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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91 Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Computerhulp

Midden-Nederland
service aan huis / op kantoor

tel. 06-24807945 / 0346 795104

www.computerhulpmiddennederland.nl
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar

Vlaggencoördinator gaat  
gemeente De Bilt versieren

door Martijn Nekkers

Wanneer straks in maart de evenementen beginnen in het kader van 900 jaar De Bilt zullen die 

letterlijk worden omlijst door feestelijke vlaggen, banieren en spandoeken. Er moet dan wel iemand 

zijn die dit onderdeel van de feestelijkheden voor z’n rekening neemt. De stichting 900 jaar De Bilt 

heeft hiervoor de functie van vlaggencoördinator gecreëerd. 

Na een oproep heeft Johan L’Honoré 
Naber zich aangemeld. Hij ziet het he-
lemaal zitten. ‘Ik ga op die manier deel 
uitmaken van de festiviteiten’, vertelt 
hij enthousiast. ‘Ik ben straks de grote 
versierder, misschien ook wel een beet-
je zelf het feestvarken. Ik hoop op die 
manier bij te kunnen dragen aan een 
mooi feest voor de inwoners van onze 
gemeente!’

Herkenbaarheid

Alle festiviteiten die worden gehouden 
zullen worden opgeleukt met vlaggen. 
Dat moet de feestelijke stemming be-
vorderen. Op al die vlaggen staat het 
logo van 900 jaar De Bilt. Het moet 
voor de inwoners een vertrouwd en 
steeds terugkerend beeldmerk worden. 
Ze weten dan dat hier iets aan de hand is 
dat met het herdenkingsfeest te maken 

heeft. De stichting had in eerste instantie 
al wat materiaal hiervoor besteld. Naber 
vond het alles bij elkaar toch wat mager-
tjes. Na overleg met de organisatie is er 
materiaal bijbesteld. Straks zijn er zo’n 
20 beach vlaggen, 15 spandoeken en 45 
‘gewone’ vlaggen beschikbaar om het 
feest luister bij te zetten. Beach vlaggen 
zijn overigens van die langwerpige vlag-
gen die je ook vaak ziet met reclame er 
op bij benzinestations, bedrijvenparken 
of natuurlijk op het strand. Naber gaat 
er voor zorgen dat al die vlaggen steeds 
beschikbaar zijn op de plekken waar de 
feestelijkheden plaatsvinden. Dat doet 
hij in overleg met de coördinator van het 
betreffende onderdeel van het feestpro-
gramma en met de P.R.-commissie. De 
spandoeken zullen worden aangebracht 
op strategische punten in de zes kernen 
van de gemeente. ‘Ík speel dus voortdu-
rend in op het programma’, vertelt de 
vlaggencoördinator. 

Vlaggenmasten

Het is daarnaast de bedoeling om op 
strategische punten in de gemeente 

spandoeken op te hangen en vlaggen 
te hijsen aan bestaande vlaggenmasten. 
Daarover gaat hij nog overleg voeren 
met de eigenaren van gebouwen en 
vlaggenmasten. Ook dat moet er toe bij-
dragen dat 900 jaar De Bilt gaat leven 
bij de inwoners van de gemeente. Hij 
voert daarnaast op dit moment overleg 
met gemeentelijk instanties over de 
praktische zaken die een rol spelen bij 
het plaatsen van al die vlaggen en span-
doeken. 
Naber is zelf geboren in Bilthoven en 
heeft het grootste gedeelte van zijn le-
ven er ook gewoond. Hij heeft alles in 
zijn woonplaats zien veranderen maar 

voelt nog steeds een warme band met 
zijn gemeente. Nadat hij in december 
2012 met pensioen was gegaan zag hij 
de functie van vlaggencoördinator als 
een mooi vervolg op zijn werk. Hij vond 
dat dit mooi aansloot bij de functie die 
hij had bij Staatsbosbeheer. Daar was hij 
coördinator facilitaire zaken en inkoper. 
Naber: ‘Je weet dan wel hoe je dingen 
moet regelen en waar je op moet letten:’ 
Hij is van plan om zelf daadwerkelijk 
mee te gaan werken aan de versiering 
van de openbare ruimte van zijn ge-
meente. Want wat is er nu dankbaarder 
dan De Bilt nog mooier te maken dan 
het nu al is.

