 
kaas
kilo stuk

Ribkarbonade
500 gram

De code is eenmalig te gebruiken voor een online bestelling en is geldig van 1 t/m 31 maart 2016. De overige voorwaarden vind je op jumbo.com/10eurokorting

Gebruik deze code:

Flevostar
Frieslander 
aardappelen
zak 5 kilo
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Handen uit de mouwen met NLdoet
Lindenhaeghe, het opleidings- en exameninstituut voor de financiële branche, doet dit jaar 

voor het eerst mee aan NLdoet, de grootste landelijke vrijwilligersactie. Tien medewerkers van 
Lindenhaeghe gaan aan de slag bij Buurtboerderij De Schaapskooi in Bilthoven. 

Lindenhaeghe, sinds vijf jaar ge-
vestigd in Bilthoven, heeft maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men hoog op de agenda staan: ze 
kiezen lokale leveranciers, printen 
bewust, kiezen voor verantwoorde 

koffie en springen zuinig om met 
personeel. Die kunnen rekenen op 
gezonde lunches, RSI-werende 
werkplekken en zelfs af en toe een 
masseuse op de werkvloer. ‘Maar 
we wilden meer’, vertelt Lisa Be-

melmans van Lindenhaeghe. Toen 
NLdoet opdook, wisten we: dat 
gaan we doen. Bemelmans stuurde 
een mailtje rond en ruim vijftien 
collega’s reageerden meteen posi-
tief en wilden meedoen.

Buurtboerderij
Het bedrijf gaat zich vrijdag 11 
maart inzetten voor Buurtboerde-
rij De Schaapskooi van Reinaerde. 
Daar krijgt de moestuin een fikse 
uitbreiding en moet het hekwerk 
verplaatst, graszoden verwijderd 
en bloemen en planten verpot. Op 
deze manier zet Lindenhaeghe zich 
in voor cliënten van Reinaerde, 
buurtbewoners en scholieren uit de 
wijk. ‘We vonden het belangrijk dat 
het een echte aanpakkersklus was’, 
vertelt Lisa Bemelmans, ‘lekker 
naar buiten, iets met je handen doen 
en direct resultaat zien’, dat waren 
criteria waarop we klussen beoor-
deelden. 
Deze klus voldeed daaraan en we 
vonden het een mooi maatschap-
pelijk doel. Ik hoop dat we na het 
doen van deze klus echt voelen dat 
we ergens aan hebben kunnen bij-
dragen.’ Daarnaast hoopt Bemel-
mans op een gezellige, zinvolle 
dag met een club collega’s. ‘Het 
moet ook gewoon een hele leuke 
dag worden.’ Ze heeft er alle ver-
trouwen in dat dat gaat lukken. 
De Schaapskooi nam daags na de 
inschrijving van Lindenhaeghe 
contact op. ‘Ze hebben het goed 
georganiseerd, en waren enthou-
siast dat we ons komen inzetten, 
heel erg leuk.’ Voor Lindenhaeghe 
past meedoen aan NLdoet binnen 
het beleid voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO). 
Lindenhaeghe wil dan ook jaarlijks 
mee gaan doen aan NLdoet. ‘Uit de 

enthousiaste reacties van medewer-
kers op dit initiatief merk je ook dat 
MVO echt past bij de cultuur van 
ons bedrijf.´

NLdoet in de gemeente
In gemeente De Bilt doen bijna 
dertig maatschappelijke organi-
saties mee aan NLdoet. Klussen 
variëren van een verwendag voor 
ouderen tot het snoeien van bomen 
voor landgoed Eyckenstein. Ver-
schillende bedrijven, sportclubs en 
vriendengroepen hebben zich al 
ingeschreven bij de klussen maar 
er zijn nog steeds vrijwilligers no-
dig. Meedoen hoeft overigens niet 
in groepsverband, ook individuele 
vrijwilligers zijn van harte welkom.

Info
Meer weten over meedoen als be-
drijf in gemeente De Bilt. Neem 
contact op met Judith Boezewin-
kel van Samen voor de Bilt, ju-
dith@samenvoordebilt.nl of tel. 
06 11564957. Meedoen als maat-
schappelijke club of individuele 
vrijwilliger? Neem contact op met 
Ingrid Huisman van de Vrijwil-
ligerscentrale van MENS De Bilt, 
i.huisman@mensdebilt.nl en tel. 
030 7440595. Ook organisaties 
die nog mee willen doen kunnen 
contact opnemen, meedoen kan 
nog steeds. Voor het meest actuele 
overzicht van klussen kijkt op de 
website van NLdoet (www.nldoet.
nl) en zoekt u binnen gemeente De 
Bilt.  Bij Lindenhaeghe zijn ze er klaar voor om de handen uit de mouwen te steken. (foto Hans Lebbe)

Eet mee verbindt
onbekende bekenden

Bijna één op de vijf Nederlanders zou vaker offline willen zijn en in plaats daarvan meer 
persoonlijk contact willen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Maurice de Hond.

Stichting Eet mee! wil dit stimuleren door in het derde weekend van maart
‘Eet mee! In je buurt’ te organiseren. 

Inwoners, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties krijgen dan 
de mogelijkheid om ‘onbekende 
bekenden’ uit te nodigen voor een 
praatje tijdens een drankje, hapje 
of etentje. Mensen die ze vaak zien 
maar nooit echt spreken of die ze 
graag beter willen leren kennen.

Stichting Eet mee! organiseert 
de ontmoetingen op 18, 19 en 20 
maart aanstaande. Gemeente De 
Bilt nodigt een aantal vluchtelingen 
(statushouders) uit voor een lunch. 

Leerlingen uit het derde leerjaar 
van het vmbo van de Werkplaats 
Kindergemeenschap De Bilt orga-
niseren een high tea om iets terug 
te doen voor mensen uit de omrin-
gende wijk. Winkeliersvereniging 
Planetenbaan verzorgt een lunch 
voor buurtbewoners en de Immanu-
elkerk opent de deuren van wijkge-
bouw De Schakel voor een ontmoe-
ting tijdens een maaltijd met buren.

Nodig iemand uit
Wil jij als inwoner van gemeente 

De Bilt ook graag mensen in je 
buurt beter leren kennen doe dan 
mee met ‘Eet mee! In je buurt’ en 
nodig iemand uit bij jou thuis voor 
een hapje en een drankje. Het is 
leuk om mee te doen en je draagt 
ook nog eens bij aan meer binding 
in je omgeving. Voor bedrijven en 
organisaties is het een bijzondere 
manier om in contact te komen met 
buurtgenoten of klanten. Op www.
eetmee.nl kun je gratis uitnodi-
gingskaarten aanvragen.

(Frank Jansen)

Doe mee met ‘Eet mee! In je buurt’ en nodig iemand uit bij jou thuis voor een hapje en een drankje.
(foto Hans Roggen)

Jeugdcircus 
Acrobatico treedt op

Op zaterdag 12 maart organiseert de Zonnebloem een leuke middag 
voor hun gasten in het H.F. Witte centrum in De Bilt. Het jeugdcircus 
Acrobatico komt deze middag met haar nieuwe voorstelling ‘Schatjes 
en Schoffies’. Deze jeugd (6 tot 20 jaar) brengt een heel professionele 
show op de planken. Het plezier en de passie van deze artiesten zorgen 
voor indrukwekkende acts. Door de originele show met mooie muziek 
en prachtige kostuums is de voorstelling één groot feest. Aanmelden 
voor deze middag kan door contact op te nemen met Tom van Kollem 
(tel. 030 2280610 of 06 55127343) of via e-mail kollem@xs4all.nl. De 
voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Belangstel-
len die beperkt zijn door een ziekte of handicap kunnen zich melden 
bij het secretariaat van de Zonnebloem (tel. 030 2080211) of e-mail: 
zonnebloemdebilt-bilthoven@hotmail.com. Ook niet Zonnebloemgas-
ten zijn van harte welkom.

In de circustheatershow worden verschillende circusdisciplines met 
een indrukwekkende creativiteit en kwaliteit gebracht.
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Wij zijn jarig daarom trakteren wij!
Potviool (in diverse kleuren)

van 7,95 voor 3,95 per stuk
actie geldig vanaf donderdag 3 t/m zaterdag 5 maart

Max. 3
per klant

Dit jaar nóg groter dan voorgaande jaren!

op = op

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

ITALIAANS GEBRAAD

Met o.a. malse rosbief, salami, kaas & kruiden; 

speciaal in een braadzak voor in de oven
100 gram 1.98

LAMSBOUTSCHIJVEN

Van mals lamsvlees: met een beentje erin, lekker 

gemarineerd, kort rosé te  bakken
100 gram 1.65

KALFS RIBLAPJES

Ouderwets lekker kalfsvlees, iets doorregen en grof 

van draad; ca. 1½ uur stoven
500 gram 9.98

KALFS HAMBURGERS

Voor de echte genieters: met o.a. kalfsvlees, kruiden & 

verse bieslook, kort bakken in roomboter
100 gram 1.75

VARKENSHAAS TOURNEDO SPIESJES

Varkenshaas omwikkeld met katenspek en 

gemarineerd met onze olie pesto marinade
100 gram 1.99

GEGRATINEERD KIPSLEETJE

Lekker voor in de oven. Met o.a. kipfilet, tomaat, blad 

spinazie, & grof geraspte kaas 20 min 150°C
100 gram 1.25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van

maandag 29 februari t/m zaterdag 5 maart. Zetfouten voorbehouden.

Blessed by
Comfort

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

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

Out� ts Boots Accessories

Combinatievoordeel*
van € 381,35

voor
€ 325,-

Tuniek
Broek

Enkellaarsjes
Horloge

Armbandje

*

the art of haircoloring

Deze maand:
Vriendenkorting voor de mannen!

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Neem een vriend mee en ontvang zelf 20 % korting
Wassen, Knippen, Blow-dry, Finishing
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Online bestellen bij  
Jumbo Maartensdijk

Goed nieuws voor klanten van Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk: de winkel  
aan het Maertensplein opende dinsdag 1 maart op feestelijke wijze het  

200ste Jumbo Pick Up Point voor online bestellingen. 

Inwoners van Maartensdijk en om-
geving kunnen hun boodschappen 
eenvoudig bestellen op Jumbo.
com en de bestelling vervolgens 
snel ophalen bij de speciale balie 
in de winkel. Ter ere van de ope-
ning van het 200ste Pick Up Point 
van Nederland ontvangen klanten 
op die dag een mooie bos bloemen 
bij het ophalen van hun online be-
stelling bij nieuwe Pick Up Point. 

Jelle en Wiljanda Farenhorst, on-
dernemers van Jumbo in Maar-
tensdijk, kijken er naar uit om 
klanten kennis te laten maken met 
de nieuwe service: ‘Bij alles wat 
we doen staat de klant centraal. 
Met het Pick Up Point komen we 
tegemoet aan de wens van onze 
klanten om overal en op elk mo-
ment boodschappen te kunnen 
doen. Of dit nu in de winkel of 
online is. Wij zijn er trots op om 
het 200ste Pick Up Point te openen 
en onze klanten vanaf 1 maart ook 
deze manier van boodschappen 

doen aan te kunnen bieden’, aldus 
Jelle Farenhorst. 

Zekerheden 
Frits van Eerd, algemeen directeur 
Jumbo Supermarkten, is trots op 
de opening van het 200ste Pick 
Up Point: ‘Geweldig dat we al-

weer het 200ste Pick Up Point van 
Nederland openen en hiermee nu 
ook voor inwoners van Maartens-
dijk online het verschil kunnen 
maken. Vanzelfsprekend garande-
ren we ook bij online bestellingen 
de unieke Jumbo formule van de 
beste service, het grootste assorti-

ment en de laagste prijs door mid-
del van de Zeven Zekerheden. Dit 
zijn garanties waarmee we onze 
beloften aan de klant iedere dag 
nakomen. In onze webwinkel vind 
je bijvoorbeeld het grootste online 
supermarktassortiment. Mist de 
klant toch iets? Dan halen we het 
in huis. Daarnaast bieden we ook 
online gegarandeerd de laagste 
prijs’. 

Bestellen en ophalen 
Klanten die online een bestelling 
doen, kunnen hun boodschappen 
de volgende middag vanaf 16.00 
uur bij het nieuwe Pick Up Point 
ophalen. 
Op zaterdag is het mogelijk de be-
stelling vanaf 10.00 uur op te ha-
len. De boodschappen moeten dan 
op vrijdag voor 12.00 uur besteld 
zijn.

