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In het oog springende kunst
in Het Lichtruim

door Wessel van Leeuwen

Van veertien getalenteerde kunstenaars van Reinaerde wordt het werk
de komende tijd in de welkomsthal van ‘Het Lichtruim’ geëxposeerd.

Donderdag 19 februari werd de expositie geopend. 

Onder het genot van een glaasje 
alcoholvrije champagne en de klan-
ken van een accordeonist open-
de Gertjan Kaaij, regiomanager 
Utrechtse Heuvelrug van Reinaer-
de, de tentoonstelling. Ongeveer 40 
aanwezigen konden het bijzondere 
werk als eerste aanschouwen. 

Expositie 
De expositie is samengesteld door 
Erik Adema en Geertje Bosma. 

Beide werken voor stichting Rei-
naerde. Ze hebben het werk uitge-
zocht uit de kunstuitleen van Atelier 
‘t Rondeel in Wijk bij Duurstede 
en de Ateliers de Wijde Doelen in 
Utrecht. In ‘Het Lichtruim’ hangen 
35 kunstwerken. Ook zijn er van 
de kunstwerken ansichtkaarten ge-
maakt die je kunt aanschaffen. 

Ontmoeten
‘De kunstenaars hebben allemaal 

een beperking maar deze beperking 
heeft geen invloed op hun creatieve 
talenten’, vertelt Erik Adema. ‘Het 
werk van deze kunstenaars is vooral 
heel kleurrijk. Het thema van deze 
expositie is : Ontmoeten. Dit komt 
doordat één van de kunstenaars, 
Luuk, in al zijn kunstwerken ont-
moetingen van mensen schildert. 
Luuk mag binnenkort ook een pi-
laar bij de ingang van Het Licht-
ruim gaan beschilderen. Deze pilaar 

wordt dan gezien als ontmoetings-
plek van dit centrum’, aldus Adema. 

Herhaling
Het is de eerste keer dat kunstenaars 
van Reinaerde in ‘Het Lichtruim’ 
exposeren. Maar zowel Erik Adema 
als Geertje Bosma vinden beide het 
voor herhaling vatbaar. ‘Er komen 
verschillende soorten doelgroepen 
hier dagelijks in ‘Het Lichtruim’. 

Daarom is deze plek voor ons fan-
tastisch om te exposeren. Wij, Stich-
ting Reinaerde, zijn pas sinds een 
jaar actief in ‘Het Lichtruim’. Door 
deze expositie kunnen de inwoners 
van de gemeente ons leren kennen’, 
besluit Geertje Bosma enthousiast.  

De expositie is tot en met 1 april te 
bewonderen in Het Lichtruim aan 
de Planetenbaan in Bilthoven. 

Acht van de veertien kunstenaars waren aanwezig bij de opening van de expositie.

Spreekuur 
Rijkswaterstaat A27

De komende maanden houdt Rijkswaterstaat in de regio spreekuur over 
de verbreding van de A27, onder andere in de gemeente De Bilt. Tij-
dens de bewonersavonden in de herfst van 2014 hebben RWS-mede-
werkers veel verteld over het project A27/A1 Utrecht Noord - knoop-
punt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Op basis van het 
Tracébesluit was er tot en met 23 oktober 2014 de mogelijkheid om 
beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Totaal zijn er 28 beroepen 
binnengekomen. 

Aansluiting
Deze beroepen hebben onder meer betrekking op de gewijzigde aan-
sluiting Bilthoven, de knip met de Ring Utrecht, geluid en geluidsscher-
men en luchtkwaliteit. Op dit moment buigt de Raad van State zich over 
deze beroepen. Waarschijnlijk beslist de Raad van State voor de zomer 
van 2015 of het Tracébesluit in stand blijft.

Vragen
Het kan natuurlijk zijn dat er vragen zijn gedurende de komende maan-
den. Deze zijn altijd te stellen via de gratis Landelijke Informatielijn 
van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 (7 dagen per week van 06.00 tot 22.30 
uur bereikbaar) of via vraaga27a1@rws.nl Maar ‘langskomen’ kan ook. 
Een keer per maand zit een medewerker van het project A27/A1 op een 
centrale locatie bij een van de betrokken gemeenten. Afspraak maken 
hoeft niet; men is welkom o.a. in Bilthoven op donderdag 26 februari 
van 13.00 tot 15.00 uur in het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173, 
Bilthoven. In maart, april en mei zijn er nog soortgelijke bijeenkomsten 
in resp. Hilversum, Eemnes en Baarn. 

Veel waardering voor
Startnotitie jeugdbeleid 

door Guus Geebel

De gemeenteraad gaf donderdag 19 februari unanieme steun aan de Startnotitie integraal 
jeugdbeleid. Een wijzigingsvoorstel ingediend door Johan Stekelenburg (SP) kreeg brede steun 
van de raad. Met dit amendement wordt de zin: ‘Het Jeugdbeleid is gericht op het creëren van 

kansen voor jeugdigen’ aangevuld met: ‘en waar nodig knelpunten op te lossen’. Een motie 
ingediend door Johan Slootweg (SGP) over aandacht voor jongeren bij echtscheidingen

werd aangenomen. De fractie van D66 stemde tegen.

De startnotitie werd door alle frac-
ties positief ontvangen. Johan Ste-
kelenburg constateert dat het col-
lege het jeugdbeleid binnen het 
beschikbare budget wil uitvoeren. 
Een motie dit budget uit te breiden 
trekt hij na een toelichting van wet-
houder Madeleine Bakker in. Con-
nie Brouwer (Beter De Bilt) wil 
van de wethouder weten hoe de re-
gie van de gemeente vormgegeven 
gaat worden. Voor Erik van Esterik 
(PvdA) zijn de kwetsbaren in de 
doelgroep essentieel. De samen-
werking en informatie-uitwisseling 
met partners in de samenleving, 
zoals scholen en zorginstellingen, 
noemt hij eveneens essentieel. ‘De 
gemeente heeft daarbij vooral een 
verbindende taak.’ Johan Slootweg 
(SGP) vraagt aandacht voor ver-
slavingsproblematiek bij jongeren. 
Verder wil de SGP aandacht voor 
de gevolgen voor jongeren bij een 
echtscheiding. De SGP wil daar 
in de notitie Jeugdbeleid wat over 
opnemen. ‘Onderzoek wijst uit dat 

problemen bij gebroken gezinnen 
veel vaker voorkomen.’ Hij dient 
over dit onderwerp een motie in 
waarvan de tekst in tweede termijn 
wordt aangepast. Voor Han IJssen-
nagger (Bilts Belang) is het belang-
rijk dat de Wmo-adviesraad zich in 
de startnotitie kan vinden. Hij wil 
dat wanneer het nodig blijkt aan-
passingen snel mogelijk worden. 

Antwoorden
Wethouder Madeleine Bakker ant-
woordt over de regie-invulling van 
de gemeente dat in de uitvoering de 
gemeente vooral zal toezien dat de 
verbindingen tussen de verschillen-
de beleidsonderdelen en de mensen 
die ermee bezig zijn, daadwerkelijk 
gelegd worden. Het onderwerp ver-
slavingszorg wordt meegenomen. 
In de nota gaat aandacht worden 
besteed aan het gebruik maar ook 
aan het misbruik van de sociale me-
dia. 
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Wethouder Madeleine Bakker van Jeugdbeleid.



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

1/3 • 10.30u Ds. R. Bartlema

De Biltse Hof
1/3 • 10.30u Mevr. ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
1/3 • 09.30u Ds. R.W. de Koeijer
1/3 • 18.30u Ds. R.H. Kieskamp

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
1/3 • 10.30u Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

1/3 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
1/3 • 10.30u - Woord en 

Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

1/3 • 10.15u - Ds. G. Roorda 
1/3 • 17.00u - Ds. W.T. van Veelen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

1/3 • 10.00u - Ds. T. Jacobs
1/3 • 19.00u - Ds. D. Ph. C. Looijen

Pr. Gem. Immanuelkerk
1/3 • 10.00u - 

Mevr. ds. M.C.E. Oskam - van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk
1/3 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
2/3 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
1/3 • 10.00u - Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
1/3 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Herv. gemeente Blauwkapel 
1/3 • 10.00u - Proponent G.A. van Ginkel 

1/3 • 18.30u - Ds. B. van Leeuwen

Herst. Herv. Kerk
1/3 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
1/3 • 10.30u - Ds. B. van Leeuwen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

1/3 • 11.00u – ds. C. ‘t Lam

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

1/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
1/3 • 18.30u - Ds. N. Raatgever

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

1/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
1/3 • 9.30u - ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk
28/2 • 19.00u - Eucharistieviering
1/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

1/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
1/3 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan
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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

Film in Woudkapel

Op donderdag 26 februari ver-
toont Filmhuis Woudkapel de 
zeer recente en lovend bespro-
ken film ‘The Grand Budapest 
Hotel’. De film begint om 19.30.
 

Babbels in De Bilt

In de peuterspeelzaal van de 
WVT in Bilthoven start op 3 
maart een nieuw fenomeen: een 
taalclub. Een vrolijk uurtje taal 
met verhaaltjes, liedjes, spelle-
tjes en natuurlijk veel gesprek-
jes voor kleuters van 4-6 jaar. 
Babbels, heet de club en hij is 
bedoeld voor kinderen met een 
achterstand in het Nederlands. 
Babbels begint op 3 maart in 
de WVT en is er dan elke dins-
dagmiddag van 15.00 tot 16.00 
uur. Aanmelding kan via ywit-
terholt@ziggo.nl

In Between Café 

Op 2 maart opent het In Between 
Café voor de tweede keer haar 
deuren om 9.30 uur in De Bilt. 
Dit netwerkcafé is de plek om 
op een eenvoudige en positie-
ve wijze met mede baan- en 
opdrachtzoekenden in contact te 
komen om gedachten en ervarin-
gen uit te wisselen. Voel je vrij 
om langs te komen en je te laten 
verrassen door de sfeer van ons 
netwerkcafé! ER worden twee 
workshops gegeven: ‘Ben ik de 
juiste oplossing voor de baan?’ 

en ‘Geven wat je kan en krijgen 
wat je wilt’. Het In Between Café 
plaats in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd, Prof. Dr. P.J.W. Debeye-
weg 1 in De Bilt. Toegang tot de 
workshops van het ‘In Between 
Café’ is gratis, je rekent alleen je 
eigen consumpties af.
 

Infoavond 3xM

Op uitnodiging van de Evangeli-
sche Gemeenschap verzorgt 3xM 
een infoavond over de manier 
waarop zij duizenden mensen in 
Azië en Afrika met het evangelie 
bereiken. Vanaf 19.30 uur staat 
de koffie of thee klaar werk op 
woensdag 4 maart in ‘De Koper-
wiek’ in Bilthoven.

Jaarvergadering ‘Tuinmaar’

Moestuinvereniging ‘Tuinmaar’ 
uit Maartensdijk houdt woensdag 
4 maart haar jaarlijkse ledenver-
gadering in De Mantel (naast 
RK-St. Maartenskerk) aan de 
Nachtegaallaan in Maartensdijk.
Na het huishoudelijk gedeelte 
geeft mevr. H. v.d. Wilt (tuin-
baas Sypesteyn Loosdrecht) een 
lezing met foto’s over de vier 
seizoenen in de tuinen van het 
kasteel. Rond 20.30 uur zijn ook 
niet-leden van harte welkom.

Klaverjassen in Westbroek 

Op vrijdag 13 maart is er Kla-
verjassen in het Dorpshuis van 
Westbroek. Inzet is de prach-
tige wisseltrofee, waarin nu de 
naam prijkt van Kees Oudhof, 
de winnaar van 2014. De tafel-
indeling start om 19.45 uur, 
eventueel worden dan reserves-
pelers ingezet. De aanvang is om 

Geboren
15 februari 2015

Laureen
Dochter van 

Björn en Nicole Hofstede
Versteeglaan 116

Groenekan

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

Bel bij overlijden
06 51 24 77 43
Koop Geersing, uitvaartverzorger

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 
Gevestigd te Maartensdijk

‘Ik ben er voor u, dag en nacht.’

20.00 uur. Aanmelden kan per 
email (bericht met naam, adres 
en telefoonnummer) naar info@
hetdorpshuiswestbroek.nl. De 
inschrijving sluit op 6 maart.

Taxatiemiddag in de Griffel 

Vrijdag 27 februari van 13.00 
tot 16.00 uur is er in De Grif-
fel, Hessenweg 117 in De Bilt 
een taxatiemiddag, waarin oude 
en (wellicht) zeldzame boeken, 
handschriften, kloosterboeken en 
of oude (Staten)bijbels op hun 
waarde worden geschat. 