Vlaggen coördinator Johan L’Honoré Naber met één van de beach vlaggen 

die straks De Bilt zullen opleuren.

Wethouder test elektrische auto
door Henk van de Bunt

Gemeente De Bilt wil samen met maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven werk maken 

van duurzaamheid. Woensdag 6 februari maakte wethouder Herman Mittendorff een testrit in een 

elektrische auto. Na aloop was er gelegenheid de wethouder naar zijn bevindingen te vragen. 

In de toekomstvisie 2030 - het zogehe-
ten Bilts Manifest - is onder andere het 
doel vastgelegd dat alle gebouwen in 
2030 energieneutraal zijn en dat voor 
iedere vorm van mobiliteit, lokaal 
duurzame energie wordt opgewekt. 
Energieneutraal betekent dat alle ener-
gie die nodig is voor de verwarming 
en elektriciteit van een gebouw, op 
of rond dat gebouw wordt opgewekt. 
Dit begint bij het energieverbruik te 
verminderen door energiebesparende 

maatregelen zoals goed isoleren en het 
gebruik van energiezuinige apparaten 
en lampen. Voor gebouwen met een 
laag energieverbruik is het gemakke-
lijker om de benodigde energie lokaal 
op te wekken. Binnenkort wordt hierin 
een belangrijke stap gezet met de op-
richting van een lokaal duurzame ener-
giecoöperatie.

Schone energie

De meeste auto’s binnen de gemeente 

gebruiken nu fossiele brandstof. Om-
dat men daarvoor afhankelijk is van 
geïmporteerde olie, is een overgang 
naar elektrisch rijden een goed alter-
natief. Elektrische auto’s hebben geen 
CO2 uitstoot. Als de elektriciteit waar-
op de auto’s rijden ook wordt geprodu-
ceerd door windmolens, zonnepanelen 
of andere nieuwe duurzame bronnen, 
is het rijden helemaal schoon. Als ge-
oefend motorrijder was het voor Her-
man Mittendorff een openbaring: ‘Je 
hoort alleen maar geluiden van buiten. 
Ik heb de radio vandaag niet aange-
had. Maar voor mensen die overste-
ken, voor ietsers enz. viel het me op, 
dat die extra alert moeten zijn, want 

die horen je absoluut niet aankomen’. 
Het is vooralsnog niet de bedoeling, 
dat de gemeente deze of soortgelijke 
auto’s zelf aanschaft. Mittendorff: ‘Er 
is steeds een sterke verandering in het 
aanbod. Wij verwachten een toename 
in de aanschaf c.q. het gebruik van 
deze auto’s; zeker voor mensen, die 
kleine afstandjes maken. 
Wij willen dat stimuleren en bevorde-
ren; een elektrische auto vervuilt niet, 
is schoon en duurzaam. We willen de 
komende weken nog een aantal advi-
seurs vragen ook eens een dagje hier-
mee te rijden. Te denken valt aan bij-
voorbeeld onze ouderenadviseur, een 
huisarts en Boa’s.’

Wethouder Herman Mittendorff krijgt deskundig advies bij het opladen van de 

auto. Op de stoep van Jagtlust was een tijdelijk oplaadpunt geplaatst.

Opmaat naar jubileum

Afgelopen week zijn in alle kernen van de gemeente de dorps-entreeborden 
voorzien van een speciaal 900 jaar De Bilt jubileum bord. Nu nog een 
sopje…
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

17/2 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

17/2 •   9.00u - Prof. Dr. G. van den Brink
17/2 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

17/2 • 10.30u - Mw. Drs. F. Dijk

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

17/2 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

17/2 • 10.30u -  
Eucharistieviering Pater G. Oostvogel

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

17/2 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
17/2 • 17.00u - Ds. H. Hoksbergen