Klanten kunnen hun bestelling ophalen bij de speciale balie in de winkel. 
[foto Henk van de Bunt]

Karstens & Van der 
Meijden jubileert

Op 3 maart bestaat Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens & van 
der Meijden 30 jaar. Het Beweegcentrum, bij de praktijk behorend is 
in 2013 verder ‘uitgerold’: het pand werd uitgebreid met een eigen 
bewegingsruimte, waardoor er oefen- en bewegingstherapie in eigen 
huis optimaal kan worden aangereikt met het oog op revalidatie. Bij 
de praktijk kunnen mensen zowel medisch als niet-medisch trainen. Er 
wordt op een kleinschalige manier aan bewegen gedaan. Groepen zijn 
niet groot en zijn altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut bezig: 
‘Het moet wel iets te maken hebben met gezondheidszorg’. 

Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens & van der Meijden, Melk-
weg 29, 3738 XD Maartensdijk. Tel. 0346 211913

Groepen zijn altijd bezig onder begeleiding van een fysiotherapeut: 
v.l.n.r. Nathalie, Ron, Alma, Rob en Anita. 

advertorial

Gemeente gaat digitaal verder
Al in 2014 besloot de Biltse gemeenteraad tot vaststelling van de Verordening elektronische 

kennisgevingen gemeente De Bilt 2014 en stemde in met het geleidelijk stoppen van de 
publicatie van kennisgevingen op de Biltbuis-pagina in een lokale krant. 

In de verordening is geregeld dat 
de gemeente haar bekendmakingen 
digitaal ontsluit via de Gemeen-
schappelijke Voorziening Offici-
ele Overheidspublicaties (hierna: 
GVOP). Dergelijke bekendmakin-
gen betreffen algemeen verbindende 
voorschriften, zoals verordeningen 
en ook aanvragen voor en verlening 
van vergunningen. 

Gebruik
Sinds eind maart 2015 maakt de ge-
meente gebruik van het GVOP en 
constateert, dat het publiceren via 
dit systeem goed verloopt. De kos-

ten van de aansluiting op het GVOP 
worden gedekt door het bedrag dat 
overblijft na het beëindigen van de 
publicaties op de gemeentepagina in 
een krant. 

Trend
Met het digitaal publiceren van de 
officiële bekendmakingen geeft het 
College uitdrukking aan de lande-
lijke trend om als overheid bij voor-
keur digitaal te communiceren met 
de inwoners en neemt de transparan-
tie en toegankelijkheid van de be-
sluitvorming toe. In de maand maart 
zullen de inwoners via verschillende 

kanalen worden geïnformeerd over 
het met ingang van 1 april 2016 
enkel nog digitaal te raadpleegbaar 
zijn van de officiële publicaties. 

Gemeentehuis
Voor inwoners zonder toegang tot 
het internet, blijft het mogelijk om 
de bekendmakingen in te zien op het 
gemeentehuis. Mocht het in de toe-
komst om technische redenen niet 
mogelijk zijn om de bekendmakin-
gen digitaal te publiceren, dan zal B 
en W zo lang als dat nodig is alsnog 
overgaan tot publicatie in een lokale 
krant. 

Winnaar kaasactie

Elke dag stonden er heel wat kin-
deren te kijken naar de mooie John 
Dear-tractor van Beemster-kaas 

in de winkel van Jumbo Jelle Fa-
renhorst aan het Maartensdijkse 
Maertensplein. De tractor was te 

winnen door Beemsterkaas te ko-
pen en de kassabon in de ton te 
doen.

Tiemen Post is de gelukkige winnaar van de Beemsterkaas-tractor-actie. [foto Henk van de Bunt]

Geen bijdragen meer 
aan Ondernemersfonds

In 2012 stelde de gemeenteraad van De Bilt budget 
beschikbaar voor een driejarige pilot Ondernemersfonds 
op initiatief van de Biltse Ondernemers Federatie. Doel 

van de pilot was om door het vormen van een permanent 
ondernemersfonds van en voor ondernemers onder meer 
de organisatiegraad van de ondernemers te versterken.

Aan het einde van de pilot zou inzichtelijk moeten zijn of en op welke 
wijze het ondernemersfonds financieel-zelfstandig zou kunnen wor-
den voortgezet. Onlangs heeft het bestuur van de opgerichte Stichting 
Ondernemersfonds haar evaluatierapport bij het College ingediend. 
Uit het rapport blijkt dat het fonds effectief is geweest en dat de resul-
taten van de uitgevoerde projecten positief waren. 

Voorbeelden
Voorbeelden zijn het lokale koopstroomonderzoek; vitalisering win-
kelcentra ‘winkelen in het groene hart’; platform Duurzaam De Bilt; 
Local Heroes/Horecacollectief voor lokale evenementen en het Beng 
Energieprogramma voor bedrijven. In het evaluatierapport is geen uit-
spraak of voorstel opgenomen over een toekomstige vorm voor een 
zelfstandig fonds, zoals was bedoeld. Het stichtingsbestuur adviseert 
echter om het fonds nog drie jaar onder dezelfde voorwaarden te laten 
voortbestaan. 

Passend
Gelet op het gestelde doel van de pilot en het begrensde driejarige 
stimuleringsbudget, vindt het College continuering niet wenselijk. 
Daarom heeft B en W het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds 
aangeboden om in gesprek te gaan over voortzetting van het fonds in 
een passender vorm. Het stichtingsbestuur is niet ingegaan op dit aan-
bod, waardoor het College geen aanleiding ziet om de gemeentelijke 
bijdrage aan het ondernemersfonds voort te zetten. 
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Iedereen
verdient
een thuis

OPEN DAG
Heeft u warme en betrouwbare zorg nodig in uw eigen vertrouwde omgeving?

Wij leveren thuiszorg
 

Bent u op zoek naar een geschikte (huur)woning met zorg dichtbij? 
U kunt bij ons wonen als u volledig zelfstandig bent,

maar ook als u een thuiszorg- of een WLZ indicatie heeft
 

Zoek je werk bij een professionele werkgever?
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en er is veel ruimte voor scholing

Bij d’Amandelboom ben(t) u/je op het juiste adres!
Kom naar de Open Dag op zaterdag 19 maart

Van harte welkom tussen 10.00-15.00 uur.

Wij kunnen u/je vrijblijvend informeren over al onze mogelijkheden.
Er worden diverse rondleidingen gegeven en u/je kunt het combineren

met een bezoek aan onze gezellige voorjaarsmarkt!

Woonzorgcentrum d’Amandelboom
Noord Houdringelaan 82

3722 BT Bilthoven
Tel: 030-2295600

www.accoladezorg.nl

Aanpassen van het clubhuis van de Rover Crofts Groep in Bilthoven
Voor wie: Voor de kinderen die naar scouting gaan
Wanneer: Zaterdag 12 maart 
Contact: Meneer Smit, arend.smit@emissioncare.nl & 030-6991164 
Nog 8 vrijwilligers nodig

Voorjaarsonderhoud bij de Tennisvereniging Hollandsche Rading
Voor wie: De leden van de tennisclub
Wanneer: Zaterdag 12 maart
Contact: Meneer Van de Sand, a.sand@live.nl & 035-6240883
Nog 9 vrijwilligers nodig

Judomatten repareren voor Judokan in Maartensdijk 
Voor wie: Judo’ende kinderen in Maartensdijk 
Wanneer: Zaterdag 12 maart
Contact: Meneer Ruijsestein, gijsruijsestein@ziggo.nl & 06-50958111
Nog 2 vrijwilligers nodig

Klussen in de tuin van het Thomashuis in Maartensdijk 
Voor wie: Voor de bewoners van het Thomashuis
Wanneer: Zaterdag 12 maart
Contact: Meneer Middelkoop, maartensdijk@thomashuis.nl 
 & 0346-214575 
Nog 4 vrijwilligers nodig

Tennispark opknappen van tennisvereniging Tautenburg in Maartensdijk
Voor wie: De leden van de tennisclub
Wanneer: Vrijdag 11 maart
Contact: Mevrouw Kraan, margobriaire@casema.nl & 06-40546097
Nog 11 vrijwilligers nodig

Opknappen van het bijgebouwtje van Huize Gaudeaumus in Bilthoven
Voor wie: Cultuurliefhebbers uit gemeente De Bilt
Wanneer: Zaterdag 12 maart
Contact: mevrouw Zwarts, lily_zwarts@hotmail.com & 030-2293847
Nog 7 vrijwilligers nodig

Onderhoud clubterrein korfbalvereniging NOVA
Voor wie: Leden van de korfbalclub
Wanneer: Zaterdag 12 maart
Contact: Mevrouw Rademakers, nova.bilthoven@knkv.nl & 06-37335575
Nog 17 vrijwilligers over

Koken voor en samen eten met ouderen 
Voor wie: Ouderen uit Hollandsche Rading
Wanneer: Vrijdag 11 maart
Contact: Meneer Floor, cafloor@gmail.com & 035-5771636
Nog 3 vrijwilligers nodig

Zolder isoleren van het Theehuis van buurtboerderij De Schaapskooi
Voor wie: Buurtbewoners en cliënten van Reinaerde
Wanneer: Vrijdag 1 maart
Contact: Meneer Schaafsma, D. Schaafsma, schaapskooi@reinaerde.nl
 & 030-2282158
Nog 1 vrijwilliger nodig

Bloemstukjes maken met bewoners van de Schutsmantel in Bilthoven
Voor wie: Ouderen van de Schutsmantel 
Wanneer: Vrijdag 11 maart
Contact: Mevrouw Dijkkamp, m.dijkkamp@warandeweb.nl 
 & 030-2286911
Nog 1 vrijwilliger nodig

Voorjaarswandeling maken met patatverwenlunch
Voor wie: Ouderen van woonzorgcentrum Weltevreden
Wanneer: Zaterdag 12 maart
Contact: Mevrouw Veerman, s.veerman@debilthuysen.nl & 030-2209600 
Nog 11 vrijwilliger nodig

Peuterspeelzaal het Bruggetje in Maartensdijk opknappen
Voor wie: De peuters uit Maartensdijk
Wanneer: Zaterdag 12 maart
Contact: Mevrouw Emmelot, info@peuterspeelzaalhetbruggetje.nl
 & 06-22733338 
Nog 11 vrijwilligers nodig

Van Boetzelaerpark in De Bilt lenteklaar maken
Voor wie: Alle inwoners van De Bilt
Wanneer: Zaterdag 12 maart
Contact: Meneer. Verwiel, info@vriendenboetzelaerpark.nl
 & 030-2211270 
Nog 24 vrijwilligers nodig

Molen Geesina in Groenekan schilderen
Voor wie: liefhebbers van de molen
Wanneer: Vrijdag 11 maart
Contact: Mevrouw Friesema, ingridfriesema@casema.nl & 030-261992
Nog 15 vrijwilligers nodig

Opfrissen van de hal van basisschool De Kievit in Maartensdijk 
Voor wie: de kinderen van De Kievit
Wanneer: Zaterdag 12 maart
Contact: Mevrouw Van Donkersgoed,
 jannievandonkersgoed@wereldkidz.nl & 06-52664099 
Nog 15 vrijwilligers nodig

Moestuinieren in buurtmoestuin Biltse Biet 
Voor wie: Buurtbewoners  
Wanneer: Zaterdag 12 maart
Contact: Mevrouw Douma, wmdouma@gmail.com & 06-29233089
Nog 2 vrijwilligers nodig

Wandelpaden vrij maken op Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk 
Voor wie: Bewoners en gebruikers van het Landgoed
Wanneer: Zaterdag 12 maart
Contact: Meneer van Boetzelaer, lex@eyckenstein.nl & 0346-212358 
Nog 2 vrijwilligers nodig

Maken van verrijdbare plantenbakken voor De Bremhorst
Voor wie: Ouderen van woonzorgcentrum De Bremhorst 
Wanneer: Vrijdag 11 maart
Contact: Mevrouw Holwerda, b.holwerda@debilthuysen.nl
 & 06-47102575
Nog 4 vrijwilligers nodig

NLdoet 11 en 12 maart: er zijn nog veel handen nodig! 
Kies een leuke klus bij u in de buurt!

Het is bijna zover: NLDoet! Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart gaan duizenden vrijwilligers in Nederland aan de slag 
voor een stichting, vereniging of goed doel in de buurt. Ook in gemeente De Bilt zijn maar liefst 30 klussen te doen.
In deze klussenkladder ziet u precies wat deze klussen inhouden en wat er te doen is.
Doet u ook mee? Organisaties hebben uw hulp hard nodig!