Wandeling op Beerschoten

Zondag 1 maart organiseert 
Utrechts Landschap een wande-
ling op Landgoed Beerschoten. 
Dit landgoed behoort tot de mooi-
ste van de Utrechtse Heuvelrug. 
In het gebied komen reeën, de 
das, de vos en vele vogels voor 
zoals de raaf. Tijdens deze wan-
deling vertelt de gids over de 
rijke historie van dit landgoed. 
De wandeling duurt ca. 1,5u en 
start vanuit Paviljoen Beerscho-
ten, aan de Holle Bilt 6, De Bilt; 
voorbij de parkeerplaats van de 
Biltsche Hoek linksaf. Vertrektijd 
14.00 uur. Vooraf aanmelden is 
niet nodig en deelname is gratis.

Westbroek ontmoet

Unieke filmbeelden met veel 
bekende gezichten en bijzondere 
auto’s illustreren het thema Trou-
wen in Westbroek. Westbroek 
Ontmoet u graag op dinsdag 3 
maart van 14.30-16.30 uur in het 
Dorpshuis van Westbroek. De 
kosten zijn 3 euro, inclusief een 
kop koffie of thee. Wanneer u 
wél wilt komen, maar niet weet 
hoe, kunt u vervoer regelen via 
de familie Kalisvaart, tel: 0346-
281181. Ook wanneer u niet in 
Westbroek woont, bent u van 
harte welkom. Op youtube kunt 
onder Westbroek Ontmoet een 
samenvatting zien.

Testament en nalatenschap

Op dinsdag 10 maart wordt om 
19.30 uur bij PCB Uitvaartzorg 
Bilthoven een lezing gehouden 
door een notaris. Onderwerpen 
die aan de orde komen zijn: wet-
telijk erfrecht, executeur en zijn 
taken, wat wordt bij testament 
geregeld, erfbelasting/schenkbe-
lasting, schenken bij leven, het 
maken van een levenstestament. 
Er is volop gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Voldoende 
parkeergelegenheid achter het 
pand. De toegang bij PCB Bilt-
hoven, Soestdijkseweg Zuid 13 
is gratis. 

Uitvaartmogelijkheden

Na een overlijden moet er vaak 
veel geregeld worden. Weet u 
diep in uw hart wat u zou willen, 
maar vindt u het moeilijk om dit 
te verwoorden en/of concreet te 
maken? Of weet u misschien 
helemaal niet wat u wilt, maar 
wel wat u niet wilt? Een mede-
werker van een uitvaartbedrijf 
zal op een lichte speelse wijze 
voor een aantal wegwijzers bij 
‘de laatste reis’ zorgdragen. Er 
is uiteraard ruimte voor al uw 
vragen. De bijeenkomst is op 
woensdag 11 maart van 14.00 
tot 16.00 uur bij MENS aan de 
Prof. dr. Debijeweg 1, De Bilt. 
Aanmelden s.v.p. vóór 4 maart 
bij Cynthia Vrijsen, mantelzorg-
consulent bij het Steunpunt Man-
telzorg De Bilt, tel. 030-7271556 
en/of e-mail c.vrijsen@mensde-
bilt.nl

Contactcommissie  
Lage Vuursche

Er is op op donderdag 26 februari 
a.s. om 20.30 uur een openbare 
vergadering in Dorpshuis De 
Furs van de CCLV. Aan bod komt 
o.a. de voortgang vlag, medede-
lingen van de voorzitter en inge-
brachte punten van de bewoners.

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 28 februari wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier in Holland-
sche Rading ingezameld. De wa-
gen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 28 februari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.
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Het vervolg van pag 1

De motie van de SGP over echt-
scheidingen en jeugdproblematiek 
wil zij overnemen. Han IJssennag-
ger leest in de overwegingen van 
die motie voornamelijk dat je echt-
scheidingen moet voorkomen. 

Hij vraagt zich af of dat onderdeel 
moet zijn van het jeugdbeleid. De 
wethouder ontraadt de motie waar-
in de SP meer budget vraagt. Zij 
adviseert de raad die discussie te 
voeren op basis van de Kaderno-
ta of de nota die voorgelegd gaat 
worden, maar niet op voorhand. 
Stekelenburg trekt daarop de mo-
tie in.

Echtscheiding
Johan Slootweg zegt met de motie 
over problematiek bij echtschei-
dingen alleen de positie van jonge-
ren op het oog te hebben. 

Het dictum van de motie wordt na 
een schorsing aangepast en luidt 
nu: ‘Vraagt het College de boven-
staande problematiek aandacht te 
geven in de uit te werken notitie 

Jeugdbeleid’. En: ‘In de notitie 
Jeugdbeleid aandachtspunten op 
te nemen met als doel te helpen 
voorkomen dat jongeren de dupe 
worden van een scheiding’. Anne 
de Boer (GroenLinks) vindt dat bij 
de constateringen en overwegin-
gen vooral wordt uitgegaan van de 
negatieve problematiek van echt-
scheidingen. 

Hij vindt dat we ons moeten reali-
seren dat echtscheidingen ook een 
oplossing kunnen zijn. ‘Punt is dat 
we aandacht moeten hebben voor 
kinderen met problemen.’ 

Bertus Voortman (D66):’Voor ons 
is de motie met constateringen en 
overwegingen één geheel. Daar 
vloeit het dictum uit voort. D66 
wil niet dat de gemeente een soort 
scheidingsbeleid gaat uitvoeren en 
die indruk wekt de motie een beet-
je.’ De fractie stemt tegen. 

Erik van Esterik stemt voor, maar 
wil niet dat er een afkeurend beeld 
moet ontstaan over het fenomeen 
scheiding. ‘Het gaat om de gevol-
gen voor jongeren.’

Tijdens een schorsing wordt overeenstemming bereikt over het dictum van de motie over problematiek bij 
echtscheidingen. 

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

Uit de gemeenteraad 
van 19 februari

Als Gasten van de Raad woonden Werkplaatsdocent Pieter van Ros-
sem met de leerlingen Charlotte Wissing en Vera Selhorst de raadsver-
gadering bij. Zij waren uitgenodigd door raadslid Johan Stekelenburg 
(SP). Er was speciale aandacht voor het agendapunt Jeugdbeleid.

De Beheersverordening Weltevreden-Heemstrakwartier wordt vast-
gesteld. De fractie van Bilts Belang stemt tegen. Fractievoorzitter 
Han IJssennagger drong in zijn betoog aan om bewoners ruimere mo-
gelijkheden te bieden af te wijken van de in de verordening genoemde 
afmetingen van dakterrassen. Hij vindt dit passen bij het streven naar 
deregulering en dient twee amendementen in. Wethouder Hans Mier-
as heeft sympathie voor een aantal uitgangspunten uit het betoog van 
IJssennagger en is het met drie punten eens. Geen betutteling waar 
dat niet nodig is, proberen te bewerkstelligen dat buren er in overleg 
zo goed mogelijk uitkomen en niet teveel regels introduceren die je 
niet kunt handhaven. Hij ontraadt de amendementen, ook vanwege de 
handhaving. ‘Wanneer buren er in goed overleg uitkomen doen wij 
niets.’

Bij hamerslag stelt de raad het agendapunt Verantwoording fractie-
budgetten 2014 vast. [GG]

V.l.n.r. Pieter van Rossem, Johan Stekelenburg, Vera Selhorst en 
Charlotte Wissing.

Buurtbemiddeling helpt bij burenruzie
door Marijke Drieenhuizen

Met ingang van donderdag 5 maart 2015 start van 9.00 tot 10.30 uur een spreekuur 
buurtbemiddeling door Helmi Kaskens in het Servicecentrum Maartensdijk. Iedereen

die vragen heeft over een verminderd woongenot door bijvoorbeeld een geschil met
de buren of overlast ervaart wordt door haar uitgenodigd om te komen praten. 

Sinds 2009 is Buurtbemiddeling De 
Bilt actief binnen deze gemeente. 
Afgelopen jaar zijn er 55 meldin-
gen gedaan waarvan er in 60% van 
de gevallen een verbetering optrad 
dan wel werd het conflict geheel 
opgelost. Buurtbemiddeling De 
Bilt bestaat uit een groep geschool-
de vrijwilligers met compassie voor 
mensen en een goed luisterend oor, 
die bemiddelingsgesprekken aan-
gaan. De vrijwilligers dragen geen 
directe oplossingen aan maar pro-
beren de onderlinge communicatie 
te herstellen. Alle inwoners van de 
gemeente De Bilt kunnen gratis ge-
bruik maken van Buurtbemiddeling 
de Bilt.

Hooglopende ruzie
Iedereen hecht aan woongenot. 
Niemand wil overlast of ruzie met 
de buren. Toch overkomt het men-
sen. Helmi Kaskens: ‘Een conflict 
tussen buren ontstaat vaak uit onbe-
grip of een slechte communicatie. 

Een kleine ergernis kan zo uitlopen 
tot een hooglopende ruzie. Er wordt 
dan niet meer gepraat en zelfs de 
kleinste ergernis wordt uitvergroot. 
Wat volgt is vaak dagelijkse erger-
nis. Emoties, onbegrip en eigen 
interpretaties maken het probleem 
alsmaar groter. Soms kan dit zelfs 
leiden tot geestelijke en fysieke 
klachten’. ‘Onze ervaring leert dat 
het belangrijk is om niet te lang te 
wachten. Als er een conflict dreigt 
of er is hinder van overlast dan is 
het eenvoudiger om vroegtijdig te 
overleggen liefst voordat de emo-
ties echt hoog oplopen’.

Aan tafel
Buurtbemiddeling De Bilt is on-
afhankelijk. ‘Wij zullen de inhoud 
van gesprekken nooit doorgeven 
aan derden. Geheimhouding en 
vertrouwelijkheid staan hoog in 
ons vaandel’. Als Buurtbemidde-
ling wordt ingeschakeld gaan twee-
vrijwilligers eerst in gesprek met de 

melder. Daarna gaan ze in gesprek 
met de veroorzaker. Beiden hebben 
een eigen verhaal. De vrijwilligers 
luisteren maar oordelen niet, het 
doel is de communicatie te herstel-
len. ‘Als beide partijen bereid zijn 
om met elkaar om tafel te willen en 
bereid zijn om elkaars verhalen aan 
te horen is vaak al veel gewonnen. 

Natuurlijk is het lastig om die stap 
te zetten maar als het lukt kan er 
veel veranderen’. 

Informatie
Voor vragen over Buurtbemidde-
ling De Bilt of bij directe behoefte 
aan ondersteuning bij burenover-
last kan contact worden opgeno-
men met Helmi Kaskens. Dat kan 
tijdens het wekelijkse spreekuur 
op donderdag in Maartensdijk of 
via de mail: buurtbemiddeling.de-
bilt@meanderomnium.nl of door te 
bellen naar MeanderOmnium tele-
foonnummer 030 267 77 88. 

Helmi Kaskens start op donderdag 5 maart het spreekuur Buurtbemiddeling in het Servicecentrum Maartensdijk. 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-DUOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Entrecôte 
of rib-eye

Verse kipfilet 
(scharrel)

Beenhammetjes 
diverse soorten

6
voor 5.00

1000
gram 12.50

500
gram 5.50

500
gram 9.99

Slavinken

STOMPETOREN 
BELEGEN

CAMEMBERT
RUSTIQUE

3.98250
gram

3.50500
gram

5.50500
gram

1.99100
gram

STUDENTENHAVER 

PINDA’S 
VERSGEBRAND 

Kip-tomaat-mozzarella salade
Filet american
Hammouse 3 x 100

gram 4.50

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

Gegrilde kiprollade
Huisgemaakte- 
beenham 2 x 150

gram 4.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 februari
t/m woensdag 4 maart

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

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
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

3 biefstukjes
4 Schnitzels 
6 hamburgers

6.-
6.-

6.-

DIVERSE FRANSE 
DROGE WORSTJES

Lekker voor het weekend

10.003
voor

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

HALVE GRILLWORST      
     LEVERWORST+
Vakantie voordeel

6.50

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
Chili Con Carne
_________________________100 GRAM 0,99
Nasi of Bami
MET BAMI PANGANG

________________________ 100 GRAM 0,99
Boeuf Bourguignon
MET PURREE EN RODE KOOL

_________________________100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Alle soorten

Tomaatjes
40 SOORTEN

Vers gesneden

Soepgroente
GROF OF FIJN

Mooie

Elstar
HANDAPPELS

ALLEEN MAANDAG 2, DINSDAG 3
EN WOENSDAG 4 MAART

1,98 0,890,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Uit Italië...
de allerbeste

Tarocco Sinaasappels
zeldzaam lekker!!

Kom proeven!!

VERS GESNEDEN

Hutspot
____________________500 GRAM 0,99
SAP.. SAP.. SAP..

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99
Hete Bliksem
___________________ PER PORTIE 4,95

Héél kilo
250 gram
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OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Een 100 jarige in Houdringe
door Henk van de Bunt

Mevrouw Dr. Adriana Margaretha (Jeanne) van der Eng-Liedmeier werd enkele weken geleden 
100 jaar. Ze stond er op: ‘geen poespas’. Alleen intimi mochten haar komen feliciteren.

Daar genoot ze van. 