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

17/2 • 10.00u - Ds. A. Plaisier
17/2 • 19.00u - Ds. H. de Leede 

Pr. Gem. Immanuelkerk

17/2 • 10.00u - Prof. M. Brinkman

Pr. Gem. Opstandingskerk

17/2 • 10.00u - Drs. H. Bouma

R.K. St. Michaelkerk

17/2 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Voorganger F. Overbeek

Volle Evangelie Gemeente

17/2 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

17/2 • 10.30u - Dhr. Dr. W.S. Duvekot

PKN - Herv. Kerk

17/2 • 10.00u - Ds. H.M. Burggraaf
17/2 • 18.30u - Ds. G.D. Hoff

Herst. Herv. Kerk

17/2 • 10.30u - Dhr. L. Stuurman
17/2 • 18.00u - Dhr. J. van de Beek

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

17/2 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

17/2 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
17/2 • 18.30u - Ds. C. Hoogerwerf

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

17/2 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

16/2 • 19.00u -  
Woord- en Communieviering

17/2 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

17/2 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

17/2 • 10.00u - Ds. D. v.d. Streek
17/2 • 18.30u - Dr. A. A. A. Prosman
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Opbrengst MS Collecte

Tijdens de collecteweek van het Nati-

onaal MS Fonds in november is het 
bedrag van € 6.389 in de gemeente 
De Bilt opgehaald. Dankzij de inzet 

van 61 collectanten staat De Bilt op 

nummer 1 van de gulste gemeenten 

in Utrecht. Alle gevers en collectan-

ten, die weer door weer en wind op 

pad zijn gegaan, hartelijk voor hun 

bijdrage. Diegenen, die volgend jaar 

willen helpen als collectant kunnen 

contact opnemen met het Nationaal 

MS Fonds, tel. 010 5919839 of kijk 
op www.nationaalmsfonds.nl

Opbrengst Collecte 

Van 4  tot en met 9 februari werd er 
gecollecteerd in De Bilt voor de Her-

senstichting. Ondanks sneeuw en kou 
was de opbrengst een mooi bedrag 

van 1527,60 euro.

Bijeenkomst Het Postmerk

Donderdag 14 februari a.s.  belegt  
Het Postmerk een nieuwe ledenbij-
eenkomst in het H.F. Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4 te De Bilt. Aan-

vang 19.30 uur. Ditmaal wordt, naast 
de gebruikelijke onderwerpen, extra 
tijd besteed aan ‘postzegelen’, aan 

een zeer  interessante veiling van 

‘Nalatenschappen’ met indrukwek-

kende verzamelingen, alsmede aan 

een reguliere veiling van 70 zeer uit-

eenlopende kavels (met losse zegels, 

insteekboeken etc.). 

Themadienst ‘Tijd’

Zondag 17 februari 2013 is er weer 

een themadienst in de Immanuelkerk 

die door gemeenteleden is voorbereid. 

Op de eerste zondag van de veertig-

dagentijd is gekozen voor het thema 

‘Tijd’. Passages uit het Bijbelboek 
Prediker, een filmpje, gedichten en 
zang zijn gekoppeld aan het thema. 

Prof. Martien Brinkman is voorgan-

ger. Aanvang 10.00 uur in de Imma-

nuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49, 
De Bilt.

PvdA en de WMO

De WMO is bestemd voor alle leef-
tijden en wordt door de gemeente 

uitgevoerd. Hoe dit werkt is voor 

velen nog onduidelijk. Wethouder 

Herman Mittendorff licht ‘De wer-

king van de WMO’ toe tijdens de 
overdagbijeenkomst op woensdag 

20 februari om 9.45 uur bij mevr. 
Th. Poortenaar, Burg. v.d. Borchlaan 
4D Bilthoven. Tevens is er Nieuws 
uit de gemeenteraad door gemeen-

teraadslid Jaap Nieuwenhuize. Ook 
niet-leden zijn welkom. Informatie: 

Tel.: 030 2286903, 030 2282813 of 
030 2201295. 

‘Ontmoeten’ in De Woudkapel

Zondag 24 februari van 10.30 uur tot 
11.30 uur spreekt de oorspronkelijk 

uit Libanon afkomstige Lina Issa in 
De Woudkapel over het thema ‘ont-

moeten’. Zij creëert situaties waar-

door zowel op zakelijk als persoonlijk 

vlak vooroordelen, vaak ingegeven 

door angst voor het onbekende, ver-

schuiven naar een meer positieve kijk.