Hoe werkt het? 
U kunt de klus opzoeken op de website van NLdoet
en zich daar aanmelden: www.nldoet.nl
 
Meer weten?
NLdoet wordt in gemeente De Bilt gecoördineerd door MENS De 
Bilt en Samen voor De Bilt. Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden om mee te doen aan NLdoet?
Als klusaanbieder of als (groep) vrijwilligers?
Neem contact op met Ingrid Huisman van MENS De Bilt via:
i.huisman@mensdebilt.nl of (030) 744 05 95.

Meedoen als bedrijf?
Neem contact op met Judith Boezewinkel van
Samen voor De Bilt via: judith@samenvoordebilt.nl

Het Biltsch Meertje verplaatst…..

Op zaterdag 5 maart 2016 wordt het Biltsch Meertje 
voor een dag verplaatst naar de Vechtsebanen. Dan 
organiseert IJBM op de kunstijsbaan in Utrecht-
Overvecht van 13.00 tot 16.00 uur een gratis 
schaatsfestijn voor alle mensen, die voor dit seizoen 
een natuurijsabonnement hebben aangeschaft, maar 
helaas niet hebben kunnen schaatsen op de natuur-
ijsbaan vanwege de zachte winter. Ook zijn er 
mogelijkheden voor hen, die overwegen lid te gaan 
worden Het evenement is op zaterdag 5 maart om 
13.00 uur op Kunstijsbaan de Vechtsebanen Aan de 
Mississippidreef 151 te Utrecht. Verzamelen direct 
voor de ingang van de Vechtsebanen. IJBM’ers zijn 
te herkennen aan blauw / oranje schaatsjack. Aan-
melden is niet noodzakelijk, maar een mailtje naar 
bestuur@ijbm.nl wordt gewaardeerd.

Informatieavond bij Apotheek Maertensplein

Wilt u meer weten over incontinentie voor ont-
lasting? Dan bent u welkom op de informatie-
avond daarover op donderdag 10 maart bij de 
Maertensplein-apotheek in Maartensdijk. Apotheek 
Maertensplein en de Proctos Kliniek uit Bilthoven 
organiseren gezamenlijk een informatieavond over 
deze zeer vervelende aandoening. Vanaf 19.15 uur 
staat er koffie klaar in zorgcentrum Dijckstate, 
Maertensplein 98, Maartensdijk. Om 19.30 uur start 
het programma. Er is gelegenheid tot het stellen 
van vragen aan apotheker, arts, fysiotherapeut of 
verpleegkundige. Graag vooraf aanmelden via tel. 
0346 210605. Toegang is gratis.

Collectanten gevraagd

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

Expositie Elsie le Coq

Galerie Ruimte voor Kunst, Dorpsstraat 42, de Bilt exposeert 
van 19 februari tot en met 12 maart 2016 werk van viltkun-
stenaar Elsie le Coq. De tentoonstelling wordt geopend op 
zaterdag 20 februari om 17.00 uur.  Op zondag 21 februari is 
er bovendien om 15.00 uur een optreden van Het Vogel Ver-
brugge Verbond, Utrechts meest complete kamerjazzorkest. 
Openingstijden Ruimte voor Kunst: vrijdag 19 februari (14.00-
18.00 uur), zaterdag 20 februari (11.00 -18.00 uur) en zondag 
21 februari (12.00 -17.00 uur). Daarna iedere week. Zie voor 
de openingstijden www.ruimtevoorkunst.com

Cursus Tuinreservaten 

Dinsdag 29 maart start IVN De Bilt e.o. met de cursus Tuin-
reservaten in Groenekan. In 6 avonden en 2 excursies leer je 
hoe je je eigen tuin, klein of groot, kunt omtoveren in een 
plek waar jijzelf en allerlei kleine dieren graag komen.

Aanmelden vóór 15 maart via tuinreservaten@ivndebilt.
nl. Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat de cursus helaas 
niet door. Voor meer informatie: Marion van Lier, tel. 06 
19219158 
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Geld besparen op printkosten
Bij een auto, wasmachine of een koelkast kijken we niet meer op van een energielabel.  

Printers kennen dat fenomeen nog niet. Belangrijkste argument bij aanschaf van een printer is 
nog steeds de prijs. De verbruikskosten lijken van ondergeschikt belang.

Peter Dapper van Dapper’s Kantoor-
vakhandel uit Bilthoven verbaast 
zich over het consumentengedrag. 
‘Ongemerkt worden steeds weer 
dure cartridges gekocht voor de, in 
aanschaf, zo goedkope printer. Men-
sen realiseren zich vaak niet wat een 
afdruk dan precies kost. Toch is het 
voor zowel het MKB, de ZZP-er of 
zelfs de particulier de moeite waard 
om daar eens kritisch naar te kijken.’

Modern
In een hoog tempo volgen veran-
deringen elkaar op. We werken met 

onze laptop, tablet of mobiel en 
drukken draadloos onze documenten 
af, waar en wanneer we maar willen. 
Ook in de afdruktechniek zijn er 
grote veranderingen, waardoor de 
printers nu sneller maar ook veel 
goedkoper afdrukken. Fabrikanten 
leveren nu standaard cartridges, 
gecombineerde pakketten of zelfs 
cartridges in een relatief zuinige 
‘XL’ uitvoering. 
De beste printoplossing is dan ook 
sterk afhankelijk van het printvo-
lume en de eisen. Grote besparin-
gen kunnen dan ook gerealiseerd 

worden, vaak tot 50% van uw 
printkosten. 

Duidelijk
Dapper levert o.a. een complete lijn 
van HP waar bij de printermodellen 
voorzien zijn van alle opties en de 
afdrukprijzen keurig staan vermeld. 
Daarmee voorkom je de terugke-
rende schrik bij de aanschaf van de 
cartridges en blijven de verbruiks-
kosten laag. Dapper adviseert graag, 
bezorgt thuis of op kantoor en instal-
leert de printers desgewenst. Mak-
kelijker kunnen ze het niet maken. 

Dapper levert een groot assortiment printers tegen aantrekkelijke prijzen.

advertorial

Prof Engelen neemt 
financiële sector de maat

Maandag 22 februari was prof. dr. Ewald Engelen de 
gastspreker voor de Bilthovense kring voor wijsbegeerte en 

psychologie. De spreekbeurt kreeg als titel ‘Follow the money’. 
Een volle zaal luisterde ademloos in Huize het Oosten.

Gastspreker Engelen spreekt over het belang van geld.

Engelen, hoogleraar Financiële Geografie, is een boeiend spreker en 
verrichtte onderzoek naar de financiële crisis van 2008 en volgende ja-
ren. Engelen ziet de elite van onze samenleving als een netwerk van 
belangenverstrengeling. Als de rode draad in zijn betoog kwam naar 
voren, dat de macht van de financiële sector in alle sectoren van de 
maatschappij binnendringt: ‘Onze cultuur wordt steeds meer gedomi-
neerd door financiële taal en argumenten. Daarmee zijn velen ‘schuld-
horigen’, van de banken geworden’, aldus de hoogleraar. Consumenten 
verlenen echter ook medewerking. Nergens ter wereld zijn de hypo-
theeklasten per huishouden zo hoog als in Nederland. Engelen illus-
treert zijn stellingen met tal van cijfervoorbeelden en statistieken.

Voorbeelden
Hij noemt voorbeelden van de toenemende overheersing van de finan-
ciële sector. Bij de Universiteit van Amsterdam wordt de wetenschapsa-
genda steeds meer beheerst door rendement. Basisscholen krijgen sinds 
2013 lessen tijdens de ‘week van het geld’. Studenten die jarenlang aan 
een torenhoge studieschuld vastzitten. De Europese Centrale Bank die 
met enorme geldschepping én lage rente in de toekomst nieuwe financi-
ele zeepbellen veroorzaakt. En zo worden vele levensgebieden geredu-
ceerd tot een markt. In de groeiende dominantie van financiële cultuur 
wordt alles beperkt tot risico, rendement en een prijs en verschuift de 
gebruikswaarde naar de achtergrond. Klanten worden financiële objec-
ten. Organisaties zijn verengd tot verdienmodellen. En een volgende 
financiële crisis wordt niet voorkomen. 

Pauze
Na de pauze konden er vragen worden gesteld. Er was veel waardering 
voor de analyse van Engelen, maar wat zijn de oplossingen? Hierover 
was Engelen veel minder duidelijk. Een belasting heffen op ontwaarden 
(BOW) niet alleen op toegevoegde waarde (BTW). Denk aan milieu-
vervuiling. Grote bedrijven die mensen in ontwikkelingslanden heel 
laag belonen en grote winsten in belastingparadijzen onderbrengen. 
Banken moeten meer buffers aanleggen voor magere tijden. En de poli-
tiek? Nee, wij kunnen weinig verwachten van de elite. Maar er is hoop: 
Trump en Sanders krijgen in de VS veel steun voor hun campagne tegen 
het establishment. Kiezers hebben geen vertrouwen meer in de geves-
tigde politici. De mensen zelf moeten wakker worden en blijven om het 
tij te keren. Maar als het aantal stakingen een maat is voor protest? Dat 
is sinds de negentiger jaren alleen maar afgenomen. Er viel nog veel te 
zeggen. Bijvoorbeeld: hoe is het met de macht van aandeelhouders? En 
er kwam geen weerwoord uit de financiële wereld? Hoe dan ook, het 
publiek eindigde met een dankbaar applaus.

(Ebbe Rost van Tonningen)

Wiskundebijles op maat: een paar 
klikken verwijderd

Jamie Schuller, afgestudeerd bedrijfskundige aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,
brengt met zijn bedrijf ‘Wiskunde Aan Huis’ de wiskundebijlessen letterlijk bij de

leerlingen thuis. Inmiddels zorgt een 9-koppig team ervoor dat veel leerlingen
uit deze regio tegenwoordig voldoende scoren.

Onlangs vernieuwde Wiskunde 
Aan Huis de website om het leer-
lingen nog makkelijker te maken 
een bijles te boeken. Een proef 
op de som bevestigt het beloofde. 
Met twee muisklikken kan je je 

registreren, vervolgens wordt het 
wel heel makkelijk om een bijles 
te boeken. Als je weet van welke 
docent je bijles wilt, dan boek je 
op ‘docentenniveau’ werkelijk ra-
zendsnel de gewenste docent bij 

je thuis. Het nieuwe concept van 
senior- en junior docent is een re-
gelrechte hit. Senior docenten zijn 
vaak meer ervaren en ouder, maar 
het zegt niks over de kwaliteit van 
lesgeven. De keuze is afhankelijk 

van de wensen van de leerling. 
Wiskunde Aan Huis adviseert 
hierin, zodat de leerling een do-
cent op maat heeft.

Flexibel rooster
Sommigen docenten zijn van ‘s 
ochtends 10.00 uur tot ‘s avonds 
22.30 uur te boeken, óók in het 
weekend. Iedereen kan er terecht, 
op elk niveau, van VMBO tot en 
met bovenbouw VWO. Jamie: 
‘Veel leerlingen zijn bang voor 
het vak wiskunde en eigenlijk is 

dat nergens voor nodig. Met goe-
de begeleiding en de juiste inzet 
is succes verzekerd. Wij zijn in 
staat om iedere leerling op te trek-
ken naar een voldoende. Zodra de 
angst voor wiskunde wegvalt en 
de eerste voldoende gescoord is, 
neemt de inzet van de leerlingen 
toe. 

Meer info op www.wiskundeaan-
huis.nl, facebook.com/wiskunde-
aanhuis of via de bedrijvengids 
van De Vierklank.