Dat zij één van de weinige hon-
derdjarigen is in Service Flat Houd-
ringe in Bilthoven, was ook voor 
de overige bewoners een heuglijk 
en memorabel feit. De heer Donker 
was in 1995 de eerste honderdjarige 
in de flat, hij overleed in 1996. Dee 
verjaardag mocht eigenlijk niet zo 
maar aan voorbijgegaan worden. 
Uiteindelijk stemde mevrouw toe 
in het maken van een mooie foto en 
een korte schets over haar levens-
loop. 

Rooie
Jeanne Liedmeier werd in 1915 ge-
boren in het ‘Rooie’ Zaandam. Zij 
ging naar het openbare Gemeen-
telijk lyceum in Zaandam en koos 
voor het gymnasium. Een Joodse 
leraar klassieke talen en een jon-
gere leraar geschiedenis maakten 
daar veel indruk op haar. Deze laat-
ste had uitgesproken linkse ideeën. 
Karl Marx deed haar ook belang-
stelling krijgen voor de Russische 
schrijvers, Dostojevski en Tol-
stoj. Zij studeerde klassieke talen 
- Grieks en Latijn – en verdiende 

daarmee later als lerares de kost. 
Als bijvak volgde zij Russisch bij 
de eerste hoogleraar Russisch aan 
de universiteit van Amsterdam, pro-
fessor Bruno Becker. In 1941 werk-
te Jeanne als lerares klassieke talen 
in Haarlem en kon zo colleges vol-
gen in Amsterdam. Daar ontmoette 
ze o.a. ook Etty Hillesum, die met 
velen via Westerbork naar een con-
centratiekamp werd afgevoerd en 
het niet heeft overleefd. Het Joodse 
drama, zoals zij het noemt, heeft ze 
van dichtbij mee gemaakt.

Russisch
Na afloop van de oorlog in 1945 
kon zij afstuderen in de Russische 
geschiedenis, taal- en letterkunde. 
Een studiegenoot Jan van der Eng 
had dezelfde idealen en de vriend-
schap groeide gaande weg uit tot 
een liefdesrelatie. Jeanne kreeg een 
promotiebeurs om in Parijs verder 
Dostojevski te bestuderen. In 1959 
promoveerde ze op een proefschrift 
over de sovjetliteratuur 1917-1953. 
En Jan, haar man inmiddels, werd 
in 1960 in Utrecht benoemd tot bui-

tengewoon hoogleraar Russische 
taal- en letterkunde. In 1969 werd 
hij als hoogleraar in Amsterdam be-
noemd. Jeanne werd in 1965 aange-
steld aan de universiteit van Utrecht 
om Russische letterkunde van de 
twintigste eeuw te doceren en kreeg 
een zelfde opdracht een jaar later in 
Amsterdam. 

Pensioen
Na haar pensionering in 1980 bleef 
zij actief met het schrijven over de 
sovjet-literatuur en Russische po-
ezie en het vertalen daarvan. Op 
grond hiervan werden haar man en 
Jeanne vaak uitgenodigd in Mos-
kou en andere plaatsen in de sovjet-
unie. Dit tijdens de tijd van Stalin 
en vaak daarna in de periode van de 
‘dooi’. Toch waren haar man en zij 
niet altijd welkom. Zij waren ge-
durende een periode ‘persona non 
grata’. Pas in 1990 na de val van de 
muur is mevrouw van de Eng weer 
eens terug geweest om een lezing 
te houden op een symposium. Dat 
was ook de laatste keer. In 1997 is 
mevr. van der Eng samen met haar 

man in Parkservice Flat Houdringe 
komen wonen en na hat overlijden 
van haar man bleef zij daar alleen 
achter. Zij is meer op zichzelf en 
heeft minder contact met andere 
bewoners. Toch woont zij er met 

plezier. Voor zover haar ogen het 
toelaten leest zij nog. Zij luistert 
daarnaast heel veel naar de radio. 
In het bijzonder heeft Radio Maria 
- een Vlaamse Katholieke zender - 
haar belangstelling. 

Mevrouw A.M. van der Eng-Liedmeier met linksachter haar mevrouw 
Gerrie Seldenrijk-Rooken (voorzitter van het bestuur van Parkserviceflat 
Houdringe) en Frans Nas, een aangetrouwde neef. 

Felicitaties voor honderdjarige
door Guus Geebel

Te midden van haar drie kinderen vierde mevrouw H. van Opheusden-Burghout donderdag 
19 februari in Woonzorgcentrum d’Amandelboom in Bilthoven haar honderdste verjaardag. 

Namens het gemeentebestuur kwam  locoburgemeester
Anne Brommersma de eeuweling feliciteren.

‘Ze vragen me wel eens hoe je 
honderd wordt. Ik heb altijd een-
voudig geleefd en ik denk dat een 
goed verstand had, want ik kon 
altijd heel goed leren. Daar ben ik 
erg dankbaar voor.’ Mevrouw van 
Opheusden groeide op in Almkerk, 
in het Land van Heusden en Alte-
na. Toen ze twintig was ging ze in 
de verpleging. Ze werkte in Zon en 
Schild in Amersfoort en behaalde 
daar met vlag en wimpel alle di-
ploma’s.

Mevrouw van Opheusden trouw-
de in 1939. Haar man werkte bij 
de politie in De Bilt en ze gingen 

wonen aan de Spoorlaan in Bilt-
hoven. In 1983 verhuisden ze naar 
een flat in de Geelgorslaan. Haar 
man overleed in 1996. Sinds okto-
ber 2014 woont de honderdjarige 
in d’Amandelboom, waar ze het 
erg naar haar zin heeft. ‘Ik heb 
een mooi leven gehad en ben een 
tevreden mens.’ Ze herinnert zich 
zelfs nog iets van de Eerste We-
reldoorlog. Gemobiliseerde Ne-
derlandse militairen hadden hun 
kwartier naast het ouderlijk huis en 
haar ouders kookten voor ze.

De honderdjarige was jarenlang 
actief in het verenigingsleven. Ze 

was 17 jaar bestuurslid van de Ne-
derlandse Christen Vrouwenbond, 
waarvan vele jaren voorzitster. ‘Ik 
heb altijd met veel genoegen ge-
werkt, zowel in de verpleging als 
in het verenigingsleven.’ Ze heeft 
twee zonen en een dochter, zeven 
kleinkinderen en elf achterklein-
kinderen. 

Een daarvan is op de dag dat me-
vrouw van Opheusden honderd 
wordt elf jaar geworden. Er waren 
felicitaties van Koning Willem-
Alexander en de Commissaris van 
de Koning. De gemeente De Bilt 
bezorgde bloemen.

Locoburgemeester Anne Brommersma met mevrouw van Oudheusden en haar kinderen.

Dansen in de Bremhorst
Afgelopen woensdagmiddag was er een geweldige dansvoorstelling in 
het stijldans genre in woonzorgcentrum De Bremhorst in Bilthoven. De 
recreatiezaal was aangepast voor de dansparen. 

Bewoners zaten in een kring om de gecreëerde dansvloer heen om het 
stijldansen te kunnen bewonderen. Zowel bewoners als vrijwilligers 
genoten van de twee mooi geklede dansparen. In het eerste deel werden 
er verschillende balroomdans technieken zoals Weense wals, foxtrot 
etc. gedanst. Na de pauze waren de dansparen omgekleed in prachtige 
danskleding en kreeg iedereen de Zuid-Amerikaanse kant te zien. De 
tango, samba en quickstep waren nu aan de buurt.

(Berber Holwerda)
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

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.	  

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Tuincursussen
• Tuinontwerpen
• Tuinonderhoud
• Plantenkennis
Tijdens de praktijkcursus tuinontwerpen 
komt alles aan de orde wat nodig is om 
een goed ontwerp te kunnen maken en 
gaat u zelf aan de slag, naar keuze met uw 
eigen tuin of die van een ander. De cursus 
wordt gegeven op 4 maandagavonden:  
9, 16, 23 en 30 maart. Kosten € 180,-.

In de cursus tuinonderhoud komen 
vele aspecten van het tuinwerk aan de 
orde. De cursus is binnen en dat lijkt 
minder praktisch. Maar met veel ruimte 
voor uw vragen leert de ervaring dat 
we 3 afwisselende, leerzame avonden 
beleven. Dit jaar is de planning: de 
donderdagavonden 5, 12 en 19 maart. 
Kosten € 90,-.

De plantencursus geeft veel informatie 
over ca. 140 mooie soorten. De plus- en 
ook de minpunten komen aan de orde, 
misverstanden worden verhelderd en uw 
vragen beantwoord. Deze cursus kunt 

u volgen op de 3 donderdagavonden: 
26 maart, 2 en 9 april. Kosten € 90,-.

Alle cursussen zijn incl. koffie/thee en 
cursusboek. Belangstelling of inschrijven?
Bel ons of kijk op de site.

Pieter de Koning Tuinen BV, Dr. Welfferweg 11 B, 3615 AK  Westbroek (Utr.)
tel. 0346 - 28 21 40, www.koningtuinen.nl

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • 
luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • 
luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 

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

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

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Kaiserbroodjes4 stuks
€ 1,-

Oostenrijkse
Apfelstrudelnu € 5,95

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

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Kunstzinnige therapie bij Beth Shamar
door Henk van de Bunt

Beth Shamar Alzheimer Dagcentrum in Groenekan en Kairos kunstzinnige therapie uit 
Bilthoven tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Jan Moggré van ‘Beth 

Shamar’ en Pauline van Baar van ‘Kairos’ zijn met deze overeenkomst erg blij,
omdat ze er van overtuigd zijn dat ze elkaar hiermee versterken. 

Kunstzinnige therapie kan bij 
mensen met dementie een heel po-
sitieve uitwerking hebben vooral 
in het werken met kleur met ver-
schillende materialen. 

Er wordt gewerkt in groepjes van 
vier tot vijf deelnemers aan de 
hand van het thema ‘De vruchten 
van het leven’. Dierbare herin-
neringen worden niet alleen ver-
woord, maar mensen worden ook 
uitgenodigd om hun ervaringen en 
gevoelens kunstzinnig te verbeel-
den. Belangrijke herinneringen 
worden immers vaak als beelden 
in onszelf bewaard. 

Positief
Het is een positieve benadering 
en beleving van nieuwe mogelijk-
heden, afgeleid zijn van wat niet 
lukt maar vooral vervuld zijn van 
alles wat wel lukt. Pauline van 

Baar: ‘Kunstzinnige therapie gaat 
in eerste instantie uit van het ge-
zonde in de mens en precies om 
deze reden past dit zo in de visie 
van ‘Beth Shamar’. Jan Moggré: 
‘In het Alzheimer Dagcentrum is 

alles er op gericht is om bestaande 
functies van dementerende bezoe-
kers zo lang mogelijk in tact te 
houden waardoor zij ook zo lang 
als mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen’.

Jan Moggré van ‘Beth Shamar’ en Pauline van Baar van ‘Kairos’
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www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

ZATERDAG 28 FEB 2015

Onder leiding van Caroline Eras van drankenhandel
"Mulco b.v." uit Harmelen zult u deze avond 8 wijnen proeven.

(2 wit, 1 rosé, 3 rood en 2 dessert)

Bij elke wijn serveren wij een gerechtje die uw smaakpapillen zullen 
strelen. Tevens ontvangt u een bijpassend boekje over wijn en spijs 

combinaties. Tussen de gangen door zijn er live optredens van 

Dixieland & Swing Orchestra

Aanvang: 17.00 uur tot ± 20.30 uur - Kosten: € 35,00 p.p.
Reserveren kan door te bellen naar:

0346 - 218821/06 - 12368755 of direct via onze website.

WIJN, SPIJS & JAZZ AVOND

HAPPY SWING SOCIETY

Oranjevereniging Willem Alexander 
heeft dringend geld nodig

door Rob Klaassen

De voorzitter van de Oranjevereniging Willem Alexander in Maartensdijk Hans Stevens, 
beter bekend als kapper Hans, en penningmeester Rob Alderhout, luiden de noodklok. Met 85 

donateurs op een totaal van 2000 huishoudens in Maartensdijk is het ondoenlijk om een redelijk 
Oranjefeest op Koningsdag te organiseren. De donateurs leveren zo’n 800 euro op. Wil er sprake 

zijn van een Oranjefeest van enige omvang, dan moet er tenminste 1200 euro in kas zijn.

Penningmeester Rob Alderhout: 
‘We zitten nu met een totaal lege 
kas. Vorig jaar hebben we op de 
Marijkelaan een stormbaan georga-
niseerd. Het was een enorm succes. 
Maar het is wel ten koste gegaan 
van ons laatste restje reserve’. Hans 
Stevens: ‘We willen dit jaar niets 
bijzonders doen. We hoeven maar 
een halve dag te vullen. ‘s Middags 
is er de autocross en daar gaat een 
groot gedeelte van het dorp op af. 
’s Middags hoeven we dus niets te 
organiseren, maar we moeten voor 
de jongste groep kinderen ten min-
ste toch wel een ballonnenwedstrijd 
kunnen houden en een paar speel-
toestellen kunnen neerzetten. Dat is 
toch wel het allerminste. Je bent dan 
snel 1200 euro kwijt. Die hebben we 
dus gewoon niet’.