Lina Issa schept ruimte bij mensen, 
die à priori niet positief tegen over 

elkaar staan, door bijzonder contact 

op het emotionele vlak tot stand te 

brengen. De Woudkapel bevindt zich 

in Bilthoven Noord, hoek Beethoven-

laan Sweelincklaan.

De Mattheuspassie anders 

De Opstandingskerk in De Bilt 
bestaat 50 jaar, een jubileum dat het 
hele jaar door wordt gevierd. Het 

kerkgebouw staat in een traditie van 

woord en muziek. Velen kennen geen 

groter componist dan Johann Sebas-
tian Bach; het meest om zijn Matthäus 

Passion uit 1736. Zanger, tekstdich-

ter, woordkunstenaar Jan Rot waagde 
zich aan een spraakmakende ‘herta-

ling’. Niemand kan die beter laten 

zien en horen dan hijzelf. Maandag 25 
februari om 20.00 uur in de Opstan-

dingskerk, 1e Brandenburgerweg 34, 
Bilthoven. 

‘Oude liefde roest niet’ 

Deze eenakter, geschreven door 

Anneke Iseger en gedurende de scè-

newisselingen muzikaal opgeluisterd 

door accordeonist Cees Pouw, wordt 
gespeeld door vier leden van toneel-

vereniging Steeds Beter: Els Verzuu, 
Anneke Iseger, Bert Blankensteijn en 
Warner Belger. Een vrolijk en humo-

ristisch stuk dat al diverse keren met 

veel succes is opgevoerd. Het wordt 

op vrijdag 22 februari gespeeld in res-

taurant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate. 

Aanvang 19.45 uur (zaal open 19.30 
uur) en de kosten zijn 5,50 euro (incl. 
1 x koffie of thee). Meer informatie: 
Servicecentrum Maartensdijk, Maer-
tensplein 96 in Maartensdijk. Info: 
0346 214161 of www.swodebilt.nl

Rondleiding op Fort Ruigenhoek

Zondag 24 februari organiseert de 
Fort beheerder een speciale excursie 
waarin alle geheimen van het Fort 
worden onthuld. U kunt mee na aan-

melding via www.groenehartcentrum.

nl.  De rondleiding begint om 13.30 

uur en duurt ongeveer 1 ½ uur. Ook 
volgende data  in 2013: 10 maart, 

31 maart, 14 april en 28 april zijn er 
mogelijkheden deel te nemen. Zorg 

voor stevige schoenen. Een deel van 

het terrein is moeilijk toegankelijk 

voor personen die slecht ter been zijn 

en gebruikers van rolstoelen. Het Fort 
bevindt zich aan de Ruigenhoeksedijk 
125a, te Groenekan. Chr. begrafenisverzorging 

De Bruijn 
Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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.

Ethische dilemma’s
Dinsdag 19 februari a.s. vindt er een Alzheimer Café plaats in De Bilt. De 
locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koperwiek in Biltho-

ven. Aanvang 20.00 uur.
Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetings-

plaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrien-

den en andere belangstellenden. Het thema van deze avond is: ‘ethische 

dilemma’s’, ingeleid door de heer Udo Postma. 
De toegang is altijd gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Voor 

vervoersvragen en voor meer informatie kan contact worden opgenomen 

met Willemien Hak, tel.nr. 030 2203490 of met Bea van Doeland, tel.nr. 
030 2219022.

Dubbel Feest in  
De Bremhorst

Donderdag 7 februari nam Tilly Vulto afscheid van bewoners en collega’s 

uit Woonzorgcentrum De Bremhorst. Zij ging die dag met pensioen en 

vierde haar verjaardag. Zij is 28 jaar geleden begonnen in de zorg , heeft 
huishoudelijk werk gedaan en uiteindelijk heeft Tilly de voeding en de was 

verzorgd. Daardoor kent ze iedereen erg goed, bewoners en personeel. Tilly 

was een trouwe medewerker die veel lief en leed deelde en ze was voor 

bewoners een vertrouwd aanspreekpunt.