Yui Koenen studeert wiskunde aan de docentenopleiding en helpt leerlingen naar een voldoende.
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op 
www.vierklank.nl

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

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

 Nieuws ageNDa archief aDVertereN beDrijVeN reagereN Niet oNtVaNgeN coNtact

Paul & Lettie’s Bed and Breakfast
Dr. Welfferweg 16 Westbroek 0346-282154 info@paul-en-lettie-bed-and-breakfast.nl
Kom logeren in onze gerestaureerde monumentale woonboerderij uit 
1675! [lees meer]

Cornelle schildersbedrijf
Cornelle schildersbedrijf Bilthoven 030-2251370 info@schildersbedrijfcornelle.nl
Een kwast vasthouden maakt je nog geen goede schilder. Onze passie voor 
het vak maakt dat wij mooi en kwalitatief goed schilderwerk afleveren. 
[lees meer]

Bike Totaal
Nootweg 37 Loosdrecht 035-5827018 info@bikeshop-loosdrecht.nl
Bike Totaal komt naar u toe! Wij repareren aan huis én onderweg en zijn vaak 
al binnen 30 min. klaar. Ook in onze winkel in Loosdrecht profiteert u van 
maximale service. [lees meer]

Brasserie Vink
Biltsestraatweg 102 Utrecht 030-2760925 info@brasserie-vink.nl
In onze klassiek Frans georiënteerde keuken werken wij met verse 
ingrediënten van het seizoen, die zoveel mogelijk uit de buurt komen en vaak 
biologisch zijn. [lees meer]

brasserie
ink

Hondenschool Mechtild Jansen
Groenekanseweg 173 (naast) Groenekan 06-42501025
mechtilda.m.jansen@gmail.com. Als gediplomeerd gedragstherapeut en 
dierenarts help ik hondeneigenaren en honden harmonieus met elkaar om 
te leren gaan. [lees meer]

Steenje voor Steentje
Industrieweg 13b Maartensdijk 0346-785238 of 06-20130190
steentjevoorsteentje@telfort.nl. Wij metselen van alles! Stoepen, gevels,
terrassen, kachels en banken. Alles steentje voor steentje [lees meer]

Steentje voor Steentje
Maartensdijk

Metsel - Renovatiebedrijf

Van Oostrum Westbroek
Burg. Huydecoperweg 32 Westbroek 0346-281443 info@van-oostrum.nl
De diensten van Van Oostrum zijn zeer veelzijdig en kenmerken zich vooral 
door de breedte van het aanbod! [lees meer]        

Van Ginkel Tuinspecialisten
Bunnikseweg 11 De Bilt 030-2210808 info@vanginkeltuinen.nl
Wat iemand leuk vindt, daar is hij of zij meestal ook goed in. Elk van onze 
tuinspecialisten heeft zijn eigen expertise. Wij zorgen dan ook dat de juiste 
man op de juiste plaats werkt. [lees meer]

www.thinkschoenen.info

Jomai

Jomai

Camilla

Traudi

Voetklachten? 
Bezoek ons 
voor advies.

Blij met de energierekening
In maart is bij veel mensen de jaarafrekening van hun energieleverancier weer binnen. Deze 

energienota is een bron van informatie en in steeds meerdere mate ook van vreugde,
zo merken de vrijwilligers van Energiecoöperatie BENG!. Tenminste:

als je geïnvesteerd hebt in isolatiemaatregelen of zonnepanelen.

Energie besparen begint bij bestudering van het jaarver-
bruik van gas en elektriciteit. Helma van de Veerdonk 
van BENG!: “Zo kun je op de jaarrekening bijvoor-
beeld zien of je meer of minder verbruikt dan de buren 
omdat veelal wordt vergeleken met het gemiddelde van 
het postcodegebied. En dan is het natuurlijk een opste-
ker om te merken dat je het goed doet!”

“Breng de energierekening mee”, is daarom steeds het 
verzoek aan bezoekers van de maandelijkse Informa-
tieavonden zonnepanelen van BENG!. Dat levert soms 
verrassende resultaten op. Zo meldde een bezoeker dat 
ze het advies kreeg om eerst eens naar haar hoge ener-
gieverbruik te kijken. Een oude koelkast bleek bij nader 
onderzoek de grote stroomvreter te zijn. De ontkoppe-
ling van dit huwelijksgeschenk scheelde haar zo’n 500 
euro op jaarbasis, meldde ze. De maandlasten werden 
vervolgens nog lager nadat de vloer geïsoleerd was.  

Warmtelekken
De Bilt energieneutraal in 2030, dat is het doel van 
de Energiecoöperatie en de gemeente. Dat betekent 
zo min mogelijk energie verbruiken en de energie 
die nodig is, opwekken binnen de gemeentegrenzen. 
Huiseigenaren kunnen daaraan bijdragen door slim te 
investeren in maatregelen. “Mensen moeten hun huis 
als het ware inpakken zodat de warmte niet weglekt”, 
zegt Eize-Jan Bakker van BENG!. Hij hanteert sinds 
kort de Infrarood camera om warmtelekken via de 
gevel zichtbaar te maken. Zo zag hij onlangs dat één 
raam minder ‘opgloeide’ dan de anderen in het kozijn. 
Bij navraag bleek dit een raam van recentere datum te 
zijn: met beter isolerend dubbel glas. Zo wordt ener-
giebesparing ineens slim speurwerk!

Op pad met de infrarood camera
Per direct gevraagd: vrijwillige ‘detectives’ die met 
behulp van infraroodopnamen warmtelekken opspo-
ren bij de mensen thuis. BENG! gaat het komende 
stookseizoen op pad met de infrarood camera en loopt 
zich daar alvast warm voor! Ook mensen die belang-
stelling hebben voor een warmtescan van hun huis, 
kunnen zich melden via info@beng2030.nl. De scan 
wordt kort van tevoren ingepland op koude avonden 
en kost 25 euro.

Energieambassadeur Eize-Jan Bakker van BENG!
demonstreert de warmtescan
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Samenwerking in 30 jaar Praktijk 
voor Fysiotherapie

door Henk van de Bunt

Donderdag 3 maart is het 30 jaar geleden, dat Rob Karstens zijn praktijk voor fysiotherapie in 
Maartensdijk opende. Terwijl Nederland nog aan het nagenieten was van de 14e Elfstedentocht, 

die op 26 februari dat jaar werd verreden, ontving Rob zijn eerste patiënten in een voormalig 
kleuterschoolgebouw aan de Prins Bernhardlaan in Maartensdijk. 

Zelf had Karstens graag mee willen 
schaatsen met de tocht der tochten; 
alleen de voorbereidingen voor de 
praktijkopening hadden zijn pri-
oriteit. Karstens had immers een 
paramedisch ziekenfondscontract 
gekregen. Hij kreeg dat contract, 
doordat het ziekenhuis Berg & 
Bosch, waar hij als fysiotherapeut 
aan verbonden was na een collec-
tieve ontslagprocedure, poliklini-
sche fysiotherapie afstootte. 

Zo begon de praktijk voor fy-
siotherapie in Maartensdijk. Het 
voormalig kleuterschoolgebouw 
stond op de nominatie om gesloopt 

te worden ten behoeve van sociale 
woningbouw. 

Tandarts
Karstens had toestemming gekre-
gen zijn praktijk op te bouwen en 
zocht naar een definitief onderko-
men. Hij kocht in 1990 het praktijk-
gebouw van tandarts van Eck aan 
de Melkweg. Echter de gemeente 
Maartensdijk wilde eerder het kleu-
terschoolgebouw slopen. Met de 
gemeente werd toen overeen geko-
men dat hij tijdelijk de praktijk kon 
onderbrengen in het recreatiezaaltje 
van het bejaardencomplex de Tou-
tenburg. Met ingang van maandag 

7 september 1990 werd het nieuwe 
praktijkadres na een verbouwing: 
Melkweg 29 in Maartensdijk. 

Collega
Toen in 1993 het Medisch Cen-
trum Berg & Bosch door een fail-
lissement werd opgeheven, kon er 
een medewerker van de afdeling 
fysiotherapie worden aangesteld. 
Zo begon in 1993 voor Ron van der 
Meijden zijn dienstverband in de 
praktijk voor fysiotherapie in Maar-
tensdijk. Ron had ervaring opge-
daan, zowel in de poliklinische als 
in de klinische fysiotherapie in Berg 
& Bosch en ging toen werken als 

fysiotherapeut in het verpleeghuis 
de Biltse Hof waar hij de parttime 
baan van Rob verder overnam. In 
de beginjaren negentig werd gestart 
met blessureopvang en begeleiding 
van sporters in Maartensdijk. Ron 
van der Meijden, die als profvoet-
baller ervaring had opgedaan in de 
voetbalwereld en als sportverzorger 
bij diverse amateurclubs werkzaam 
was, zorgde voor goede afspraken 
met de sportverzorger Jan Rigter 
van SVM.

Tweemaal Zes
De praktijk mocht ook een aantal 
jaren de begeleiding verzorgen van 
het eerste team van de korfbalclub 
Tweemaal Zes. Vanuit zijn korf-
balverleden werd Karstens ook een 
aantal jaren gevraagd een selectie-
team van de korfbalbond te bege-
leiden naar Portugal. Samen met 
de voetbalverzorger van SVM Jan 
Rigter heeft hij dat 11 jaar gedaan. 
Karstens verzorgde verder 25 jaar 
lang de bejaardengymnastiek van 
de SOOS 60+ in de Ontmoetings-
kerk aan de Koningin Julianalaan. 
Daarna werd hij gevraagd om de 
gymnastiek in Toutenburg van Irma 
Hoogenraad over te nemen. Ook 
het Meer Bewegen voor Ouderen 
in Dijckstate nam hij tenslotte over 
van collega Jenny Freriks.

Samenwerking
Gezien de ontwikkelingen binnen 
de fysiotherapie, waaronder directe 
toegankelijkheid, werd besloten 
een werkmaatschap op te richten 
met Ron van der Meijden als mede-
eigenaar. In julie van 2004 werd de 
naam van de praktijk ‘Maatschap 
Fysiotherapie Karstens & van der 
Meijden’. Het Koninklijk Genoot-
schap voor Fysiotherapie KNGF 
besloot Beweegprogramma’s te 
ontwikkelen voor chronische aan-
doeningen. Zo werd de praktijk één 
van de 29 pilot-praktijken, die de 
beweegprogramma’s uitprobeer-
den. In samenwerking met collega 
Hans van der Mars uit Bilthoven 

werd een ruimte in het Racketcen-
trum aan de Kees Boekelaan afge-
huurd, waar begonnen werd met 
het opzetten van een diabetes-be-
weegprogramma. Daar voegde ook 
collega Heleen Naezer uit De Bilt 
zich bij. Dat was het begin van een 
intensief samenwerkingsverband 
tussen diverse praktijken uit de Bilt 
en Bilthoven (Fysiotherapieprak-
tijk Naezer, Sport, Fysiotherapie 
Minnee, Praktijk voor Fysiothera-
pie van der Mars en Fysiotherapie 
Vuister) onder de naam Fysio Qua-
lity.

Uitbreiding
Al gauw werd duidelijk dat door 
veranderingen in de gezondheids-
zorg het praktijkgebouw te klein 
zou zijn. Gelukkig kon men op de 
huidige locatie door aanpassing 
van het bestemmingsplan zelf gaan 
bouwen. In november 2012 is de 
nieuwe praktijk geopend. Onder de 
naam Fysiotherapie en Beweegcen-
trum, werken inmiddels 5 fysiothe-
rapeuten (Anita Homan, Nathalie 
Schaafsma en Alma Harrewijn) in 
de praktijk. Daarnaast verhuurt de 
praktijk ruimte aan o.a. de Kin-
derfysiotherapie Koningzkids en 
heeft het een inloopspreekuur van 
de Maatschap Ergotherapie in huis 
gehaald.

Zorgaanbieders
De praktijk heeft in 2015 het ini-
tiatief genomen om de plaatselijke 
zorgaanbieders bijeen te roepen 
voor een ‘netwerkborrel’, waar-
bij thema’s met elkaar besproken 
kunnen worden over wijkgerichte 
zorg in de gemeente Maartensdijk. 
De praktijk participeert ook in we-
tenschappelijk onderzoek van het 
UMCU en stimuleert specifieke 
projecten zoals het Stavanger-
project van de Nederlandse Ver-
eniging van Hemofiliepatiënten. 
Begeleiding in de sport, zoals het 
Nederlands voetbal XI LD( lear-
ning disability) behoort ook tot de 
aandachtspunten.

Het team van het Fysiotherapie en Beweegcentrum.

Zorgboerderij De Drie Gebroeders
Dit jaar zal de Toneelvereniging van Westbroek de plattelandskomedie ‘Zorgboerderij De Drie 

Gebroeders’, geschreven door Willie van Oenen, opvoeren.