Tekort 
Rob Alderhout is van mening dat het 
toch wel te regelen zou moeten zijn 
om het aantal donateurs tenminste 
te verdubbelen. ‘Als ik zie en hoor 
hoeveel mensen het Oranjefeest een 
warm hart toedragen, dan is het toch 
te gek dat we maar 85 donateurs 
hebben op de 2000 huishoudens, die 
Maartensdijk rijk is. Kijk eens naar 
Westbroek. Daar is vrijwel ieder-
een donateur of lid van de Oranje-
vereniging. Ze kunnen daarom drie 
dagen feest houden’. Hans Stevens 
vult aan: ‘Heel veel mensen denken 
dat het Koningsfeest betaald wordt 
door de winkeliers, maar dat is een 
misverstand. De Oranjevereniging 
is hoofdzakelijk afhankelijk van ge-
wone betalende leden, die elk jaar 
hun contributie betalen. Dat is de 
basis voor elke vereniging. Wij zijn 
dan ook heel blij met de bijdrage 
die JUMBO ons heeft gegeven om 
de ballonnenwedstrijd mogelijk te 
maken’. 

Overladen 
Hans Stevens: ‘Ik word tegen de tijd 
van Koningsdag hier in de zaak al-
tijd overladen met de meest fantas-
tische suggesties om het Oranjefeest 
uit te breiden. Voorbeelden hiervan 
zijn het huren van draaimolens, het 
organiseren van een zeskamp, het 
rijden door het dorp met versierde 
ponywagens, enz. enz. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of het wordt hier 
wel geroepen. De mensen vergeten 
echter dat elke wens geld kost. We 
kunnen thans nog niet eens het meest 
eenvoudige Oranjefeestje voor kin-
deren organiseren. Nogmaals, elke 
wens kost geld. We moeten elk jaar 
de eindjes aan elkaar knopen om 
nog iets van de grond te krijgen’. Op 
onze vraag wat ze zouden gaan doen 
als ze plotseling over meer geld zou-
den beschikken zegt Rob Alderhout 
dat ze dan in ieder geval een feest 
voor de gehele dag zouden gaan or-
ganiseren. ‘We gaan dan zeker ook 
meer activiteiten ontplooien. Maar 

laten we hier niet over gaan fanta-
seren. Laten we nu maar eens probe-
ren om 1200 tot 1500 euro bij elkaar 
zien te krijgen’. 
 
Donateurs en giften.
Hans Stevens: ‘We roepen onze 
mede-Maartensdijkers dringend op 
om donateur van de Oranjevereni-
ging te worden. Inschrijfformulieren 
liggen hier in mijn zaak. Ook kan er 
natuurlijk een donatie worden gege-
ven in de Oranjepot, die in mijn zaak 
hangt. Dat hoeven echt geen grote 
bedragen te zijn. Wel of geen geld 
maakt voor de Oranjevereniging een 
wereld van verschil. Natuurlijk zijn 
ondernemers, die ons met geld of in 
natura willen sponsoren van harte 
welkom. Kom eens bij me langs, 
kom eens praten en overleggen. 
Voor iedereen staat de koffie klaar. 
Mensen, samen kunnen we er een 
mooi feest van maken. Het zou toch 
Maartensdijk-onwaardig zijn als dit 
niet zou lukken’. 

Kapper Hans en Rob Alderhout willen van Koningsdag weer een mooi 
dorpsfeest maken.

Amateurkunstenaars Koos Koenen, Nel Welsing en Marcel Jansen.

Gemeentesecretaris 
doet vrijwilligerswerk

door Henk van de Bunt

In De Bilt zijn veel vrijwilligers actief. De gemeente vindt dit belang-
rijk en draagt zelf ook een steentje bij. Dit gebeurt in nauwe samenwer-
king met MENS De Bilt, de organisatie voor maatschappelijke onder-
steuning, die het vrijwilligersproject mede heeft vormgegeven.

Vrijdag 20 februari loste gemeentesecretaris Erik Wietses zijn belofte 
in door bij Beth Shamar Alzheimer Dagcentrum in Groenekan te komen 
praten over zijn grote hobby; de schaatssport. Zijn bijdrage: ‘Schaatsen 
in vroeger tijden en nu’ had hij in beeld en geluid verpakt. Zo toonde hij 
een video over de Elfstedentocht van 1963, waarmee hij alle aandacht 
trok van de cliënten van het dagcentrum. De herinnering van de vaak 
in het verleden levende toehoorders maakte het geheel tot een mooie 
bijdrage. Beth Shamar zelf had met wat oude foto’s en attributen e.e.a. 
sfeervol ingericht, waarbij de chocolademelk natuurlijk niet ontbrak. 

Opnieuw
Het werd een leuke presentatie met veel interactie waarbij iedereen aan 
het eind het woord ‘zinvolheid’ benoemde. Wietses bood aan om aan 
het eind van dit jaar, wanneer de volgende winter weer voor de deur 
staat, terug te komen en de presentatie opnieuw te verzorgen voor de 
andere groep, die het dagcentrum bezoekt. Manager Jan Moggré hier-
over: ‘Vind ik echt goed; op deze manier helpen ook mensen uit de 
gemeenteraad op een waardevolle, eenvoudige maar ook bijzonder zin-
volle manier mee om excellente zorg voor ouderen in onze gemeente 
te organiseren’.

Met schaatsen, een slee en ijsmutsen op de achtergrond presenteerde 
gemeentesecretaris Erik Wietses op moderne wijze nostalgische 
beelden van zijn geliefde schaatsport.

Salon des Amateurs
Vijf amateurkunstenaars zullen deelnemen aan de Salon des Amateurs, die in wijkrestaurant Bij 

de Tijd tot en met 2 april 2015 zal worden gehouden. De vijf kennen elkaar niet, maar hebben 
aangegeven dat ze het leuk zouden vinden een keer wat van hun werk te exposeren in het restaurant. 

Irma Koppelman maakt met papier 
en andere materialen weefwerken, 
die voor haar een verband hebben 
met communicatie. Nel Welsing, 
die al jaren schildert levert een eer-
betoon aan haar overleden man en 
toont zijn schilderijen. Van Ineke 
van der Paauw wordt een aantal 
foto’s geëxposeerd. De heren Koos 
Koenen en Marcel Jansen schilde-
ren met acrylverf op doek. Beiden 
hebben een voorkeur voor de na-
tuur als thema. Koos merkt daarbij 
op dat het hem niet gaat om de de-
tails, maar vooral om het geheel, de 
kleur, de compositie en de sfeer.

Het belooft een zeer afwisselende 
tentoonstelling te worden, waarin 
verschillende technieken en mate-
rialen naast elkaar aan bod komen. 
De tentoonstelling is tijdens ope-

ningstijden van Bij de Tijd te be-
zoeken. Deze zijn: maandag tot en 

met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur.  
(Flox den Hartog Jager)
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Thuis voor 
Iedereen

Locaties in Assen, Bilthoven, Bosch en Duin

Beschut wonen?
d’Amandelboom heeft woningen 
en appartementen beschikbaar

 
Op zoek naar een plek om te wonen, met 

hulp dichtbij? d’Amandelboom in Bilthoven 

biedt u een plek zoals thuis. Vertrouwd en 

veilig. En met de zorg die bij u past. 

Kijk op www.accoladezorggroep.nl

150202_Accolade_advertentieBiltse_130x96mm.indd   1 6-2-2015   13:16:19

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

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

Deze week zijn we aanwezig!

Create your looks with 

BotaBoots

Out� ts Boots Accessories

WinterSALE
TWO FOR ONE
2 halen / 1 betalen of minimaal
30% korting op de gehele
wintercollectie & accessoires.
Ook van toepassing op de
reeds afgeprijsde artikelen
in het outlet.

KUIKENBOUTEN
Vrije uitloop. Uit onze poeliershoek: om zelf te braden.
Deze kans laat u toch niet lopen  500 gram nu 2,98

PROCUREURLAPJES
Word niet droog, smelt op de tong; lekker om saté van
te maken of babi pangang. Puur van smaak. 100 gram 0,99

SHOARMAVLEES
Gekruid & mager. Lekker met een broodje of door de zuurkool.
Top combinatie met onze kno� ooksaus. 500 gram 4,98

KROKUSROLLETJES
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstukschnitzel, kaas,
pekelvlees, bosui & paprika. Voor een volle smaak. 100 gram 1,65

LAMSKOTELETJES
Lekker gemarineerd of naturel, super snel klaar om rosé te eten.
Mag met de hand gegeten worden. 100 gram 1,50

GECONFIJTE EENDENBOUTJES
Voor de liefhebbers. Alleen warm maken. Ca. 20 minuten op
170 graden. Ovenklaar voor u! per stuk 4,25

TIP: nog meer vakantie voordelen:

GEHAKT CORDONBLEU’S
Met o.a. gehakt, ham, kaas. 4 stuks 5,00

BOEREN KROKUS GEHAKT
Lekker met groenten gevuld. 500 gram 4,95

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 23 t/m zaterdag 28 februari 2015. Zetfouten voorbehouden.

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

Wij zijn jarig en daarom trakteren wij!

Potviool (in diverse kleuren)

van 6,95 voor 2,95 per stuk

actie geldig van 27 februari tot 7 maart
Max. 3

per klant

op = op
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Vikorn-winnaar
Irene van Gool uit Maartens-
dijk won met een Vikorn kras-
lot een wellness-arrangement 
met hotelovernachting. Lan-
delijk werden er 20 van deze 
arrangementen weggegeven 
bestaande uit twee dagen on-
beperkt toegang tot meer dan 
25 wellness-faciliteiten, deel-
name aan belevenissen als 
verwenrituelen, een uitgebreid 
ontbijtbuffet en een hoofdge-
recht van het à la carte-menu 
in een befaamd restaurant.

Tombola bij Jumbo

Zat. 14 februari werden 3 prijswinnaars bekend gemaakt. Zij hadden de kassabon in de ton bij Jumbo gedaan. 
Jelle Farenhorst verblijdde Berry van Wandelen (foto), S. Breemer en fam. Rosenberg met een fietskrat.

Vikorn-bakker Bert Bos 
overhandigt de prijs in de 
vestiging op het Maertensplein.

Uit de gemeenteraad 
van 19 februari

Hessingterrein 
Menno Boer (SP) stelt een aantal vragen over ontwikkelingen bij het 
voormalig bedrijfspand van Hessing aan de Utrechtseweg in De Bilt. 
Wethouder Hans Mieras antwoordt dat het terrein is verkocht aan Ver-
welius Huizen Maatschappij. ‘Het perceel is na het faillissement van 
Hessing terechtgekomen in de boedel van de SNS Property Finance en 
overgegaan naar de Staat. Onder de titel Propertize is opdracht gegeven 
de vastgoedportefeuille van de hand te doen. Mieras noemt het een com-
plexe situatie omdat het nieuwe bestemmingsplan nog niet is vastgesteld. 
‘Wel is er een omgevingsvergunning afgegeven waarmee de nieuwe 
eigenaar het Plan Bloeyendael kan uitvoeren, wat niet wordt verwacht. 
Het heeft onze voorkeur die omgevingsvergunning terug te trekken en 
opnieuw een bestemmingsplan vast te stellen.’ Mieras verwacht dat de 
nieuwe eigenaar pas een procedure tot ontruiming van de huidige bewo-
ners in gang zal zetten wanneer er een concreet plan ligt.

Fietspad Leijenseweg 
Wethouder Jolanda van Hulst antwoordt op vragen van Eveline van der 
Aa (GroenLinks) over de situatie van het fietsverkeer op de Leijenseweg. 
‘In aanloop naar de aanleg van de tunnel is een aantal voorzieningen voor 
fietsers weggevallen. Als de tunnel er ligt is er alleen een fietspad aan 
de linkerkant. Daar is de rotonde en de aansluiting voorbij de rotonde 
op gemaakt.’ Zij vindt het niet handig om een tussenoplossing voor de 
rechterkant te maken omdat dan bij de rotonde een onveilige situatie ont-
staat. Overwogen wordt om duidelijk aan te geven dat fietsers om door te 
steken naar De Leijen beter aan de linkerkant kunnen blijven.’

Rookvrije schoolpleinen 
Op vragen van Anne de Boer (GroenLinks) over rookvrije schoolpleinen 
in De Bilt meldt wethouder Madeleine Bakker dat het onderwerp bij alle 
vier voortgezet onderwijsscholen hoog op de agenda staat. ‘De situatie op 
dit moment is dat de ONS al jaren rookvrij is. De Werkplaats heeft sinds 
1 september 2014 een rookvrij plein. Het HNL gaat het per 1 september 
2015 invoeren en het Groenhorst College zit in een afbouwfase. Ook dat 
wordt per 1 september 2015 helemaal rookvrij.’ 