Nu mag ze van haar pensioen gaan genieten. Op haar lauweren rusten gaat 
ze niet doen, want nu is ze van plan om vrijwilligerswerk te gaan doen bij 

De Rinnebeek. (Joke Ruiter)

Tilly keert als vrijwilligster terug bij de organisatie.

Geboren

11 februari 2013

Gerrie

Dochter van  

Wijnand en Corrie Kok-Bieshaar 
Dorpsweg 44

3738 CG  Maartensdijk
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Dagverzorging Cordaan Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen 

Twintig senioren zijn twee of meer dagdelen per week bij de Dagverzorging Maartensdijk waar 

zij een gevarieerd programma van sociale en creatieve activiteiten aangeboden krijgen door 

Zorgaanbieder Cordaan. In twee aparte ruimten in het Wijk, Zorg en Dienstencentrum Dijckstate 

kunnen deze ouderen overdags terecht van maandag tot en met vrijdag.

Steeds meer mensen wonen langer in 

hun eigen huis met hun eigen waar-

digheid. De vertrouwde omgeving 

is enerzijds velen heel wat waard, 

anderzijds is het ook minder gemak-

kelijk om geplaatst te worden in een 

verpleeg- of verzorgingshuis. Maar 

langer thuiswonen kan ook ongemak-

ken met zich meebrengen. Het kan zo 

zijn dat mensen te weinig invulling 

hebben van hun dag, vereenzamen of 

dat ze te veel vragen van hun, vaak 

ook al oudere, partner. Dagverzorging 

biedt die senioren de mogelijkheid 

om weer structuur aan te brengen in 

hun leven, daarnaast is het een plek 

om anderen te ontmoeten, maar het 

biedt voor de deelnemers vooral een 

ijne dag met wisselende activiteiten. 
Tussen de middag kan een warme 

maaltijd worden genuttigd vanuit het 

restaurant Maertenshoek en zo nodig 

kan er ook even gerust worden. Het 

vervoer van en naar de Dagverzor-

ging kan worden geregeld. Voor het 

gebruik van deze voorziening is wel 

een indicatie van het Centrum Indica-

tiestelling Zorg noodzakelijk.

Sociaal en Betrokken

Bij de Dagverzorging zijn gemid-

deld 10 tot 13 mensen in de ochtend 

aanwezig, ’s middags ligt dat aantal 

iets lager. Van de 20 mensen die nu 

deelnemen komen er 8 uit Dijckstate 

zelf en de anderen uit Maartensdijk, 

Groenekan en Westbroek. Momenteel 

komt er niemand uit Hollandsche Ra-

ding, vaak is dat echter wel het geval.

Ton Rademaker en Wim van Huizen 

zijn twee senioren die gebruik maken 

van deze voorziening. Ton Radema-

ker: ‘Ik bezoek de Dagverzorging 

al weer drieeneenhalf jaar en woon 

al drie jaar in Dijckstate. Het is hier 

goed. De leukste activiteit vind ik de 

hersentraining: dat gaat mij nog goed 

af. De mensen zijn aardig en ook al 

wordt je wereld wat kleiner, je hebt 

wel weer een groep waar je bij hoort’. 

Wim van Huizen is geboren en ge-

togen in Bilthoven. In het verleden 

heeft hij vier jaar in Maartensdijk 

gewoond. Dat beviel goed. Hij woont 

nu in Dijckstate en is, toen hij nog in 

Bilthoven woonde, al vast een bezoe-

ker geworden van de Dagverzorging. 

‘Het bevalt mij prima. De mensen zijn 

sociaal en dat vind ik heel belangrijk’. 

Thuis alerter

Iedereen die deelneemt aan de Dag-

verzorging ontvangt ook zorg van 

Cordaan of Vitras. Joke Peek en 

Maaike van Dijk zijn twee van de 

vaste krachten van de Dagverzorging.  