Het gaat niet goed met de boerderij 
van Harm en Rinus. Ze hebben van 
alles geprobeerd om wat nevenin-
komsten te krijgen maar het levert 
niet veel op. Ze zitten er ook niet 
erg mee, ze leven sober en gaan 
hun eigen slome gangetje. Vooral 
Harm, die net 50 is geworden, is 
liever lui dan moe en zit ook nog 
met onverwerkt liefdesverdriet. 
Broer Albert, mede-eigenaar, er-
gert zich groen en geel aan zijn 
broers. Hij is zelf een snelle jon-
gen, een man in ‘business’ die 
weet hoe je in de moderne tijd 
moet handelen om succes in zaken 
te hebben. Zijn vrouw Aleida, di-
rectrice van zorgcentrum ‘de Ge-

ranium’, denkt er al net zo over en 
wijst de broers regelmatig op hun 
falen. Maar nu is Albert het zat en 
wil dat de boerderij eindelijk eens 
wat meer opbrengt. Samen met 
Aleida lanceert hij het idee om er 
een zorgboerderij van te maken. 
De laatste kans voor Harm en Ri-
nus. Lukt dat niet dan eist Albert 
dat de boerderij verkocht wordt. 
Harm en Rinus zien het helemaal 
niet zitten. Maar dan is tante Ko er 
nog. Zij is de steun en toeverlaat 
van Harm en Rinus en vindt dat ze 
het zeker moeten proberen. Zij zal 
dan wel helpen. Met elkaar moet je 
er een succes van kunnen maken. 
Als iedereen zijn beste beentje 

voorzet. Iedereen? Heeft iedereen 
wel de wil om er een succes van te 
maken? Of spelen er andere belan-
gen mee?

Hoe dit afloopt kunt u zien op 5, 11 
en 12 maart in het Dorpshuis van 
Westbroek, Pr. Christinastraat 2. 
De zaal is open om 19.15 uur, aan-
vang 20.00 uur. Tijdens de pauze 
is er een verloting met vele leuke 
prijzen. Een deel van de opbrengst 
van deze verloting wordt aan een 
goed doel geschonken. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Lambert van den Hul (tel. 030 
2715702) of Jan Hendrik Nap (tel. 
0346 282477).

Digitale zorg
D66 afdeling De Bilt organiseert in de reeks ‘Verder in gesprek...’ samen met het  

Alexander Monro Borstkankerziekenhuis in Bilthoven op 14 maart een bijeenkomst 
 onder de titel ‘Digitale zorg: Wie bepaalt… 

Digitalisering in de zorg biedt een 
stroom aan nieuwe mogelijkheden, 
zoals chatten met de huisarts en je 
eigen uitslagen raadplegen via het 
patiënten portaal. Wat moeten we 
met deze mogelijkheden? Worden 
ze voldoende ingezet? Zit de pa-
tiënt erop te wachten? Wat wil de 
patiënt en wat kan en wil de arts? 

Geïnteresseerden krijgen op 14 
maart gelegenheid mee te praten 
en te luisteren met Pia Dijkstra 
(Tweede Kamerlid D66), Anne-
lien Bredenoord, (medisch ethicus 
UMC en Eerste Kamerlid D66), 
Marjolein de Jong, chirurg en be-
stuurder van het AMBZ o.l.v. Mi-
chiel Verkoulen (lid hoofdbestuur 

D66). De bijeenkomst vindt plaats 
op 14 maart 2016 om 19.30 uur in 
het Alexander Monro Borstkanker-
ziekenhuis, Prof. Bronkhorstlaan 
10, terrein Berg en Bosch, gebouw 
94 in  Bilthoven. Met het oog op de 
organisatie is het prettig als belang-
stellenden hun komst aankondigen 
per email: info@d66debilt.nl. 

Wethouder Mieras 
actief als prijs

Tijdens de Vrijwilligersbanenmarkt op 31 oktober vorig jaar in Wijkres-
taurant Bij de Tijd in De Bilt beloofde wethouder Hans Mieras een hal-
ve dag werk te zullen doen voor de organisatie die hem zou loten. Dat 
werd Woonzorgcentrum d’Amandelboom in Bilthoven. Op donderdag 
25 februari gaf hij daar uitvoering aan. De wethouder assisteerde bij 
een sjoelmiddag en verzorgde de prijsuitreiking. Vooraf kreeg hij een 
rondleiding door het woonzorgcentrum. [GG]

De winnaars van de sjoelwedstrijd. V.l.n.r. mevrouw Toonstra (93) die 
de poedelprijs kreeg, wethouder Hans Mieras, Eelke Rommer derde 
prijs, Alidus Doornbos tweede prijs en de winnaar met 385 punten, 
Abel Werkman.



Doodziek van Q-koorts
Raadselachtige ziekte eist nog steeds slachtoff ers:

Annemieke de Groot maakt zich zorgen over Q-koortspatiënten die nog 
niet zijn ontdekt. “Dat is levensgevaarlijk.”

Deze verontrustende mededeling 
komt van Annemieke de Groot, di-
recteur van de Stichting Q-support. 
Deze stichting adviseert en begeleidt 
mensen die langdurig klachten van 
Q-koorts ondervinden. Bovendien 
stimuleert Q-support onderzoek 
naar deze raadselachtige ziekte.

Grootste uitbraak 
ter wereld
De Groot: “Tussen 2007 en 2012 is 
Nederland getroff en door de grootste 
Q-koortsuitbraak ter wereld. Naar 
schatting van bloedbank Sanquin 
zijn er tussen de 50.000 en 100.000 
Nederlanders besmet geraakt. Het 
overgrote deel daarvan is gewoon 

beter geworden. Maar een aanzien-
lijke groep Nederlanders heeft QVS 
of chronische Q-koorts ontwikkeld.”

Dodelijke ziekte
“Naar schatting zo’n 750 Nederlan-
ders hebben chronische Q-koorts, 
waarvan er zo’n 250 nog niet zijn 
ontdekt. Deze mensen dragen de 
levende Q-koortsbacterie bij zich. 
Die veroorzaakt levensgevaarlijke 
ontstekingen aan vaten en hartklep-
pen. Onbehandeld is dat een dodelij-
ke ziekte. Deze mensen leven op een 
tijdbom. Dat die ook afgaat, illustre-

ren recente sterfgevallen. Mensen 
met langdurige ontstekingen aan 
hartkleppen of vaten, doen er goed 
aan hun arts op de mogelijkheid van 
Q-koorts te wijzen.”

Veel eenzaamheid
“Nog eens zo’n 1800 Nederlanders 
kampen met het Q-koortsvermoeid-
heidssyndroom. Naast chronische 
vermoeidheid, hebben zij last van 
spier- en gewrichtsklachten en ge-
heugen en concentratiestoornissen. 
Met alle gevolgen voor hun werk en 
sociale functioneren van dien. Onder 
beide groepen patiënten zie ik veel 
verdriet en eenzaamheid. Mensen 
raken hun baan kwijt, moeten met 

hun bedrijf stoppen, worden niet 
gehoord door instanties, niet be-
grepen door hun omgeving en door 

artsen. Zij kunnen met hun vragen 
of voor advies en ondersteuning bij 
Q-support terecht.” 

Vraag bloedonderzoek
“Waar ik me grote zorgen over 
maak, is dat veel mensen niet weten 
wat de oorzaak van hun klachten is. 
Ik hoop dan ook oprecht dat mensen 
die zich herkennen in de klachten 
bij hun (huis)arts aandringen op 
een bloedtest naar Q-koorts of voor 
een advies contact opnemen met 
Q-support.”“Zet bij bloedonderzoek 

vaker een   bij Q-koorts”

“Stel gerust uw vraag 
of vertel uw verhaal 
aan Q-support”

“De epidemie mag dan voorbij zijn, de gevolgen van de Q-koorts helaas nog lang niet. Nog dage-
lijks hebben mensen in heel Nederland te maken met de ernstige gevolgen van deze besmetting. 
Vaak zonder dat zij het zelf weten. Vaak zelfs zonder dat hun arts het opmerkt. Daarom gaan er 
nog steeds mensen dood aan Q-koorts.” 

Voor meer infor-
matie, advies en 
ondersteuning:
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Zorgen over de zon

De komst van sociale woningbouw op de plek van de voormalige Werkschuit is het gesprek 
van de dag in de buurt. Het wijkteam van de PvdA bezocht de Beatrixlaan, Bildzigt

en Meyenhagen in Bilthoven en hoorde daar ook zorgen over de toekomst van de 
Opstandingskerk en klachten over de gebrekkige staat van de huidige flats. 

Het wijkteam hoorde veel goede 
ideeën over de geplande nieuw-
bouw. Vooral de oudere bewo-
ners willen graag in de wijk blij-
ven wonen. In de huidige flats 
is dat helaas niet mogelijk. Er is 
geen lift en extra voorzieningen 
ontbreken. Men hoopt dan ook 
dat er in de nieuwbouw ruimte 
is voor levensloopbestendige en 
kleinere appartementen. 

Dat zou een oplossing voor het 
zogenaamde scheef-wonen kun-
nen zijn waarbij te kleine gezin-
nen in te grote huizen wonen. 
Een flink aantal bewoners van 
de huidige flats vreest dat de 

nieuwbouw zo hoog wordt, dat 
de zon niet meer op hun balkon 
zal schijnen. 

Nieuwbouw
Veel bewoners vertelden over 
hun ongerustheid dat het kerkge-
bouw op termijn zal verdwijnen. 
Anderen geloven hier niet in 
omdat de kerk ook vaak gebruikt 
wordt voor uitvaartdiensten voor 
de aanpalende begraafplaats. De 
bewoners zien tegen de komst 
van de nieuwbouw op omdat zij 
vrezen dat er de komende tien 
jaar waarschijnlijk niets aan hun 
eigen woonsituatie zal worden 
gedaan. Het wijkteam hoorde tal 

van ideeën. Zo kwam men met 
het idee om bewoners uit de wijk 
zelf een eerste recht op huur in 
de nieuwbouw te geven zodat 
een aantal oude appartementen 
kan worden opgeknapt. Vrijwel 
niemand begrijpt waarom deze 
wijk niet gelijk in zijn geheel 
wordt aangepakt. Nu ziet het er 
naar uit dat alles over een jaar 
of tien weer helemaal overhoop 
moet worden gehaald.  

Inspraak
Krischan Hagedoorn, fractie-
voorzitter van de PvdA in De 
Bilt en lid van het wijkteam dat 
deze buurt heeft bezocht, kon-
digt aan zich in de gemeenteraad 
sterk te zullen maken voor een 
daadwerkelijke betrokkenheid 
en inspraak uit de buurt: ‘De 
bewoners van deze wijk wonen 
hier graag en met veel tevreden-
heid. Het is mooi om te zien dat 
de bewoners begrijpen dat er in 
onze gemeente snel meer sociale 
woningbouw moet komen en het 
voor lief nemen dat dat deze keer 
in hun buurt is. Ook ben ik onder 
de indruk van de creativiteit en 
bereidheid onder de bewoners 
om mee te denken in verbetering 
van bouwplan en wijk. Ik hoop 
van harte dat de gemeente hier 
de gelegenheid voor zal geven’. 

(PvdA-wijkteam)
PvdA wijkteam bezoekt Beatrixlaan en omgeving in Bilthoven

[Foto PvdA-De Bilt].

PvdA De Bilt organiseert 
discussieavond

Het jaar 2015 was een belangrijk jaar. Gemeenten werden volledig verantwoorde-
lijk voor de WMO en de Jeugdzorg. Maar ook 2016 is cruciaal. Gemeenten - en 
dus ook De Bilt - buigen zich over de zogenaamde transformatie van de lokale 
zorg. De PvdA De Bilt organiseert hierover een discussieavond, in aanloop naar 
de gemeenteraadsvergadering over dit belangrijke onderwerp. Met de transfor-
matie van WMO en de Jeugdzorg probeert de gemeente deze lokale zorg verder 
te verbeteren en in te voeren. Volgens de PvdA moet deze transformatie antwoord 
geven op belangrijke uitdagingen: hoe ondersteunen we mantelzorgers, hoe koes-
teren we informele zorg, verleend door vrijwilligers en hoe zorgt men ervoor dat 
professionele zorgaanbieders onderling goed samenwerken. Deze onderwerpen 
zijn van direct belang voor inwoners die zorg nodig hebben.

Discussieavond
De discussieavond vindt plaats op woensdag 16 maart om 20.00 uur in het WVT-
gebouw aan de Talinglaan 10 te Bilthoven. Geïnteresseerden kunnen zich desge-
wenst aanmelden bij erikvanesterik@hotmail.com. Via dit emailadres kan ook 
een discussienotitie opgevraagd worden. Hierin geeft de PvdA aan welke impul-
sen naar hun mening essentieel zijn voor goede lokale zorg in De Bilt.

Cultuur in De Bilt
D66 De Bilt gaat op dinsdag 15 maart met geïnteresseerden in gesprek over 
cultuur in De Bilt. Aanleiding is de cultuurnota van het College van De Bilt, 
die binnenkort opnieuw in de raad wordt besproken. Volgens D66 een goed 
moment om te kijken naar het functioneren van cultuur in De Bilt en vooral 
naar het oplossen van knelpunten. D66 zoomt in op twee vraagstukken: 1) 
Hoe maken we van het Lichtruim een rendabel cultureel knooppunt en 2) hoe 
bevorderen we samenwerking tussen culturele initiatieven en organisaties in 
De Bilt? Er wordt gestart met een korte inleiding door vier deskundigen van 
buiten de gemeente. Zij laten hun licht schijnen over de kernvragen en doen 
suggesties voor verbeteringen in De Bilt. 