WMO-beschikkingen
Erik van Esterik (PvdA) stelt een aantal vragen over de beschikkingen 
waarin mensen te horen krijgen of zij hun huishoudelijke hulp al dan niet 
behouden. Die worden nu pas in de eerste week van maart verzonden. 
Als mensen deze hulp kwijtraken en bezwaar willen aantekenen, wordt 
dit pas ruim na 1 april afgehandeld. Daardoor komen degenen die na 
behandeling van hun bezwaar wel recht blijven houden op HH1 weken-
lang zonder hulp te zitten. Wethouder Anne 
Brommersma denkt niet dat mensen tussen 
de wal en het schip dreigen te vallen omdat 
het college voorlopige beschikkingen heeft 
gestuurd met de mogelijkheid een ziens-
wijze in te dienen. Daar hebben 251 mensen 
gebruik van gemaakt. Zij denkt in de ziens-
wijzenprocedure daarmee het bezwaar voor 
een groot deel op inhoud te hebben kunnen 
afvangen. Brommersma is van mening dat 
de afgelopen maanden voldoende ruimte is 
gegeven. In de beschikking wordt mensen 
gewezen op de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen. Het college wil 
de ingangsdatum van 1 april niet uitstellen 
tot 1 mei. [Guus Geebel]

Bosviool
Viola cornuta. 
Diverse kleuren. 
Potmaat 9 cm.
Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor

1,99
GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl

wk 9. Geldig van 26-02 t/m 04-03. OP=OP

Eveline van der Aa

BENG! krijgt subsidie 
voor zonnecentrale

Energiecoöperatie BENG! ontving afgelopen week het bericht dat de rijksoverheid in het kader 
van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) een subsidie heeft toegekend voor een 

zonnecentrale naast de rioolwaterzuivering aan de Groenekanseweg.

De SDE-subsidie wordt geduren-
de een gegarandeerde periode van 
15 jaar uitgekeerd in de vorm van 
een vergoeding voor de hoeveel-
heid geproduceerde stroom en kan 
oplopen tot maximaal € 400.000. 

Dankzij de toegekende subsidie is 
BENG! tot en met 2030 verzekerd 
van een belangrijke inkomsten-
bron naast de vergoeding die De 
Stichtse Rijnlanden betaalt voor 
de geleverde zonnestroom ten be-
hoeve van de rioolwaterzuivering. 

Centrale
De zonnecentrale zal bestaan uit 
1000 zonnepanelen en de stroom 
die wordt opgewekt, voorziet straks 
in ongeveer 20% van de energiebe-
hoefte van de rioolwaterzuivering. 
Omgerekend zou de centrale ieder 
jaar voldoende energie leveren om 
circa 70 huishoudens van stroom te 
voorzien. Het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden, de eige-
naar van de rioolwaterzuivering, 
stelt gedurende 25 jaar een terrein 
beschikbaar waarop de zonnecen-

trale kan worden aangelegd en de 
gemeente De Bilt verleende in no-
vember al een bouwvergunning 
voor het project. 

Excursie
Binnenkort zal BENG! samen met 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden een informatiebijeen-
komst organiseren in combinatie 
met een excursie bij de rioolwa-
teringzuiveringsinstallatie. Voor 
meer info over datum en aanmel-
ding kijk op www.beng2030.nl.

Christoph Buter (BENG!) en Guus Beugelink (Stichtse Rijnlanden) ontmoeten elkaar op de plek van de te 
bouwen zonnecentrale aan de Groenekanseweg. (foto; Reyn Schuurman)

advertentie
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Een uitgebreide oogmeting is van groot belang 

voor goed zicht. Bij ons wordt een oogmeting altijd 

uitgevoerd door een gediplomeerde opticien of 

optometrist.  

Voordat we met de oogmeting beginnen, 

inventariseren we uw klachten en wensen. Als deze 

in kaart zijn gebracht, starten we de meting. Hierbij 

maken we gebruik van de nieuwste apparatuur. 

  VAN
23.O2 t/m 07.03 
EEN GRATIS
     OOGMETING
   T.W.V. €29,-
Kom dus langs en maak een afspraak 

    voor een deskundige oogmeting!

1 Autorefractor 
De autorefractor meet de sterkte van het oog 
automatisch. Deze meting dient als indicatie voor 
verdere metingen. 

2 Automatische phoropter
Met de automatische phoropter gaan we een stap 
verder. Hierbij vragen we u wat het beste kijkt en 
zorgen we ervoor dat de balans tussen beide ogen 
optimaal is. Iedereen is anders en het is van belang 
dat ú lekker kunt kijken. 

3 Pasbril 
Met de pasbril inventariseren we onder andere of de 
afstand tussen het hoofd en de glazen optimaal is. 
Onze optometrist kijkt bovendien naar de gezondheid 
van uw ogen. Indien nodig zal hij/zij aanvullend 
onderzoek doen. U ziet, een goede meting en goed 
advies zijn zeer belangrijk. 

We nemen u mee naar verschillende apparaten, te weten: 

Adv_vEijken_Gratisoogmeting_264x194 cs6.indd   1 19-02-15   17:16
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Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

Soestdijkseweg 
Zuid 13
3732 HC De Bilt
(030) 221 7229

Dag en nacht 
bereikbaar voor 
directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Soestdijkseweg 

I.s.m. mr. M.C.W.H. van Valburch,
Holtman notarissen 

en Notariskantoor Van den Berg

Dinsdag 10 maart 2015, 19.30 uur.
PCB Bilthoven, Soestdijkseweg Zuid 13, De Bilt.

Vrij parkeren achter het pand. Gratis entree.

Onderwerpen:
• wettelijk erfrecht 

• executeur en zijn taken
• wat wordt bij testament geregeld 

• erfbelasting/schenkbelasting
• schenken bij leven

• maken van een levenstestament

U bent van harte welkom om 
de informatie-avond bij te wonen.

Testament
en nalatenschap

Informatie-avond

advertorial

Echtpaar Mulder-Westhuis uit 
Maartensdijk zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Maandag 16 februari was het zestig jaar geleden dat Gerrit Mulder en Aartje Westhuis 
in hun geboorteplaats Nunspeet in het huwelijk traden. Ze waren toen 23 en 25 jaar oud. 
Locoburgemeester Madeleine Bakker kwam het echtpaar namens het gemeentebestuur

met het huwelijksjubileum feliciteren. Het echtpaar heeft acht kinderen,
34 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.

Mulder is een vlotte verteller met 
af en toe een Veluwse tongval. De 
manier waarop de romance met zijn 
vrouw tot stand kwam noemt hij 
heel anders dan hoe het tegenwoor-
dig gaat. ‘Door sportverenigingen 
en reisjes worden de meisjes nu op 
een dienblaadje aan de heren ge-
presenteerd.’ Mulder had in 1948 
ontdekt dat Aartje zaterdagsavonds 
naar de boekhandel ging om een 
boek te halen. Rond de tijd dat ze 
dat gewoonlijk deed ging hij wan-
delen op de Dorpsweg in Nunspeet. 
Toen hij haar op de fi ets aan zag 
komen sprong op zijn fi ets en ging 
naast haar rijden. ‘Mag ik met je 
meerijden’, vroeg ik. ‘Je zit op je 
eigen fi ets’, zei ze. ‘We fi etsten een 
heel eind en bij het afscheid zei ik 
dat ik haar de volgende dag bij de 
lantaarnpaal verwachtte. Ik was er 
natuurlijk al toen zij even later ook 
kwam. We zijn toen buiten het dorp 
gaan wandelen.’

Kleur als een bellefl eur
Gerrit Mulder werkte toen in de 
tuinbouw en moest een paar weken 
later fruitbomen bij boeren bespui-

ten vanwege de appelbloesem fruit-
kever. Met een collega kwam hij 
ook bij de boerderij van de ouders 
van Aartje. ‘Haar moeder had al 
iets gehoord over mij en haar doch-
ter en toen we in de kas onze boter-
hammen wilden eten besliste zij dat 
ik die in de boerderij moest komen 
opeten. Ik dacht dat is voor elkaar.’ 
Aartje werkte in de boekhandel in 
Nunspeet en toen ze thuis kwam en 
mij zag zitten kreeg ze een kleur als 
een bellefl eur.’ 

Bakker
‘Op een gegeven moment was er 
minder werk in de tuinbouw en 
kreeg ik ontslag. Ik las in de krant 
dat bakkerij Bos in Nunspeet een 
knecht zocht en besloot te reage-
ren. Bos kende mij als tuinman en 
zag aanvankelijk niets in mij, om-
dat ik totaal geen ervaring met het 
bakkersvak had. Heb je een hark 
meegenomen, dan kun je begin-
nen met het deeg gelijk te harken’, 
had hij schamper gezegd. Maar een 
paar dagen later mocht hij nog eens 
langskomen en werd aangenomen. 
Mulder begon op 14 januari 1950. 

In 1951 moest hij 14 maanden in 
militaire dienst waar hij naar de 
koksschool ging. Een plan om te 
emigreren gaf hij op omdat Aartje 
dat niet zag zitten. In 1953 kocht 
Bos de bakkerij van De Wit in 
Maartensdijk. Mulder volgde hem 
en bleef in de bakkerij werken tot 
hij op 14 januari 1990 met de Vut 
ging. 

Actief
Toen Mulder op 58-jarige leeftijd 
bij de bakkerij was gestopt pakte 
hij nieuwe dingen op. Hij werd gids 
in Utrecht, zes jaar in de Janskerk 
en tien jaar in de Domkerk. Daarna 
werd hij reisleider voor een reisbu-
reau in Rijssen. Hij deed dit werk 
elf jaar door heel Europa. Groten-
deels jongerenreizen maar ook alle 
leeftijdreizen. Dan ging ook zijn 
vrouw mee. Ook bestuurlijk was 
Mulder actief. Hij was onder meer 
37 jaar bestuurslid van de plaatse-
lijke SGP. Verder schreef hij twee 
boeken. Een boek uit het leven 
van een dorpsbakker in de vorige 
eeuw en een over de historie van de 
Maartensdijkse dorpskerk.

Het diamanten echtpaar Mulder-Westhuis.

De zorg verandert
Maandag 2 maart luidt het thema tijdens het Parkinson Café Bilthoven 
‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’. Vanaf 1 januari 2015 
vond de decentralisatie van de zorg plaats van het rijk naar de gemeen-
ten, waarbij gelijktijdig bezuinigingen te verwachten zijn. 

Wethouder van Zorg en Welzijn, mevrouw Anne Brommersma zal uit-
leg geven over wat de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
concreet inhoudt en welk beleid men binnen de gemeente De Bilt gaat 
hanteren.

Mensen met de ziekte van Parkinson, naasten en belangstellenden zijn 
van harte welkom in de Koperzaal van Zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. 
De toegang is gratis, een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Info bij 
Ankie van Dam, tel. 0346 211814 of via e-mail b.van.dam@hetnet.nl.

Wafels met kersen 

Woensdag 18 februari stond er voor de bewoners van Woonzorgcentrum 
De Bremhorst iets lekkers op het activiteitenrooster. Heerlijke wafels 
uit de oven met warme kersen en slagroom. Met de bezorghulp van de 
vrijwilligers werd het een gezellige middag. (Berber Holwerda)

Erfrecht en levenstestament
Maandag 16 maart a.s. organiseert het Steunpunt Mantelzorg de Bilt 
een bijeenkomst over Erfrecht en Levenstestament, waarin een notaris 
de aanwezigen zal informeren over zaken rondom erfrecht, nalaten-
schap en levenstestament. Aan de orde komen de onderwerpen als vol-
macht, de successiewet-faciliteit voor mantelzorgers en wat er bij de af-
wikkeling van nalatenschap komt kijken. De bijeenkomst is van 14.30 
tot 16.30 uur bij MENS aan de Prof. Debijeweg, De Bilt. Aanmelden 
(s.v.p. voor 9 maart) kan bij Cynthia Vrijsen, c.vrijsen@mensdebilt.nl 
en/of tel. 030 7271556. 
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Record automatische deuren B.V. – onderdeel van het Zwitserse, beursge-
noteerde Agta – Record concern en dé toonaangevende specialist op het gebied van 
toegangsoplossingen – heeft met circa 100 medewerkers twee vestigingen in Nederland: 
Doorwerth en Oosterhout (NB). De dienstverlening betreft advies, productie, installatie, 
service en onderhoud van automatische, rook, brand en inbraakwerende schuifdeuren, 
draaideurautomaten, vouwdeuren, entreesluizen, vluchtwegoplossingen, etc. die door 
alle branches worden toegepast. Record automatische deuren heeft een duidelijke klant 
en servicegerichte visie. Via het ‘Total Concept Selling’ concept adviseren wij onze 
klanten om tot een optimale oplossing te komen, waarbij vanaf het adviestraject tot en 
met de aftersales voortdurend ‘oplossingen’ worden gepresenteerd, ongeacht het moment 
waarop het contact met de klant ontstaat. Dit vormt de basis voor onze jarenlange pret-
tige samenwerking met onze klanten.