Joke Peek: ‘Als mensen hier komen 

stellen wij een individueel zorgplan 

op. Het is voor ons belangrijk om te 

weten wat de mensen vroeger deden 

en wat ze nu doen. We weten dan in 

ieder geval waar de interessegebieden 

lagen en liggen. Dat is goed en daar 

gaan we dan mee aan de slag. Er is 

daarnaast regelmatig overleg met de 

Vitras en de familie. Zo proberen we 

optimale zorg te leveren’. Joke vertelt 

verder dat veel ouderen die deelne-

men echt alerter zijn in hun thuissitu-

atie. En dat is dan ook weer ijn voor 
de mensen zelf en hun eventuele part-

ner thuis. Zij zijn de mantelzorger die 

op de momenten dat de partner naar 

de Dagverzorging gaat ook even een 

moment voor hun zichzelf hebben en 

bij kunnen tanken. 

Op zaterdag 2 maart is er een open 

dag in het Wijk, Zorg en Diensten-

centrum Dijckstate en dan is ook de 

Dagverzorging open voor mensen die 

eens willen kijken en is er personeel 

aanwezig die vragen kunnen beant-

woorden. Hoe het verder gaat met 

de Dagverzorging als de Begeleiding 

van de AWBZ naar de WMO van de 

gemeente gaat is nog niet duidelijk. 

Feit voor deze deelnemers en het per-

soneel is dat het zeker heel zinvol is. 

 (V.l.n.r.) Wim van Huizen, Maaike van Dijk, Joke Peek en Ton Rademaker zijn 

gebuikers en aanbieders van de Dagverzorging Cordaan in Maartensdijk. Ze 

zijn het er over eens dat het een hele zinvolle voorziening is, die ouderen die 

het niet meer allemaal alleen aan kunnen, helpt en ondersteunt. 

Website COSBO feestelijk in gebruik genomen

door Guus Geebel

‘De intentie van het college en de gemeenteraad is om door een slimmere aanpak  

van het aanbod van voorzieningen de kwaliteit die we nu hebben te handhaven.  

We willen zodanig verbindingen maken tussen de verschillende terreinen, dat we  

met minder geld meer kunnen doen’, aldus wethouder Herman Mittendorff. 

De wethouder stelde vrijdag 8 februa-

ri in de Mathildezaal van het gemeen-

tehuis de website www.seniorenwel-

zijndebilt.nl van het Centraal Orgaan 

Samenwerkende Bonden van Oude-

ren (COSBO) De Bilt-Maartensdijk 

in werking. 

Penningmeester Willem Gerritse 

schetst in zijn welkomstwoord de 

weg die gevolgd is om tot dit resultaat 

te komen. ‘Tweeënhalf jaar geleden 

kwam de toenmalige COSBO-voor-

zitter Jeanne Slok met het voorstel 

om een gids samen te stellen voor 

65plussers in de gemeente.’ 

Partners

Willem Gerritse vertelt dat de volgen-

de vergadering Jeanne Slok meedeel-

de dat de wethouder had gevraagd of 

de seniorengids digitaal kon worden. 

‘Dat vroeg om vrijwilligers en met 

enige terughoudendheid verklaarden 

twee mensen uit het COSBO zich 

bereid om het avontuur aan te gaan. 

Met behulp van deskundigen kwam 

de website tot stand. 

We hebben tehuizen, organisaties en 

instellingen benaderd met de vraag 

of ze gratis op onze website vermeld 

wilden worden en iedereen heeft daar 

enthousiast op gereageerd. We zijn ze 

partners gaan noemen.’

Optimaal

Wethouder Mittendorff vertelt dat de 

Radboud Universiteit Nijmegen nog 

niet zo lang geleden onderzoek heeft 

gedaan naar wat er in De Bilt West 

aan voorzieningen en mogelijkheden 

zijn. ‘En dat is heel veel, maar als je 

mensen gaat bevragen dan blijken ze 

die mogelijkheden vaak niet te ken-

nen. Dat geldt ook voor regelingen 

waar mensen soms een beroep op 

kunnen doen. Het is heel belangrijk 

dat mensen goed geïnformeerd wor-

den en daarvoor zijn instrumenten als 

deze website van belang. Deze site 

draagt bij om de mogelijkheden die 

er zijn optimaal te kunnen benutten. 

Ik ben blij dat het COSBO dat heeft 

opgepakt.’ De wethouder wenst het 

COSBO en iedereen die daarbij be-

trokken is een goede toekomst en stelt 

met een klik de website inwerking. 