Cijfers
Ook worden feiten en cijfers rond het Lichtruim gepresenteerd als grondleg-
ger voor het gesprek. Gespreksleider is Cor Wijn. De bijeenkomst is toegan-
kelijk voor belangstellenden en voor iedereen, die werkzaam is in de culturele 
sector in De Bilt en wordt gehouden in de voormalige (Oude) Theresiaschool, 
Gregoriuslaan 10 in Bilthoven om 20.00 uur. Aanmelden s.v.p. via info@
d66debilt.nl o.v.v. 'Verder in gesprek Cultuur'.
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Bosbergschool al 60 jaar school
De Bosbergschool in Hollandsche Rading loopt al een tijdje mee en viert dit jaar haar 60-jarig 

bestaan. Naast diverse activiteiten dit schooljaar voor de huidige leerlingen, is er vrijdag 8 april 
een reünie speciaal voor alle oud-leerlingen van de basisschool.

Tien jaar geleden (bij het 50-jarig 
bestaan) stonden we uitgebreid stil 
bij het ontstaan van de school. In 
aanloop naar het volgende jubileum 
een korte opfrisser: Hollandsche 
Rading was in de jaren ’50 van de 
vorige eeuw een kleine maar leven-
dige dorpsgemeenschap. Nu zijn er 

geen winkels meer te vinden, maar 
destijds waren er diverse onderne-
mers, soms werkend vanuit schuur 
of garage, die er een boterham 
wisten te verdienen. De Radingers 
wilden destijds graag een eigen 
schooltje. Er was geen school-
gebouw, geen leerkracht en geen 

lesmateriaal. De lessen werden ge-
geven in voormalig restaurant De 
Maartenshof, waar alle 45 kinderen 
in één zaal zaten, de kleuters door 
een gordijn afgescheiden van de 
(toenmalige) groepen 1 tot en met 
6. In februari 1957 kwam er het 
eerste schoolgebouw, een houten 

noodgebouwtje met twee lokaaltjes 
aan de Dennenlaan. 

2016
De Bosbergschool is anno 2016 een 
kleinschalige moderne basisschool 
in het groene Hollandsche Rading; 
een school met enthousiaste leer-
krachten, pedagogisch medewer-
kers, grote ouderbetrokkenheid 
en een gedreven schoolleider. De 
school is centraal in een groenrijke 
omgeving gebleven maar mee op-
geschoven naar veel wat in deze 
tijd bij het basisonderwijs ‘gewoon’ 
is, zoals onderwijs volgens de IPC-
methode, kinderen zijn vanaf 2 jaar 
welkom, vijf dagen in de week een 
continu-rooster en Engelse les voor 
groep 1 t/m 8. Op dinsdag gaan de 
groepen 3 t/m 8 naar de sporthal 
(in Maartensdijk) voor bewegings-

onderwijs en op donderdag krijgen 
alle groepen Engelse les. De school 
kiest voor een gezonde balans tus-
sen tabletonderwijs en reguliere 
boeken. Alle klassen zijn voorzien 
van digitale borden en er is een 
goede afstemming met diverse or-
ganisaties naschoolse activiteiten.

Reünie
Naast diverse activiteiten dit 
schooljaar voor de huidige leerlin-
gen, is er vrijdag 8 april een reünie 
speciaal voor alle oud-leerlingen 
van de basisschool. Van 18.30 tot 
20.30 uur zijn alle voormalig leer-
lingen van harte welkom om met 
elkaar verhalen en foto’s uit te wis-
selen. Aanmelden voor de reünie, 
het doorgeven van anekdotes of 
foto’s, kan via de mail: directie.
bosberg@proceon.nl  

Het houten schoolgebouw aan de Dennenlaan in 1960. (foto via Koos 
Kolenbrander)

Het eerste Sinterklaasfeest was ook in voormalig restaurant De Maartenshof, waar alle 45 kinderen in één zaal 
zaten. Middenachter de eerste directeur Kees Overbeeke. (foto via Koos Kolenbrander).

‘Herinneringen van een Joods 
onderduikertje’ nu als jeugdversie

door Henk van de Bunt

In 2010 verscheen van de hand van Karel Beesemer het boek ‘Hoe heet ik ook alweer?’  
‘t Is een boek over de oorlogsherinneringen van een Joods onderduikertje. Dit boek gaat 

opnieuw naar de drukker, maar nu geheel geschreven voor leerlingen van de  
bovenbouw van het Basisonderwijs en van het Voortgezet Onderwijs. Maar ook voor  

ouders en grootouders is het een lezenswaard boek. 

‘Naar aanleiding van het boek - dat 
voor volwassenen was geschreven 
- werd mij gevraagd of ik gastles-
sen wilde geven op scholen’, aldus 
oud-(Bilts)-wethouder Karel Bee-
semer, die inmiddels 80 jaar is. De 
auteur woont momenteel in De Bilt. 
‘Het boek lag ook in de toko van het 
Herinneringscentrum Kamp Wes-
terbork. Van de directeur van het 
Herinneringscentrum, Dirk Mulder, 
kreeg ik het verzoek om over mijn 
oorlogsherinneringen gastlessen te 
gaan geven op scholen. Dat doe ik 
veelvuldig sinds 2010’. 

Rode draad
Inmiddels is het boek druk-klaar en 
zal het in het eerste kwartaal van 
2016 worden uitgegeven. Het boek 

vertelt het verhaal van het verloop 
van de Tweede Wereldoorlog, met 
als rode draad het leven van Karel 
Beesemer als Joods jongetje vanaf 
zijn vijfde tot zijn tiende. Karel 
werd onder andere ondergebracht 
op onderduikadressen in Amster-
dam, Rotterdam, ‘s Gravenmoer, 
Veenendaal, Bilthoven en Renkum.  
Renkum neemt in het boek een bij-
zondere plaats in. Daar was het laat-
ste onderduikadres van Karel. Van-
uit de toenmalige Gereformeerde 
pastorie aan de Kerkstraat van ds. 
Smeenk, bracht verzetsman de heer 
Goedhart hem naar ‘tante’ Truus, 
de toen nog ongehuwde dochter 
van groenteboer Adrianus van Dijk 
en diens vrouw Wilhelmina in de 
Dorpsstraat 142 in Renkum. Karel 
kwam terecht midden in de ‘Slag 
om Arnhem’ en hij moest, net als 
iedereen, evacueren.  Achterop de 
fiets van tante Truus vluchtten ze 
naar Veenendaal. Daar werden ze 
uiteindelijk bevrijd. 

Renkum
Karel over Renkum: ‘Hier vond 
ik een liefdevol huis. Hier groeide 
ik op, ging ik naar school, naar de 
kerk. Hier vond ik werk, was ik 
politiek en maatschappelijk actief. 
Mijn roots liggen in Renkum, hoe-
wel dat niet echt klopt, voelt het 
zeker zo. Oma en opa van Dijk en 
tante Truus waren verzetshelden. 
Voor hen vroeg ik de Yad Vashem 
onderscheiding aan. Die kregen ze 

ver na de oorlog postuum. De Yad 
Vashem onderscheiding is de hoog-
ste Israëlische onderscheiding voor 
niet- Joden die met gevaar voor 
eigen leven Joden hebben gered. 
Deze bijzondere plechtigheid die 
op 8 december 2010 plaatsvond is 
uiteraard in het nieuwe boek be-
schreven’. 

Boek
De titel ‘Hoe heette ik ook alweer’? 
van het boek slaat op het feit dat 
Karel na de oorlog niet precies wist 
hoe hij heette. Karel was duidelijk, 
maar over de achternaam moest hij 
nadenken. In de oorlog hadden ze 
hem Karel Broekhuizen genoemd. 
Hij wist zich te herinneren dat hij 
‘Bezemer’ heette, maar niet precies 
hoe zijn naam precies geschreven 
moest worden. Later is dit gecor-
rigeerd naar de juiste schrijfwijze 
‘Beesemer’. Het is een aangrijpend 
boek, dat niet alleen het verhaal van 
Karel Beesemer vertelt, maar ook 
hoe hij als kind de Tweede Wereld-
oorlog in Nederland heeft ervaren. 
Het is een bijzonder document dat 
de herinnering aan deze verschrik-
kelijke periode levend weet te hou-
den in een taal die kinderen begrij-
pen. 
Het boek komt naar verwachting 
uiterlijk maart 2016 van de drukker. 
De autobiografie ‘Hoe heette ik ook 
alweer? - Jeugdversie is verkrijg-
baar via e-mail: karel@studiobe-
zem.nl en marcel@studiobezem.nl.

Violenactie Patioschool 
De Patioschool is gestart met de jaarlijkse violenactie. Tot en met 8 
maart komen kinderen van de Patioschool langs om viooltjes te verko-
pen. Men kan kiezen uit gele, witte, blauwe en gemengde violen; een 
bak met 24 viooltjes kost 6 euro. Voor dat geld worden de violen op 
zaterdag 12 maart bij u thuis afgeleverd! 
De opbrengst van de actie gaat dit jaar naar twee doelen: Steunpunt 
Vluchtelingen in De Bilt. (Het geld gaat besteed worden aan zwemles 
voor kinderen) en als schooldoel een aanvulling op de schoolbiblio-
theek. Men kan ook bestellen per e-mail violen@patioschool.nl of tele-
fonisch 030 2203945.

Binnenkort staat het schoolplein weer vol met viooltjes om te bezorgen.Karel als jochie tijdens de 
oorlogsjaren.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Zie pag. 6 voor de 
Mens De Bilt,

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

4 h a R D h O u T E N 
TERRaSSTOELEN € 75,-. 
Bureaukast, 2 schuifdeuren € 
75,-. hangmappenkast €75,-. 
Tel. 035-5771232

Wa N D E L S C h O E N E N 
hoog, maat 44, 1 uur gedragen 
+ 2 paar wintersokken nieuw. 
alles uit aNWB shop nu € 
75,-. Tel. 0346-830120

Skil Cirkelzaag 22 cm € 50,-. 
Tel. 035-5771232

Gratis af te halen een paar 
groen blijvende kamerplan-
ten, grote en kleine. Tel. 030-
2292592

Eftelinggeld, 14 Pardoes bil-
jetten à € 2,-, totaal € 28,-, 
mag voor € 10,- weg. Tel. 
030-2293063

Rohs mini smartphone spea-
ker, zwart, nieuw € 7,50. Tel. 
030-2293063

Z.g.a.n. aluminium ladder 
2x10 treden uitschuifbaar € 
40,-. Tel. 06-15497943

Jongens speelgoed: 
actionman als nieuw. 2 pop-
pen, amfibievoertuig, kleding 
en veel accessoires € 25,-. Tel. 
06-42448590

Doos met Dvd’s: 14 hor-
ror en 8 thriller € 10,-. Tel. 
06-42448590

Nijntje speelgoed en boek-
jes nieuw en z.g.a.n. totaal 8 
stuks samen voor € 14,-. Tel. 
035-8200359 of 06-16641083

Nieuw: 12 stuks kinderspeel-
goed en 6 boekjes samen voor 
€ 15,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Babybadje, wit, Disney Tiger 
en standaard wit 98 cm. 
Beide Bebejou € 30,-. Tel. 
06-50602672

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

hORLOGE-BaNDJES incl. 
aanzetten. horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Buggymee, rekje om de 
buggy mee te vervoeren op de 
fiets € 15,-. Tel. 06-50602672

Chicco de luxe babygym. 
Geluid en lichtjes, 2 hoog-
tes z.g.a.n. € 35,-. Tel. 
06-50602672

Ecru judopak, merk Rucanor, 
blauw, maat 170, gebruikt € 
10,-. Tel. 0346-211514

Groen compostvat 280 liter € 
15,-. Tel. 06-10119383

“Dagboek van een muts” deel 
2, 3, 4 en 5 i.z.g.st. € 25,-. Tel. 
06-21415798 of 06-45937138

Dames- ski jas en broek rood/
zwart, maat s, nieuwstaat € 
35,-. Tel. 06-21415798 of 
06-45937138

Elect. convectie kachel met 
thermosstaat en 3 standen, 
nieuw in doos € 30,-. Tel. 
06-21415798 of 06-45937138