Record automatische deuren groeit
en vestigt zich binnenkort in deze regio.

Voor dit nieuwe team zijn we op zoek naar:
Commercieel medewerkers
In binnendienst pleeg je acquisitie, maak je offertes en bel je die ook na. Je hebt veel 
contact met klanten en collega’s. Je neemt veel initiatief en ondersteunt de afdeling daar 
waar nodig. Bij Record Automatische Deuren B.V. staan persoonlijke aandacht voor onze 
klanten en het bieden van een uitstekende service in een heel hoog vaandel. 

 Functie-eisen:
•	 MBO+ werk- en denkniveau
•	 Commercieel/zeer klantgericht
•	 Doener en (be)denker
•	 Extravert en proactief
•	 Communicatief, zowel in woord als geschrift
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Objectief
•	 Accuraat en secuur

Commercieel medewerkers Service en onderhoud
In binnendienst werk je samen met je collega’s van sales, je zorgt dat er onderhouds-
contracten worden aangeboden voor onze projecten. Daarnaast pleeg je acquisitie en 
bel je je offertes na. Tevens maak je serviceoffertes voor aanpassingen aan bestaande 
deurinstallaties. Je hebt dagelijks contact met klanten en collega’s. Je neemt initiatief en 
ondersteunt de afdeling daar waar nodig.

 Functie-eisen:
•	 MBO+ werk- en denkniveau
•	 Commercieel/zeer klantgericht
•	 Doener en (be)denker
•	 Extravert en proactief
•	 Communicatief, zowel in woord als geschrift
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Objectief
•	 Accuraat en secuur

Installatie Engineers
Als installatie Engineer van Record Automatische Deuren B.V. heb je een hele leuke, zelf-
standige en afwisselende baan. Met veel passie installeer jij dan ook onze automatische 
deuren en complete puien met toebehoren. Je beschikt over een eigen luxe installatie bus 
met alle benodigde materialen en gereedschappen. Daarnaast controleer je de dage-
lijkse aanvoer van projectonderdelen en draag je zorg voor het tijdig inleveren van de 
projectmappen en bijbehorende retourgoederen in het magazijn. 

 Functie-eisen:
•	 MBO werk- en denkniveau
•	 Communicatief zowel in woord als geschrift
•	 Elektrotechnische kennis
•	 Praktisch technisch inzicht
•	 Van onbesproken gedrag
•	 Doener en (be)denker
•	 Pro-actief
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Bij voorkeur al in het bezit van VCA basis
•	 Rijbewijs B(E)

Service/Onderhoud Engineers
In deze afwisselende functie ben jij ambassadeur van Record en verzorg je op klantge-
richte wijze het onderhoud en de servicecalls in West- en Midden-Nederland aan de 
automatische deuren zodat deze goed blijven functioneren. Daarnaast informeer c.q. 
adviseer je onze klanten o.a. aanvullingen ter bevordering van het gebruikersgemak. Je 
draait ook mee in de 24-uurs servicediensten waarbij je eens in de 5 á 6 weken rouleert. 
Je beschikt over een eigen luxe service- en onderhoud bus met alle benodigde materialen 
en gereedschappen.
 
 Functie-eisen:
•	 MBO werk- en denkniveau
•	 Communicatief zowel in woord als geschrift
•	 Elektrotechnische kennis
•	 Praktisch technisch inzicht
•	 Van onbesproken gedrag
•	 Doener en (be)denker
•	 Pro-actief
•	 Bij voorkeur al in het bezit van VCA basis
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Rijbewijs B(E)

Allround assemblage medewerkers
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het op basis van een dagelijkse planning 
verrichten van diverse werkzaamheden zoals zagen van profielen, automaten voorberei-
den, kappen samenstellen, balken assembleren en kit werkzaamheden. Tevens behoren 
de controle (kwalitatief en kwantitatief) op inkomende en uitgaande goederen (profielen 
en glas) ook tot je taken. Je hebt een positieve, collegiale instelling en kunt zowel zelf-
standig als in teamverband goed functioneren.

 Functie-eisen:
•	 LBO werk- en denkniveau
•	 Goede beheersing van de Nederlandse taal
•	 Ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden aan de hand 

van technische tekeningen
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Bij voorkeur al bezit van VCA basis

Logistiek medewerker
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het structureel verwerken - zowel adminis-
tratief als fysiek -van inkomende en uitgaande goederen c.q. projecten. Je zorgt voor een 
controle op volledigheid van project gerelateerde producten en (kwalitatief en kwanti-
tatief) op inkomende en uitgaande goederen. Tevens behoren de afhandeling garantie-
gevallen en continue werken aan verbetering van interne werkprocedures, kwaliteit en 
ondersteunende middelen tot je taken.

 Functie-eisen:
•	 MBO werk- en denkniveau
•	 Communicatief zowel in woord als geschrift
•	 Logistieke kennis en inzicht
•	 Elektrotechnische kennis, praktisch technisch inzicht
•	 Van onbesproken gedrag
•	 Doener en (be)denker
•	 Pro-actief
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Bij voorkeur al in het bezit van VCA basis
•	 Rijbewijs B(E).

Bij Record Automatische Deuren B.V. staan persoonlijke aandacht voor onze klanten en 
het bieden van een uitstekende service in een heel hoog vaandel. Vanaf het adviestraject 
tot en met de nazorg: onze klanten staan altijd op nummer één. Van onze medewerkers 
verwachten wij dan ook de volgende instelling:

•	 Klant- en servicegericht
•	 Teamspeler, heel collegiaal
•	 Geen 8-tot-5 mentaliteit
•	 Afspraak is afspraak
•	 Hands-on mentaliteit

 Wij bieden:
•	 Uitstekende arbeidsvoorwaarden
•	 Prettige werksfeer
•	 Leuke collega’s
•	 Kans op een vaste baan bij een leuk en vooruitstrevend bedrijf.
•	 Salaris afhankelijk van functie, leeftijd, opleiding en ervaring

Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in het profiel en voldoe je aan de functie-eisen? Dan nodigen wij jou 
graag uit om te solliciteren naar deze leuke baan binnen ons geweldige bedrijf! Stuur 
dan je motivatie en CV naar werving-selectie@record-automatischedeuren.nl of bel met 
Karin Broos, afdeling HRM: 06 – 225 726 22.

Onze missie: De onderneming: vooraanstaand en innoverend. Binnen het vakgebied van 
advisering, uitwerking, implementatie, service en onderhoud / beheer van automatische 
deuren nemen wij een prominente plaats in. Wij zijn innovatief, kwalitatief hoogwaardig 
en dienstverlenend op een hoog niveau, flexibel, duurzaam en sociaal. Dit vormt de
basis voor de continuïteit van onze onderneming.
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Openbare Basisschool De Kievit 
en Tumani Tenda

door Marijke Drieenhuizen

De opbrengst van de Kerstactie die de Openbare Basisschool De Kievit in Maartensdijk gehouden 
heeft was voor een nieuwe kleuterschool in Tumani Tenda. Dit dorp ligt in Gambia in West Afrika. 

Het 20 jarige oude lemen kleuterschoolgebouw is inmiddels ernstig aangetast door termieten.

De heren Klaas Kimstra en Gerry 
Swane kwamen namens de Stich-
ting Tumani Tenda Development 
Fund het geld in ontvangst nemen. 
Daarnaast hebben zij de leerlingen 
via een mooie presentatie wat laten 
zien van Tumani Tenda en natuur-
lijk mochten de leerlingen ook vra-
gen stellen.

Leerlingen van de Kievitschool 
zijn al eerder in contact geweest 
met mensen uit dit dorp. Destijds 
is een Gambiaanse leraar naar Ne-
derland gekomen en heeft toen ook 
in het Engels vragen beantwoord 
van leerlingen. Bijzonder aan deze 
projecten is dat ze geleid worden 
door Henriëtte Brümmer-Sonko, 
landbouwkundig ingenieur. Zij is 
geboren in Afrika, maar heeft ook 
in Bilthoven gewoond met haar ou-
ders en heeft gestudeerd in Wage-
ningen. Na haar studie is ze gelijk 
weer vertrokken naar Afrika en nu 
werkt en woont ze in Tumani Tenda 
met haar Gambiaanse echtgenoot 
en inmiddels twee kinderen. Men-
sen uit haar en haar ouders vrien-
denkring steunden haar projecten 
financieel. In 2001 is de Stichting 
Tumani Tenda Development Fund 
opgericht. 

Onderwijs
‘Gambia is’, zo vertelt Klaas Kim-
stra, ‘een stabiel en warm land met 
in het midden een rivier. Het land is 
zo breed als een kanon destijds kon 
schieten’. Henriëtte en haar echtge-
noot zijn naast hun andere bezighe-
den ook bezig met de ontwikkeling 
van hun dorp en het onderwijs in 
het bijzonder. In het begin heeft zij 
er eerst voor gezorgd dat er ook een 
waterput in het dorp kwam. Nor-
maal gesproken gingen de vrouwen 
water halen bij putten die de man-
nen in het veld hadden aangelegd 
voor hun vee. Henriëtte heeft hen 
duidelijk kunnen maken dat het 
heel veel tijd op zou leveren als de 
mannen in zouden stemmen met 
een put in het dorp. Met financiële 
en materiële steun heeft de bevol-
king van Tumani Tenda daarnaast 
onder andere een kleuterschool en 
een lagere school opgericht, die 
leerlingen uit het dorp en omgeving 
aantrekken. Ook gaat geld naar 
(ouders/verzorgers van) leerlin-
gen en studenten, die anders geen 
school of hogere opleiding kunnen 
volgen. Ook de leermiddelen wor-
den zo nodig betaald. In ongeveer 
twintig jaar tijd is het aantal leerlin-
gen van de school in Tumani Tenda 

gegroeid van enkele naar bijna 300. 
Omdat haar oudste kind inmiddels 
naar het voortgezet onderwijs gaat 
in de hoofdstad van Gambia woont 
Henriëtte met haar kind en andere 
kinderen uit het dorp doordeweeks 
in hun huis daar. Klaas Kimstra: 
‘Onderwijs maakt het verschil, elk 
kind zou moeten kunnen leren en 
daarmee het land vooruit helpen’.

Opbrengst kerstactie
De school heeft het 737,76 euro op-
gehaald. De Stichting Wilde ganzen 
verdubbelt dat bedrag ruim, zodat 
er 1143,53 euro beschikbaar is voor 
de nieuwe kleuterschool. Naast haar 
drukke werkzaamheden is Henriëtte 
ook benoemd tot honorair consul 
en is ze daarmee de hoogste Neder-
landse vertegenwoordiger in Gam-
bia. Zij is bevriend met de vrouw 
van de president en samen zijn zij 
zijn raadsvrouwen. Henriëtte spreek 
de lokale taal vloeiend, kent veel 
wensen en mensen en kan daardoor 
zorgen dat in en om het dorp verbe-
teringen worden aangebracht.
Meer info over het werk van Hen-
riëtte en haar man en de stichting 
is de vinden op de website: www.
tumanitenda.nl Gerry Swane: ‘Ui-
teraard komt elke gift goed terecht’.

Bouw je eigen hut
Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt 
een leuke en leerzame middag voor kinderen van 6 t/m 10 jaar op 
woensdag 4 maart van 14.30 tot 16.30 uur. Hoe leefden of overleef-
den onze voorouders toen ze nog geen huizen konden bouwen en wie 
bouwt die middag de beste hut. En krijg je hem ook waterdicht?

Aanmelden kan (alleen) per e-mail tot zondag 1 maart: KinderNatuur-
Activiteiten@gmail.com

De leerlingen van de Kievitschool hebben tijdens de kerstactie geld ingezameld voor een nieuwe kleuterschool 
in Tumani Tenda. Klaas Kimstra en Gerry Swane laten in een presentatie zien waar het geld naar toe gaat. 

Talent-uur koken
Op het Nieuwe Lyceum in Bilt-
hoven starten begin maart twaalf 
nieuwe kooklessen voor de onder-
bouw. Leerlingen uit klas 1 tot en 
met 3 hebben zich kunnen inschrij-
ven voor dit populaire talent-uur. 
Op woensdagmiddag gaan zij aan 
de slag met uitdagende recepten uit 
o.a. de Franse, Italiaanse, Indone-
sische en Spaanse keuken. Aan het 
einde van de cursus, die begeleid 
wordt door twee ervaren docenten, 
bereiden de koks in spé een heus 
diner voor hun ouders. 

(Lucienne van de Sluis)

Leerlingen uit de klassen 1 tot en 
met 3 kunnen deelnemen aan dit 
kook-talent-uur.