Wethouder Herman Mittendorff met Willem Gerritse (links) bij de 

inwerkingstelling van de website.

Bloggers sluiten aan
De website debiltinactie.nl krijgt meer vorm en het team van 

bloggers breidt zich uit. De eerste bloggers die enthousiast 

aan de slag zijn gegaan, komen uit het netwerk van de 

initiatiefnemers Sander de Vos en Cor Groenen.  

Inmiddels heeft ook Nick Cardinaal zich aangesloten.

De inmiddels gepensioneerde Nick 

is sinds 1994 woonachtig in Maar-

tensdijk. Zijn belangrijkste interes-

sevelden liggen bij genealogie, bur-

gerluchtvaart en modelbouw. Verder 

is Nick chauffeur op het busje van Cordaan in Maartensdijk. Hiermee 

worden senioren uit de dorpen Groenekan, Hollandsche Rading, Maartens-

dijk en Westbroek dagelijks opgehaald om deel te kunnen nemen aan de 

dagopvang, die in Dijckstate wordt georganiseerd. Verder verzorgt hij de 

ontvangst en uitlevering van de kant en klare diepvriesmaaltijden die door 

de ‘Tafeltje Dekje’ organisatie vanuit de SWO (Mens servicepunt) vesti-

ging in Dijckstate worden uitgeleverd. Nick’s vrouw Mathilde (een van dé 

Mathilde’s van De Bilt) is de coördinator van de 40 ‘inloop’-vrijwilligers, 

die dagelijks dienst draaien in restaurant Maertenshoek in Dijckstate. Deze 

sociaal gewortelde Maartensdijker zet zich sinds kort in als blogger om ‘een 

steentje bij te kunnen dragen aan de doelstelling van de website ‘om een 

podium te bieden aan betrokken inwoners die met passie, plezier en emotie 

schrijven over alles wat er in hun directe omgeving gebeurt’, ‘of niet ge-

beurt.’

Nick Cardinaal onderstreept zijn sociale betrokkenheid met Maartensdijk 

als blogger op www.debiltinactie.nl

De Bilt

in Actie!



 

Reclame geldig vanaf 
donderdag 14 februari
t/m woensdag 20 februari

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

Procureurlapjes

Lekker gegrild…mmm 
Kipkarbonades

  Lekker voor ’t weekend…
Varkenshaas
naturel, Bourgondisch, 
katenhaas

Entrecôte
naturel of gemarineerd

500
gram 3.98

500
gram 4.98

100
gram 1.49

VOORDEEL HELE WEEK

Filet Americain

Grillworst salade 

Huispaté

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

HERTOG JAN 
BIERKAAS

PEPERBRIE 100
gram 2.25

500
gram 4.75

100
gram 1.75

Nieuw!
VERSGEBRANDE 
SMOKEHOUSE-MIX

100
gram

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Slavinken

Rundervinken

Bourgondische gehaktstaven

Runderrollade

Procureurrollade

Runderrookvlees

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.98

100
gram 1.98

1.25

VLEESWAREN-TRIO

Onze tortilla’s,
verbeterd recept

Lekker!

SMOKEHOUSE-MIX

6 halen / 
   5 betalen

2
voor 5.-

Alleen donderdag
SPERZIEBONEN ____ 500 GRAM 0,99

Alléén DONDERDAG

SPERZIEBONEN ____ 500 GRAM 

Mooie

Witlof
500 gram

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Soepgroente
250 gram

•  Chili Con Carne
RIJK GEVULD ________ 100 GRAM 0,99

•  Nasi of Bami
MET BABI PANGANG ___ 100 GRAM 0,99

•  Heerlijke Kabeljauw
 MET PREI EN PADDESTOELEN

 _________________ PER PORTIE 8,95
ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Pitloze

Witte druiven
bak 500 gram

1,49 0,69

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 gesneden

Hutspot ___________ 500 GRAM  0,79

De aller beste
Perssinaasappels
_________________________ TWEE KILO  1,99

Hete Bliksem
________________________ PER PORTIE  4,95

MAANDAG 18 FEBRUARI, DINSDAG 19 FEBRUARI 

EN WOENSDAG 20 FEBRUARI

0,69

Alle stamppotten en

rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Nu de lekkerste ...