Serie 10 stuks Goud Elsje € 
25,-. Tel. 0346-213073

4 rieten eetkamerstoelen met 
losse kussens i.z.g.st. € 50,-. 
Tel. 06-53455560

Doe-boekjes 10 stuks. 5 voor 
€ 10,- of € 4,- per stuk. Tel. 
0346-243758

John Renbourn Fingerstyle 
Guitar. Gitaar- muziekboek 
met 2 CD’s i.p.v. 3 € 5,-. Tel. 
0346-243758

Ned. vlag groot model, 
180x300 cm. Nieuw in ver-
pakking € 8,-. Tel. 0346-
243758

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

Ervaren docent geeft 
huISWERK- begeleiding 
aan huis. Tel. 06-34892915

De Kleine ambacht voor 
bouwkundig ONDERhOuD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

STRIJKhuLP aangebo-
den met referentie speciali-
satie overhemden ook licht 
huishoudelijk werk. Tel. 
06-43122560

Ervaren jonge vrouw biedt 
zich als huishoudelijke huLP 
aan. Referenties op aan-
vraag. Tel. 030-2630342 of 
06-85540472

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

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

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

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

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

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

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerkzaam-
heden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en levering 
van alle tuinplanten/bomen, restpartij open(haard)hout, broeira-
men en 1 ruiters 

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

30 m2 woonruimte te huur in Groenekan
Semi-zelfstandig op 1e verdieping voor 1 persoon zonder huis-
dieren. Bel of sms: 06-12092084

Schoonheidssalon Hello Beauty, www.hello-beauty.nl 
(Diepte) reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffenheden, 
epileren, harsen, massage van gezicht, hals en decolleté, masker, 
serum en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel. 
06-10666673

Cursussen/ trainingen 
Hondenschool Mechtild Jansen begint weer! Kennis, ervaring 
en harmonie: voor pups en volwassen honden. Tel. 06-42501025

Keramieklessen beginnen weer! In Maartensdijk geeft Philipp 
van der Zeeuw meer dan 10 jaar les in keramiek aan zowel 
beginners als gevorderden. het oefenmateriaal is hoogwaardige 
chamotte klei. u doet ervaring op met het materiaal en leert er 
creatief mee om te gaan, zodat u uiteindelijk een eigen ontwerp 
kunt maken. Op dinsdag, woensdag of donderdag van 19.30 tot 
21.30 uur, Dr. J.J.F. Steijlingweg 23. Meer info en nadere afspr.: 
tel. 0346-213472

Bijscholing voor automobilisten (> 50 jaar), wonend in 
gemeente De Bilt op maandag 21 maart 2016. Organisatie door 
Veilig Verkeer Nederland, afd. De Bilt.
Een aanrader voor iedereen die al langere tijd een rijbewijs heeft 
en graag “bij wil blijven” met verkeersregels en het veranderende 
verkeer. Deelname mogelijk van 09-12.15 uur of 13.00 – 16.15 
uur. aanmelden t/m 12 mrt. bij mw. N. Reitsma, tel: 0346 
213658 of vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl

Wilt u uw taille smaller en uw lichaam sterker en flexibel 
maken? Uw houding en uithoudingsvermogen verbeteren? 
Kom dan naar Pilates. Zelfs als u één keer per week een les 
volgt, ziet u verbetering. Voor mensen met geen tot veel spor-
tervaring, van jong tot oud. De lessen worden elke woensdag 
gegeven op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan voor een gratis 
proefles. Voor meer informatie/vragen, bel 06 30 44 34 85 of surf 
naar www.drbm.nl

Op ’t bankje
De wat oudere man komt met pretoogjes bij 
me zitten. hij vertelt dat hij net op de compu-
ter wat heeft ontdekt en wil graag zijn verhaal 
kwijt. ‘als kind kwam ik vaak bij een oom en 
tante die twee zoontjes van mijn leeftijd had-
den. Een tweeling. Mijn tante was een zuster 
van mijn vader en mijn oom was een ouder-
wetse onderwijzer. hij kon heel goed verhalen 
vertellen en maakte altijd mooie wandelingen 
met ons. In mijn herinnering liep hij altijd 
heel statig. Ik herinner me nog dat we aan 
het eind van de oorlog, toen ik een jaar of vijf 
was, zo’n wandeling maakten en dat toen het 
luchtalarm afging. hollend gingen we gauw 
naar huis.’ De man zwijgt, kijkt even met een 
glimlach voor zich uit en gaat dan weer verder 
met vertellen. ‘Wat jaren later als ik bij mijn 
oma in utrecht op bezoek was en zij er ook 
waren, maakten we wandelingen over de kip-
penbruggetjes langs de Kromme Rijn in de 
buurt van de gevangenis aan de Gansstraat. 
Er tegenover is een begraafplaats. Dat is het 
luie eind vertelde hij ons. aan de ene kant zit-
ten ze en aan de andere kant liggen ze.’ Weer 
zwijgt de man even maar dan komt het ver-
haal dat hem vandaag zo blij maakte. ‘Oom 

Wim las ons ook vaak voor uit boekjes. het 
klinkt gek, maar iedere keer als ik radijsjes eet 
moet ik denken aan een van die boekjes. Dat 
had volgens mij als titel: Waarom de radijs-
jes staartjes hebben. In mijn fantasie had het 
iets met puntmutsen van kabouters te maken, 
maar hoe het precies zat wist ik niet meer. Ik 
ben op internet gaan zoeken en daar kwam ik 
het boekje tegen, met plaatjes en de tekst.’ Ik 
vraag hem of het een beetje klopte met zijn 
fantasie. hij begint te lachen. ‘het is een 
boekje uit 1935 en de plaatjes die erbij staan 
zijn heel mooi getekend. het verhaal zul-
len kinderen tegenwoordig niet zo spannend 
meer vinden.’ als hij merkt dat ik er toch wel 
nieuwsgierig naar ben begint hij te vertellen. 
‘het boekje heet Domme Dorus, waarom de 
radijsjes staartjes hebben. het speelt zich af 
in een land hier ver vandaan. Een houthakker 
woonde daar met zijn vrouw en zoontje Ber-
tje. Dat zoontje hield heel veel van radijsjes en 
at er heel veel van. Op een nacht had hij een 
droom van een plek waar heel veel grote ra-
dijzen stonden. Er zaten deurtjes in die toen de 
klok twaalf sloeg opeens allemaal opengingen 
en er kabouters uitkwamen. Ze moesten in de 

nacht aan het werk 
om grote mensen 
te helpen. De jong-
ste kabouter heette 
Dorus en mocht 
voor het eerst mee. 
Dat was spannend voor hem, maar nu hij toch 
op stap ging wilde hij graag de reus Lange 
Lowietje zien. Toen hij dat vertelde schrok-
ken de andere kabouters en zeiden dat het heel 
gevaarlijk was. Dorus was eigenwijs en sloop 
stiekem weg op zoek naar de reus. Afijn, dan 
ontmoet hij die reus maar wordt bang. hij holt 
terug naar zijn radijshuisje met de reus achter 
hem aan. als hij net op tijd zijn huisje weet 
te bereiken duikt hij naar binnen. Daarbij gaat 
zijn puntmuts door de vloer van het huisje en 
vanaf die tijd hebben de radijsjes staartjes.’ 
Ik heb aandachtig zitten luisteren en de man 
kijkt me vragend aan alsof hij zeggen wil, wat 
vond je ervan. ‘hiermee eindigde de droom 
van Bertje die nu wist waarom de radijsjes 
staartjes hebben’, zegt hij lachend. De man 
stapt op om thuis op zoek te gaan naar nieuwe 
oude verhalen.

Maerten 

Kiderdisco

Zaterdag 5 maart organiseert WVT 
haar maandelijkse disco voor kinderen 
van 8-12 jaar. Voor maar € 2,- kun je 
van 19.00-21.30 lekker uit je dak gaan 
op de nieuwste muziek! Meer informa-
tie www.vvsowvt.nl

Groenekan en WO II

De eerste druk van het boek Groenekan 
en de Tweede Wereldoorlog was tame-
lijk snel uitverkocht. Inmiddels is het 
boek in tweede drukverwacht wordt dat 
het boek vanaf 5 maart weer beschik-
baar zijn bij Bouwman Boeken op de 
hessenweg in De Bilt en bij de Firma 
Van der Neut aan de Groenekanseweg 
in Groenekan.
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Brandweer Groenekan  
organiseert wedstrijden

Op zaterdag 12 maart worden de jaarlijkse Onderlinge brandweerstrijden  
in samenwerking met de vrijwillige brandweer Groenekan georganiseerd  

voor verschillende korpsen in de regio Utrecht. 

Elk jaar organiseert de vereniging 
De Onderlinge in de provincie 
Utrecht een brandweerwedstrijd. 
Dit jaar is het de beurt aan de vrij-
willige brandweer Groenekan om 
de wedstrijd te verzorgen op za-
terdag 12 maart a.s. De korpsen 
De Bilt/Bilthoven, Kamerik, Koc-
kengen, Maarsseveen Tienhoven, 
Maarssen, Maartensdijk, Vinke-
veen, Vleuten, Westbroek, Zegveld 
en de bedrijfsbrandweer van Jacobs 
Douwe Egberts strijden tegen el-
kaar.

Welkom
De wedstrijd is voor iedereen toe-
gankelijk en zo opgezet dat alle 
werkzaamheden goed kunnen wor-
den bekeken. 11 korpsen tonen er 
hun vaardigheden. Hiermee kan 
een goede indruk worden verkre-
gen van het werk van de brand-

weer: branden worden geblust en 
mensen in nood worden gered. Be-
zoekers kunnen zich melden aan de 
Kon. Wilhelminaweg 439 te Groe-
nekan. Van daaruit worden zij naar 
de wedstrijdlocatie verwezen. De 
eerste ploeg start om 8.30 uur en 

de laatste begint om 16.45 uur. Na 
afloop van de wedstrijd vindt rond 
18.00 uur de prijsuitreiking plaats 
in een zaaltje aan de Groenekanse-
weg 8b te Groenekan door de heer 
Bas van den Hemel.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Onlangs nog kwam de brandweer nog in actie bij een woningbrand in 
Bilthoven.

Irene dames 1 uit beker gekegeld
De kwartfinale voor de bekercompetitie viel midden in de voorjaarsvakantie.  

Voor een gemiddeld seniorenteam niets aan de hand, maar juist door die vakantie werd  
het een kansloze onderneming voor Irene dames 1, dat voor het overgrote deel 

 uit middelbare scholieren bestaat en daardoor incompleet was.

Omdat VTC Woerden niet mee-
werkte aan de verplaatsing van de 
wedstrijd, restte Irene niet anders 
dan met invallers en slecht voor-
bereid deze wedstrijd te spelen. 
Irene had met deze gelegenheids-
samenstelling niet getraind en kon 
daardoor geen vuist maken tegen 
de dames van VTC Woerden. Het 

ervaren VTC, spelend in de derde 
divisie, een niveau hoger dan Irene 
dames 1, benutte dit ten volle. De 
setstanden, 25-14, 25-19 en 25-13 
voor de Woerdense dames spreken 
voor zich. Laura Klomparends was, 
ondanks de verzwakte opstelling, 
de stabiele factor in het team en be-
haalde haar normale niveau.

In de reguliere competitie staat 
Irene dames 1 op de vierde plaats. 
Daardoor is in het laatste deel van 
de competitie met stevig trainen 
en goed spel een kans op promo-
tie naar de derde divisie nog steeds 
aanwezig. Op zaterdag 5 maart 
speelt Irene DS1 in Den Haag tegen 
Kalinko DS1.  (Jack Asperdt)

Brandenburg wint overtuigend
De waterpoloërs van Brandenburg 
boekten zaterdagavond in eigen bad 
een klinkende 19-8 overwinning op 
middenmoter Aqua Novio uit Nij-
megen. De uitwedstrijd was al met 
16-10 gewonnen; dus de thuisploeg 
startte vol vertrouwen deze wed-
strijd. In de 1e periode werd al een 

6-3 voorsprong behaald en de Biltse 
ploeg bouwde dit gestaag uit via 9-5 
en 13-7. Er werd in de 4e periode 
rustig op los gescoord en met een 
19-8 overwinning toteindresultaat. 
De gasten uit Nijmegen werden hele-
maal stuk gezwommen en Branden-
burg maakte vele mooie goals o.a. 

via Cees de Jong en midvoor Arjan 
de Haas.Volgende week volgt de uit-
wedstrijd in en tegen Haarlem dat 3e 
van onderen staat en eigenlijk geen 
problemen mag opleveren. Door de 
overwinning blijft Brandenburg aan 
kop, samen met de Ham uit Wormer-
veer dat ook weer won.