Open brief en oproep aan het 
gemeentebestuur van De Bilt

Leden van het College van B&W, 
leden van de gemeenteraad,
Wie de Nachtegaallaan in Maartensdijk oprijdt, ziet aan zijn rechter-
hand een snel verpauperend gebouw: De Vierstee. Reden? De bijna to-
tale afwezigheid van investeringen voor normaal onderhoud. Alleen als 
het water door de gaten in het dak binnenloopt, wordt er een reparatie 
verricht. 

Bij de verkiezingen van 2014 liet het dorp zich horen: we wachten niet 
op grootschalige plannen voor nieuwbouw aan de Dierenriem. Velen 
wilden en willen De Vierstee houden op de huidige plek. We schrijven 
februari 2014: Kandidaten bij de verkiezingen van maart 2014 – waar-
onder velen van u – gaven aan, aan een oplossing te willen werken. 

In september vernam de bevolking van het dorp over weer nieuwe plan-
nen. Eind 2014 zou de raad worden geïnformeerd over renovatie of 
nieuwbouw. We zijn weer twee maanden verder en er wordt nu bericht 
dat in april wel weer over een en ander gesproken zal worden, 14 maan-
den na de verkiezingen ... Woorden … woorden … woorden, terwijl het 
gebouw verder verpaupert. 

Inmiddels is er nog geen zicht op, wat de gemeente ooit uit wil trekken 
voor De Vierstee. We zijn benieuwd hoeveel men nu eigenlijk echt over 
heeft voor nieuwbouw of renovatie voor De Vierstee in Maartensdijk. 
Geld voor de onderhoudswerkzaamheden schijnt overigens nog niet 
aan concrete onderhoudswerkzaamheden te zijn gelabeld.

Geen geld voor grote plannen? Daarvoor is begrip in deze tijden van 
bezuiniging! Het laten verloederen door geen regulier onderhoud te ple-
gen daarvoor is geen begrip! De gemeente dient als een verantwoorde-
lijke ouder voor zijn gezin de verantwoording te nemen voor het onder-
houd van zijn bezit. Dat laatste is echter volstrekt niet waarneembaar.
Geen begrip: dat geldt ook, voor het steeds maar weer in bespreking 
brengen van nieuwe plannen, voor uitvoering waarvan in de begroting 
geen enkele ruimte is geschapen.

Kortom, bestuurders neem uw verantwoordelijkheid en pak de verloe-
dering aan, door het reguliere onderhoud weer op te starten. Het kan 
toch niet zo zijn, dat bij de burgerij van Maartensdijk de indruk ontstaat 
dat de gemeente De Bilt geen blik verf voor de centrale voorziening van 
een dorp van 6.000 inwoners over heeft?

Was getekend: Boukje Andringa - Wim Brouwer - Hanneke Claessens - 
Anne Doedens - Enny Doornenbal - Otto Doornenbal - Henk van Gent - 
Martin van de Grift - Nico Jansen - Henric de Jong Schouwenburg - Nel 
Raven - Ebbe Rost van Tonningen - Martin Smitt - Pim van de Veerdonk 
- Gert-Jan Weierink. 

Enkele ondertekenaars: Voorste rij: de heren Jansen en De Jong 
Schouwenburg en de dames Claessen en Raven; achterste rij: de heren 
Brouwer, Doedens, Weierink en mw. Andringa. [foto Henk van de Bunt]



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Hormann elektrische 
GARAGEDEUR opener met 
geleidingsrail en toebehoren 
€ 250,-. Tel. 035-6241475

BANK Ikea Ectorp 2-zit met 
naturellinnen hoes, 2 maan-
den oud als nieuw € 250,-. 
Tel. 06-23019372

Garage KANTELDEUR met 
toebehoren. Breed 270, Hoog 
215 € 35,-. Tel. 035- 6241475

MUTSEN, handschoenen en 
sjaals nu bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Filmtoestel Sony video came-
ra recorder € 35,-. Apothekers 
potten 12 stuks € 25,-. Tel. 
06-28050877

Eenvoudige goed werkende 
inktjet zw en/of kl. printer 
merk Lexmark € 15,-. Tel. 
030- 2290428

Baby wipstoeltje kleur don-
kerblauw Tüv gekeurd € 10,-. 
Tel. 030-2202145

BOODSCHAPPEN-
TROLLEY'S bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Lage noren maat 41 € 15,-. 
Tel. 0346-213469

Gratis af te halen: kastan-
jeboom in stukken. Tel. 
06-20666524

2 harken € 10,-. Bladhark 
€ 8,-. Oud type kantensteker 
€ 8,-. Goed werkende grasma-
chine € 15,-. Tel.06-44420668

Bosch strijkmachine Sensixx 
2300w 4,5 bar+110g B22l 
steam nieuw in doos € 49,95. 
Tel. 030-2204443

CASTELIJN & BEERENDS 
luxe portemonnees en akte-
tassen bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Gratis af te halen: tuinbeeld 
van beeldhouwster Nieneke 
Lamme. Het is een vrou-
wenfiguur van keramiek 
maat 40x45 cm, beeld moet 
opgeknapt worden. Tel. 0346-
282302

Zandbak/Pierenbadje schild-
pad model Groen met dek-
sel € 10,-. Driewieler merk 
Kettler € 10,-. Wipstoeltje 
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Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 
coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-
steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.
MPGcoaching.nl

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

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

Kelderlekkage: Info@SITvochtwering.nl Vrijblijvende 
inspectie en offerte

VijfdaagseVoorjaarsVakantie voor senioren van 60+ van 
7 – 11 april 2015. Opstap Maartensdijk en De Bilt. Ga ook 
eens mee op reis met Hennie en Henk Broekhuizen. Prima 
verzorgde vijfdaagse hotel- busreis Twente en Drenthe. 
Informatiefolder: bel even 0346-212288 email: hmbroekhui-
zen@kpnmail.nl

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

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 
34 in Groenekan. Zo lang het niet echt vriest, kunt u nog van 
alles planten, o.a. fruit-,loof- en sierbomen, tuinafscheidingen 
zoals coniferen, taxus, prunus(laurier). Tevens ook schutting-
werken etc. in vele maten en prijzen. En verder voor al uw 
tuinveranderingen, aanleg en onderhoud, bomen weghalen 
enz. Nog op voorraad droog of vers open(haard)-hout.

Cursussen/ trainingen 
Voorjaarscursus Beeldhouwen. Atelier "de Beeldenhoek"  
te Westbroek opent in maart weer haar deuren voor de cursus 
speksteen bewerken of boetseren. Werken met uw handen 
vanuit uw hart, in kleine groepen, dus aandacht voor iedereen 
! Geef u op, de koffie of thee staat klaar en u kunt aan het 
creëren gaan! Info bij Marianne 06-11168249. Tot snel!

Opleiding Mindful Coachen. Mindfulness toepassen in je 
eigen vakgebied? Werken met minder stress en meer aan-
dacht voor degenen met wie je (samen)werkt…? Op 12 maart 
start in Utrecht de opleiding Mindful Coachen, waarin je 
kunt leren om anderen mindful te begeleiden, gebaseerd op 
diverse inzichten uit de neurowetenschappen en de boeddhis-
tische psychologie. Meer informatie: www.openbewustzijn.
nl. Aanmelding: info@garudatrainingen.nl of 06-28058094

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112
•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

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

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z.g.a.n. merk Babideal € 10,-. 
Tel. 030-2210436 of 06- 
10096999

Verrijdbare Ubica box-
spring 90x200cm als nieuw. 
Geschikt voor ieder type 
matras € 47,50. Tel. 030-
2292467

Z.g.a.n. herenkostuum, maat 
247(lang en slank), prach-
tige Engelse kwaliteit € 25,-. 
Slechts 2 weken gedragen, 
blauw. Tel. 030-2205540

Stereo-toren (nieuw in de 
verpakking), radio, cd-speler 
en cassettedeck met afstand 
bediening € 35,-. Tel. 030-
2205540

Hometrainer Katler sport 
€ 50,-. Tel. 0346-820494

Fietsen/ brommers
Stoere jongens fiets blauw/
wit, merk Nitro, 24 inch ban-
den, terugtraprem en blok-
jesrem voor, voor- en ach-
terlicht, standaard ontbreekt 
€ 30,-. Tel. 0346-214322 na 
18.00 uur

Z.g.a.n. Seahorse herenfiets 
model Cruiser. 26 inch, 3 
Shimano-nexus versnellin-
gen, Terugtraprem, geen slot, 
geen verlichting € 50,-. Tel. 
0346-214322 na 18.00 uur

Herenfiets(stations) € 20,-. 
Tel. 0346-213469

Personeel aangeboden

DOCENTE moderne talen 
met meer dan 20 jaar leser-
varing geeft bijles op HAVO/
VWO niveau  in Frans, Duits 
en Engels. Tevens examen-
training in Frans. € 15,- per 
uur. Woonachtig in de Leyen. 
Tel. 06-51412055

Tijd om nu uw TUIN klaar 
te maken voor het voorjaar! 
Blad verwijderen, snoeien, 
planten e.d. Kortom: het sei-
zoen beginnen met een tuin 
die er weer mooi uit ziet, 
tegen een vriendelijke prijs. 
Bel Rein: 06-82004441

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

Tuincursussen Pieter de Koning 
Binnenkort starten de cursussen en workshops van tuinarchitect en hovenier 

Pieter de Koning, op zijn bedrijf in Westbroek. 

De groepen bij De Koning bestaan altijd 
uit maximaal 12 deelnemers en dragen een 
informeel en interactief karakter. .Door 
middel van vraag en antwoord ontstaat 
er steeds weer een boeiende en leerzame 
avond. Voor de Koning blijft het een uitda-
ging om theorie te mixen met antwoorden 
op vragen van de cursisten.

Basis
De praktijkcursus tuinontwerpen legt de 
basis. ‘Een goed ontwerp is de kern van 
een mooie tuin’, is De Konings overtui-
ging. Desgewenst kunnen cursisten ook 

met maquettes werken. Pieter heeft een 
eenvoudige methode ontwikkeld en die 
werkt heel goed. Op deze manier kun je 
ideeën in 3D zichtbaar maken en dat geeft 
snel inzicht in het effect ervan. Tijdens de 
cursus komen aan de orde: plattegrond, de 
inventarisatie, tuinstijlen, vormgeving, op-
tische effecten, kleuren, en beplanting. 

Maar essentieel is dat de deelnemers zelf, 
met begeleiding van de Koning, aan de 
slag gaan met het ontwerpen van de eigen 
tuin. De cursus wordt gegeven op 4 maan-
dagavonden vanaf 9 maart. 

Tuinonderhoud met koffie
De cursus Tuinonderhoud is niet buiten, 
zoals je misschien zou verwachten, maar 
binnen	met	de	koffie	erbij.	‘Op	die	manier	
kan ik veel meer informatie overbrengen 
dan	buiten,	waar	steeds	afleiding	is’.	Ook	
deze cursus loopt het best wanneer er veel 
vraag & antwoord is. Snoeien krijgt uiter-
aard veel aandacht, maar ook water geven, 
bodemkunde, bemesten, plantwerk etc. 
komen aan de orde. Arbeidsbesparende ad-
viezen horen er ook zeker bij. Dit alles op 
drie donderdagavonden vanaf 5 maart. 

Kennis
De cursus plantenkennis start later en 
wordt gegeven va. donderdag 26 maart. 
Hierin veel informatie over de eigenschap-
pen en toepassing van zo’n 140 soorten zo-
als (kleine) bomen, heesters, hagen, klim-
planten en uiteraard veel vaste planten. 

Bij De Koning valt er van alles over tuinonderhoud te leren.

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

• Nieuws • Agenda • Informatie

advertentie
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Moeilijke winst voor SVM 
bij Voorwaarts

et een nagenoeg compleet fitte selectie (alleen Djoey Engel en Tom Janssen ontbraken door 
lichte blessures) begon een fel SVM goed aan de wedstrijd tegen Voorwaarts op 

Sportpark De Berekuil in noordoost Utrecht.

Met de weer herstelde Marcel Me-
lissen op het middenveld, Jesper 
van Rooijen als rechtsback en de 
snel herstelde Björn Engel weer 
op de bank waren de eerste kansen 
voor SVM, maar Jordi van der Lee 
en Mike de Kok scoorden niet. De 
gehele eerste helft loerde SVM op 
de counter en kreeg ook de kansen 
om op voorsprong te komen. De 
Maartensdijkers vergaten niet al-
leen te scoren, maar speelden on-
rustig met te veel balverlies. 

Rust
Na de theepauze bleef SVM volhar-
den in slordig spel. Geheel onver-
wachts door een dekkingsfout en 
tegen de verhouding in kwam Voor-
waarts op de 1-0 voorsprong. SVM 
had even de tijd nodig om zich te 
herstellen en ging op jacht naar de 
gelijkmaker. Met de inbreng van 
enige wisselspelers werd SVM 
steeds gevaarlijker. Zij brachten 
meer snelheid in het spel en er kwa-
men prachtige lange ballen. Roy 

Wijman scoorde de gelijkmaker 
1-1. Met een bekeken lobje zorgde 
extra spits Wessel Schuller voor de 
2-1. Een over het algemeen niet 
overtuigend SVM ging dolgelukkig 
met 3 punten naar huis. Mike Bos-
huis, Björn Engel en Chester Kemp 
vielen goed in. 

Aanstaande zaterdag speelt SVM 
1 thuis tegen VSC (Velox-SVVU-
Celeritudo-combinatie) om 14.30 
uur.

Chester Kemp verzorgde een goede invalbeurt. (foto Nanne de Vries)

Bij Irene werd onlangs het Valentijntoernooi gehouden. De spelers kozen zelf hun Valentijn en deelden daarmee 
lief en leed tijdens het badmintonnen. Er werd sportief en met veel enthousiasme om de punten gestreden. 
Vrijblijvend een keer meespelen kan op donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.               (John Nagtegaal)

Zes kuub koude sneeuw vormde een prachtige afsluiting voor de vakantie. (foto Reyn Schuurman)

Valentijntoernooi bij Irene Badminton

Plaatselijke sneeuwbui
Voor de krokusvakantie sloot basisschool Wereldwijs bij de kleuters het thema ‘Sneeuw en IJs’ af. 
De grotere kinderen zagen in het jeugdjournaal de beelden van Boston. Wat zou het toch heerlijk 
zijn als je eens in een echte grote berg met sneeuw kon spelen, daar droomt toch ieder kind van.

Er werd contact gezocht met Men-
no Koelewijn van MK Skiservice 
en samen met Dick Boshuis uit 
Groenekan maakte hij de droom 
waar. Op de laatste dag voor de 
krokusvakantie reed een tractor 

het schoolplein op, een grote berg 
verse sneeuw van maar liefst zes 
kuub in de aanhanger. De kinde-
ren geloofden hun ogen niet. Waar 
kwam dat vandaan? Was het wel 
echt? ‘O juf, ik heb nog nooit zo’n 

grote berg met sneeuw gezien’. 
Eerst keken de kinderen in de 
klas naar een Klokhuis-aflevering 
over sneeuw, sneeuw kristallen, 
sneeuwkanonnen.  

(Annemarie Hoornsman)

Bijzondere gymles op 
de Montessorischool

Wekelijks krijgen de leerlingen van de Montessorischool Bilthoven van 
een speciale gymleerkracht les. Maar deze keer wat het wel erg bijzonder. 
Groep I kreeg namelijk voetbaltraining onder leiding van Sjors Ultee. 
Sjors is assistent- trainer van het 1e elftal van FC Utrecht. De kinderen 
hebben in een wervelend hoog tempo allerlei voetbaltrucjes geoefend, 
wedstrijdjes gespeeld en pionnen omver geschoten. Ter afsluiting kreeg 
ieder kind een tasje met o.a. een voetbalposter.              (Vicky Pronk)

Nieuwe hoofdcoach 
Dames 1 SCHC

Etienne Spee is met ingang van het seizoen 2015 –2016 
benoemd tot hoofdcoach van Dames 1 van SCHC. De 
huidige hoofdcoach van de dames van Laren verbindt 
zich voor drie jaar aan de hoofdklasser uit Bilthoven.

SCHC-voorzitter Stephan van der Vat: ‘Met Etienne Spee hebben we 
een gedreven en ambitieuze hoofdcoach aan ons gebonden die zich 
herkent in onze visie. Wij willen met Dames 1 altijd meedoen om 
de prijzen, maar ook structureel jong talent uit onze eigen opleiding 
inpassen. Etienne is de juiste man om hier leiding aan te geven’. Spee 
vindt SCHC een mooie club met ambitie en potentie en een goed 
fundament. Hij kijkt er naar uit volgend seizoen SCHC zijn volledige 
aandacht te geven. 
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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

Moerasplanten- en stinzentuin in 
Westbroek weer geopend 

door Walter Eijndhoven

Midden in het dorp Westbroek, aan de rand van de Westbroekse Zodden, bezit Wim Baas een 
schitterende tuin van zo’n 0,7 hectare. Voor veel mensen is tuinieren een leuke hobby, maar 
Baas heeft, samen met zijn vrouw Marianne, van dit stuk grond zijn levenswerk gemaakt. 

Na zijn middelbare schooltijd is 
Wim Baas in 1961 een studie Bio-
chemie gaan volgen aan de Univer-
siteit Utrecht, toen nog Rijksuni-
versiteit Utrecht geheten. Vanwege 
zijn interesse voor planten koos 
hij als bijvak ‘plantenfysiologie’. 
Baas: ‘Plantenfysiologie betekent 
zoveel als hoe overleven planten 
interacties met andere organismen 
als bodemschimmels en algen’. In 
1968 studeerde Baas af en werd 
wetenschappelijk medewerker aan 
dezelfde universiteit. Een jaar la-
ter verhuisde Baas met zijn vrouw 
Marianne, vanuit Utrecht, naar het 
rustige dorpje Westbroek en nam 

zijn intrek in een oude boerderij aan 
de Kerkdijk. Toen zijn vakgroep in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw 
werd opgeheven, bleef Baas wel 
als onderzoeker verbonden aan de 
Universiteit, maar kwam ook meer 
tijd beschikbaar om te werken aan 
uitbreiding van zijn tuin.

Stinzentuin
Baas: ‘Een tuin als deze heeft veel 
tijd nodig om zich te ontwikkelen. 
Naast de moeras- en stinzenplanten 
heb ik hier bijvoorbeeld drie mam-
moetbomen op het terrein staan. 
De boom aan het begin van de tuin 
is nu circa dertig meter hoog. Zij 

groeien ongeveer een meter per jaar 
en uiteindelijk kunnen zij wel hon-
derd meter hoog worden. Over ze-
ventig jaar is ie dus pas uitgegroeid. 
Een andere mammoetboom is nog 
niet zo lang geleden geplant door 
mijn kleinzoon en is nu zo’n 10 
meter hoog. Het is dus echt een tuin 
van de lange adem’. De tuin trekt 
echter vooral de aandacht vanwege 
de vele stinzenplanten. Soorten die 
van nature niet in Nederland voor-
komen. De exoten zijn honderden 
jaren geleden naar Nederland ge-
haald om de tuinen van buitenplaat-
sen op te vrolijken en te laten zien 
hoe rijk de eigenaar van de buiten-
plaats wel niet was. 

Biotopen
In de tuin van Baas groeit en bloeit 
van alles: krokussen, enkele- en 
dubbele sneeuwklokjes, narcis-
sen, winterakonieten en primula’s 
. Baas: ‘Het bovengrondse is het 
resultaat van wat onder de grond 
allemaal gebeurt. Alles staat in 
verbinding met elkaar door middel 
van ondergrondse schimmeldraden. 
Zoals het hele leven op aarde eigen-
lijk met elkaar in verbinding staat. 
Daarom ben ik ook een fervent aan-
hanger van de Gaia-hypothese’. 
De tuin van Baas bestaat uit diverse 
biotopen. Naast de biotoop voor 
stinzenplanten, ligt ook een veen-
vijver in de tuin en een voedselarm 
veenmoeras. Niet zo verwonder-

lijk natuurlijk, in een gebied, dat 
vroeger voornamelijk uit hoogveen 
bestond. Baas: ‘Vanaf de mid-
deleeuwen is door ontginning de 
grond ongeveer vijf meter gedaald. 
Op deze manier ontstond uiteinde-
lijk de huidige veenpolder. Samen 
met de opgebrachte rivierklei uit 
de vecht, vormde de voedselrijke 
veengrond een goede ondergrond 
voor nieuwe vegetatie. De hele 
streek ligt momenteel één meter on-
der ANP en elk jaar zakt de grond 
nog één centimeter in’. 

Dieren
Naast de vele planten zijn ook veel 
diersoorten te vinden in de tuin van 
Baas. Vanuit de omringende sloten 
kunnen voorns worden aangetrof-
fen in de vijver, maar ook vele kik-
kers vinden hier hun leefgebied. In 
de wintertijd roesten ransuilen in 
de tuin, een paar jaar geleden zelfs 
wel zes exemplaren in één boom, 
vlak onder het raam van de boerde-
rij. Ook één van de mooiste vogels 
van Nederland, de ijsvogel, is hier 
te zien. Baas:’Het is mijn bedoeling 

om een broedwal aan te brengen 
voor de ijsvogel, in de hoop dat ie 
hier zal gaan broeden. Mocht dat 
ooit lukken, dan is mijn missie, wat 
vogels betreft, geslaagd’. In en om 
de tuin zijn ook ringslangen te vin-
den, de grootste, niet giftige, slan-
gensoort van Nederland. Baas:’Om 
deze reptielensoort te helpen, wil 
ik een broedhoop aanleggen, zodat 
zij daarin kunnen overwinteren en 
hun eieren kunnen uitbroeden. Dan 
kunnen de bezoekers van de tuin, en 
ikzelf natuurlijk, nog lang van deze 
slangensoort kunnen genieten’. 
Wim Baas is niet meer één van de 
jongsten en is hij hard op zoek naar 
vrijwilligers die hem willen assiste-
ren met bepaalde werkzaamheden 
in de tuin. Wie zich geroepen voelt, 
kan zich bij hem melden.

Openingstijden tuin: Elke laatste 
zaterdag van de maanden februari 
tot september en tevens de tweede 
zaterdag van maart (stinzenplan-
ten) en juni (bloeiende orchideeën). 
Toegang vrij tussen 10.00 uur en 
17.00 uur.

In de tuin van Baas is een zee aan sneeuwklokjes te bewonderen.

Wim Baas stelt zijn bijzondere tuin aanstaand weekend open.
Adoptie

afvalbakken verlengd
Half januari startte de campagnemaand om inwoners en bedrijven te sti-
muleren om een openbare afvalbak te adopteren. Het aantal aanvragen 
ligt boven de verwachting. Ook nu nog, aan het einde van de campagne-
periode, komen er aanvragen binnen. De gemeente De Bilt verlengt de 
aanvraagperiode daarom tot 1 maart. De adoptiecampagne biedt inwo-
ners de gelegenheid zelf ook te zorgen voor de buitenruimte. De bakken 
in de woonwijken en op speelplekken worden ter adoptie aangeboden. 
In maart worden de bakken verwijderd, die niet geadopteerd zijn. 

Rol gemeente
Het legen en onderhouden van het huidige aantal afvalbakken is erg 
arbeidsintensief en dus duur. De gemeente wil en moet versoberen de 
komende jaren. Door het aantal afvalbakken te verminderen kan de ge-
meente binnen het bestaande beheerbudget ruimte maken om achter-
stallige groenrenovaties uit te voeren. De gemeente blijft zorgen voor 
de bakken in de winkelcentra, bij ontmoetingsplekken, in parken, op 
bushaltes en op de routes die middelbare scholieren gebruiken naar de 
supermarkten. 

Voor informatie over de plaatsing van afvalbakken en de mogelijkhe-
den om een afvalbak te adopte-
ren kan men terecht op:
www.debilt.nl/afvalbakken of 
(030) 2289411.

Rondleiding op Fort Ruigenhoek
Als één van de weinige forten is het Fort Ruigenhoek in Groenekan ook buiten het seizoen te 

bezoeken. Op zaterdag 28 februari en zondag 22 maart zijn er weer rondleidingen
op het fort door een gids van Staatsbosbeheer. 

Fort Ruigenhoek ligt ten noorden 
van de stad Utrecht. Het fort, ge-
bouwd rond 1870, is onderdeel van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Deze militaire verdedigingslinie 
gebruikte water als verdedigings-
middel: polders konden onder 
water worden gezet om de vijand 
tegen te houden. Enthousiaste ver-
zamelaars hebben op Fort Ruigen-
hoek een kleine tentoonstelling 
gemaakt van allerlei authentieke 
materialen. Dit geeft u een indruk 
van hoe het er in die tijd uit heeft 

gezien. Gedurende de tijd heeft het 
fort verschillende veranderingen 
en verbeteringen ondergaan. Zo 
werden er rond de eerste wereld-
oorlog loopgraven gemaakt. Maar 
ook beplanting kreeg een grotere 
rol door het te gebruiken als ca-
mouflage en hindernissen. 

Tijdens de rondleiding komt u al-
les te weten over het fort en zijn 
geschiedenis. Ook de natuur komt 
aan bod. Er leven enkele bijzondere 
diersoorten op het fort, zoals dassen. 

De rondleidingen starten om 13.30 
uur. Duur: ca. 1,5 uur. Kosten: € 
5,00 voor volwassenen en € 2,50 
voor kinderen tot 12 jaar. U kunt 
zich op de aangegeven tijd mel-
den bij het hek van het fort, waar 
een gids van Staatsbosbeheer op 
u wacht. Zorg voor stevige schoe-
nen. 

Een deel van het terrein is moei-
lijk toegankelijk voor personen die 
slecht ter been zijn en gebruikers 
van rolstoelen.

Het winterse Fort Ruigenhoek is de moeite van een bezoek waard.
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