Vlaaienverkoop 
Al meer dan 35 jaar zijn de vlaaien 
van scouting AMG een begrip in 
Maartensdijk en omgeving. Alle 
jeugdleden gaan in de weken voor 
Pasen enthousiast van deur tot 
deur om de bestellingen op te ne-
men. Op Goede Vrijdag worden 
de vlaaien vervolgens overal thuis 

bezorgd. De vlaaien zijn te ver-
krijgen in 5 soorten: kersenvlaai, 
rijstevlaai, abrikozenvlaai, appel 
de luxe en de room-pudding krui-
melvlaai. De vlaaien kosten 9 euro 
per stuk. Betalen bij afleveren en 
bestellen kan tot 22 maart. Op vrij-
dag 25 maart worden de vlaaien 

thuis bezorgd. Bestellen kan per 
e-mail of via de bestelbon: e-mail 
vlaaienactie.amg@gmail.com met 
vermelding van naam, adres en 
welke vlaai(-en) worden besteld 
of de bon inleveren bij Kapper 
Stevens op het Maertensplein in 
Maartensdijk.

Bestelformulier Vlaaienactie 2016* Soort vlaai Aantal

Naam: Kersenvlaai

Straat:
Room-Pudding kruimelvlaai

Huisnummer: Rijstevlaai

Postcode: Abrikozenvlaai

Plaats*: Appel de luxe kruimelvlaai

* Bestellen is alleen mogelijk voor inwoners van Maartensdijk, Hollandsche Rading, Westbroek en Groenekan

* Deze bon inleveren bij Kapper Stevens op het Maertensplein, uiterlijk 28 maart.

Clubactie 
Brandenburg

De Biltsche Zwemclub Brandenburg uit Bilthoven komt in actie om 
geld op te halen voor hun eigen clubkas. De club doet mee aan de 
VriendenLoterij Belmaanden, een landelijk initiatief waarmee clubs 
en verenigingen structureel geld op kunnen halen vanuit hun achter-
ban. Op 1 maart bellen leden van B.Z.C. Brandenburg andere club-
leden en hun aanhang met de oproep mee te spelen met de Vrienden-
Loterij. De helft van ieder verkocht lot komt direct ten goede aan de 
clubkas van B.Z.C. Brandenburg. Als 50 deelnemers bijvoorbeeld 
met één lot een heel jaar voor een club of vereniging meespelen, 
dan levert dit de clubkas 4.612,50 euro op. De clubleden maken als 
deelnemers van de VriendenLoterij maandelijks kans op grote (geld)
prijzen.

Lopen op hartslag 
Voor wie wat meer wil weten over ‘hardlopen op hartslag’ orga-
niseert Fraternitas een workshop ‘lopen op hartslag’ op woens-
dagavond 23 maart in De Bilt. Door het inzicht krijgen in je eigen 
hartslag krijg je een beter beeld bij wat het hardlopen doet met het 
lichaam, wat een optimale training inhoudt, wanneer je rust moet 
houden en hoe je het best de conditie kunt opbouwen. Hiervoor 
zijn inmiddels allerlei hartslagmeters, maar ook apps, in de handel. 
Meer weten over het lopen met hartslag en hartslagmeter? De infor-
matieavond van Fraternitas is op woensdag 23 maart. Aanmelden 
kan op www.fraternitas.info, denm@pn.nl of tel. bij Mario, tel. 06 
24781024. 

Kampioenswedstrijd 
DOS 

Zaterdag 5 maart kan DOS (Westbroek) in de laatste thuiswedstrijd 
van het seioen het kampioenschap veroveren. De wedstrijd begint 
om 20.40 uur in De Vierstee. Tegenstander deze wedstrijd is Re-
gio’72 uit Vaassen. Met het kampioenschap kan DOS de kroon op 
een succesvol zaalseizoen zetten. Wethouder Sportzaken mevrouw 
Madeleine Bakker heeft aangegeven deze wedstrijd te willen bezoe-
ken. Uit Westbroek zorgt muziekvereniging De Vriendenkring  voor 
muziakele ondersteuning.

Verbinding met 
vrijwilligers

De gemeente De Bilt kent twee historische verenigingen, te weten de 
Historische Kring D’Oude School gevestigd in De Bilt en de Histori-
sche Vereniging Maartensdijk. Beide verenigingen jubileren in 2017. 
De HK D’Oude School bestaat dan 25 jaar en de HV Maartensdijk 30 
jaar! Dat willen we vieren.

Beide verenigingen werken al geruime tijd op projectbasis samen wat 
onder andere te merken was bij de organisatie rond de tentoonstelling 
‘900 Jaar De Bilt’ in 2014 en op dit moment met de tentoonstelling 
‘Utrechtseweg. 

Verbinding
Wat beide verenigingen willen 
is verbinding op allerlei manie-
ren:
• verbinding van verleden en 

heden
• verbinding tussen de besturen 

en actieve vrijwilligers 
van beiden 

• verbinding van inwoners 
van alle zes kernen

Om het jubileumjaar een fan-
tastisch en gedenkwaardig jaar 
te laten worden is menskracht 
nodig. Wilt u meehelpen, meldt 
u dan aan bij of secretaris@his-
torischekringdebilt.nl. of info@
historischeverenigingmaartens-
dijk.nl. Informatie wordt ver-
strekt via tel. 030 2252112 of tel. 
0346 212685.   (Gé Veldhuijzen)
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Adopteer een schaap van  
de vliegbasis

door Henk van de Bunt

Schaapskooi Vliegbasis Soesterberg wil alle schapen van de kudde laten adopteren.  
Herder Ester Floor is vorige maand begonnen met een crowdfundingsactie en inmiddels 

worden zo’n twintig lammetjes financieel ondersteund. Met de 200 volwassen 
schapen wil het nog niet zo vlotten. 

Floor begrijpt wel waarom de 
lammetjes populairder zijn. ‘Zo’n 
dier is een klein wonder. Het 
is net een speelgoedknuffel, zó 
schattig’. Maar volgens de herder 
zijn de schapen net zo lief. ‘Ze 
zijn heel aaibaar. Soms kun je een 
schaap beter knuffelen dan een 
lammetje, want die zijn vaak een 
beetje bang. Dan duiken ze weg 
achter hun moeder’.

Naam
Een lam adopteren kost 50 en een 
schaap adopteren 100 euro. Het 
is een eenmalige gift en het dier 
blijft voor altijd een beetje van 
degene die heeft geadopteerd. 
‘Je mag het dier bijvoorbeeld een 
naam geven’, zegt Floor. ‘Nor-
maal krijgen schapen alleen een 
nummer. Dat is jammer. Het zijn 
geen grasmaaiers, maar dieren 
met een eigen karakter. 

Nu krijgen geadopteerde die-
ren namen zoals Rosa, Amour of 
Storm’. Schapen lopen gemiddeld 
zo’n acht tot tien jaar mee in de 
kudde, vertelt Floor.

Regio
De schaapsherder uit Leusden be-
gon op 1 januari met haar man het 

bedrijf Floor Landschapsbeheer. 
Haar kudde begraast heidegebie-
den en bosranden rond Soester-
berg, Lage Vuursche en Den Dol-
der voor opdrachtgevers, zoals 
het Utrechts Landschap. Esther 
Floor wil graag meer maatschap-
pelijke betrokkenheid rondom 
haar schaapskudde: ‘Ik wil graag 
burgers erbij betrekken’. Wie een 
dier heeft geadopteerd, mag bij-
voorbeeld langskomen om het 
eigen schaap te bekijken. Je kunt 
een schaap ook met de hele fami-
lie adopteren. Of met de hele klas. 
Dan ben je meteen een middagje 
welkom om met de hele groep 
naar de schaapskooi te komen. 
Ondertussen zijn er inderdaad een 
handjevol schapen geadopteerd 
en ook onze oudere lammetjes 
willen graag ondersteuning. 

Lage Vuursche is een dorp waar 
we gemiddeld drie keer per 
jaar doorheen wandelen met de 
schaapskudde en dat trekt altijd 
veel bekijks. We begrazen ook 
o.a. de bossen in Hollandsche 
Rading en de Hilversumse Golf-
club’. Informatie over de diverse 
mogelijkheden wordt graag ver-
strekt per e-mail naar: communi-
catie@floorlandschapsbeheer.nl

Ester Floor (achter haar kudde) ziet graag dat burgers meer betrokken raken bij haar kudde schapen.
(foto Caspar Huurdeman)

Handen uit de mouwen 
met de Heikrekels

Zaterdag 5-3-’16 gaan de Heikrekels weer aan de slag op de Heintjeskamp 
het heideveld tussen Beerschoten en het Panbos. Om 11.00 uur is het 
vertrek vanaf het Bosgebouw 
Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De 
Bilt. Info voor belangstellenden via 
Tjeerd Oppedijk (tjeerdoppedijk@
hotmail.com). 

Het tuinseizoen begint weer
door Walter Eijndhoven

Langs het fietspad van Maartensdijk naar Nieuwe Wetering (en Groenekan)  
ligt in Maartensdijk het moestuinencomplex ‘Tuinmaar’. Eind februari is het nog rustig op het 

complex, hoewel sommige tuinders al druk bezig zijn met de voorbereidingen  
op het komende groeiseizoen. 

Spitten, de koude bakken herstel-
len, eigenlijk is er het hele jaar 
wel iets te doen in een moestuin. 
Charles van Klaveren, voorzit-
ter van het moestuinencomplex is 
net bezig een pad tussen de tuinen 
breder te maken en aan te stampen. 
Van Klaveren steekt direct van wal: 
‘Met een tuin ben je nooit klaar. 
Je zou het nu niet zeggen, maar 
binnen een paar weken is het hier 
weer een drukte van jewelste op het 
terrein. Alle tuinen moeten weer 
worden omgespit, kapotte kastjes 
moeten worden gerepareerd. Ge-
lukkig hebben de koude-kastjes het 
deze winter weer overleefd. Als je 
goed kijkt zie je de spinazie al op-
komen. Dankzij dit soort kastjes 
blijft de aarde warmer dan buiten 
en dat is weer goed voor de groen-
ten. Het fijne van deze vereniging 
is dat iedereen elkaar helpt. Weet 

je niet hoe of wanneer je iets moet 
inzaaien, of is iets kapotgegaan in 
het winterseizoen, vraag één van de 
leden en je wordt geholpen’. 

Biologisch
Het is best een groot complex, hon-
derd tuinen op zo’n 8000 vierkante 
meter. De meeste tuinen beslaan 
100 m2 en een paar tuinen zijn 50 
m2. Van Klaveren: ‘Een tuin van 
100 m2 is groot genoeg om het hele 
jaar mee bezig te zijn. Wij telen 
niet alleen groenten en fruit hoor, 
ook bloemen en planten kunnen 
gewoon de grond in. Als je er maar 
plezier van hebt’. 
Het tuinencomplex is geheel biolo-
gisch, achterin, tegen de tuinen aan, 
grazen wat paarden, zodat echte 
mest altijd voorhanden is. Kunst-
mest komt er dus niet aan te pas. 
Over het terrein verspreid liggen 

takkenbosjes en afgevallen blad, 
zodat allerlei insecten dit weer ver-
werken tot humus. Op en top biolo-
gisch dus. 

Vereniging
Van Klaveren vertelt verder: ‘Als 
iemand nu denkt, goh, het lijkt 
mij leuk om ook lid te worden van 
‘Tuinmaar’, dan komt dat goed uit. 
Wij hebben nog één tuin in de aan-
bieding. Die komt dit jaar vrij’. 

U bent nooit te jong of te oud om te 
tuinieren. Het jongste lid is pas tien 
jaar oud en de oudste is 98, beiden 
hebben een tuin van 50 m2. Een-
maal per jaar gaan wij met z’n allen 
een dag aan het werk, dit jaar is dat 
op zaterdag 19 maart. Ik heb weer 
zin in het nieuwe tuinseizoen’. Voor 
meer informatie klaveren63@case-
ma.nl.

Charles van Klaveren op het moestuincomplex.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
02-03
Do.

03-03
Vr.

04-03

Biefstuk van de grill
met pepersaus

of
“Bouillabaisse”

(Zuid-Franse visschotel)
of

Knoflook champignons
gegratineerd met kaas

€ 10,-

Woe.
09-03
Do.

10-03
Vr.

11-03

Lamsstoofschotel
(Irish stew)

of
Snoekbaarsfilet met
mosterd-dille saus

of
Mexicaanse wrap met

guacamole

€ 10,-

We zijn weer open!!
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