Blad mandarijnen
zonder pit
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Belangen behartigd  
luchthaven door CVO

door Henk van de Bunt

Op basis van een wijziging van de Wet luchtvaart zijn bevoegdheden in verband met 

burgerluchthavens gedecentraliseerd naar de provincie. Voor luchthavens met een regionale  

betekenis moeten Provinciale Staten een commissie voor regionaal overleg instellen.  

De gemeente De Bilt participeert met twee leden ook hierin.

Provinciale staten van Noord-Holland 

hebben voor de luchthaven Hilver-

sum een dergelijke commissie inge-

steld als opvolger van de Commissie 

van Overleg en Voorlichting omtrent 

de milieuhygiëne vliegveld Hilver-

sum. De nieuwe commissie heeft 

tot taak om door overleg van de di-

verse betrokkenen een gebruik van de 

luchthaven te bevorderen, dat zoveel 

mogelijk recht doet aan de belangen 

van die betrokkenen. Het gaat daarbij 

om meer dan alleen milieubelangen. 

De motie van de gemeenteraad van 

De Bilt van 20 december 2012 inza-

ke een mogelijke aanpassing van het 

vliegveld Hilversum is uiteraard ook 

een agendapunt voor de commissie.

Samenstelling

De commissie is samengesteld uit en 

namens de colleges van de gemeen-

ten Hilversum, Wijdemeren, De Bilt 

en Stichtse Vecht, die ieder ook het 

recht van voordracht hebben van een 

lid namens de omwonenden in hun 

gemeente. Verder hebben een lid na-

mens de luchtvaartdirectie, een lid 

namens de gebruikersorganisaties 

en een lid op voordracht van de Mi-

lieufederatie Noord-Holland zitting 

in de commissie. Provinciale staten 

benoemen een onafhankelijke derde 

tot voorzitter van de commissie. De 

commissie bestaat aldus uit twaalf 

personen. 

Leden

Namens en door het College van B & 

W van de gemeente De Bilt is wet-

houder Bert Kamminga aangewezen 

als lid van de commissie. Als verte-

genwoordiger van de omwonenden is 

door het College mevrouw drs. Oot 

Verharen-Van Erp uit Hollandsche 

Rading, die al optrad als vervanger 

de omwonendenvertegenwoordiger 

voorgedragen. Zij licht e.e.a. toe: 

‘De Commissie Regionaal Overleg 

(CRO) – Luchthaven Hilversum ver-

vangt dus de Commissie Milieuhygi-

ene, die in 2011 is opgeheven. In de 

CRO zitten vertegenwoordigers van 

alle groepen en partijen die te maken 

hebben met het vliegveld Hilversum: 

de provincies, gemeentes, milieu- en 

natuurorganisaties, het vliegveld en 

de omwonenden. 

Ik zal namens de omwonenden van de 

gemeente De Bilt er zitting in nemen. 

In de vorige commissie heeft Henk 

van Gend jarenlang op uitstekende 

wijze de belangen van de omwonen-

den van Maartensdijk en later van De 

Bilt behartigd. Ik was toen plaatsver-

vangend lid en heb zo de nodige erva-

ring opgedaan’.

Overlast

Als bewoonster van de Schaapsdrift 

in Hollandsche Rading merkt Oot 

Verharen vrij snel, wanneer er door 

gebruikers van het vliegveld overlast 

wordt veroorzaakt. Meestal volstaat 

een telefoontje en/of mail naar de ha-

venmeester of de betreffende groep 

gebruikers om het probleem op te 

lossen. Maar voor de meer structurele 

problemen, zoals bijvoorbeeld de ver-

harding van een vliegtuigbaan of de 

geluidscontouren, is er de CRO. Oot 

Verharen: ‘In deze commissie wordt 

geprobeerd met alle belanghebben-

den tot overeenstemming te komen en 

als dat niet lukt dan beslist de meer-

derheid. Omdat de CRO op tal van 

gebieden advies mag geven is het dus 

belangrijk dat de stem van de omwo-

nenden ook daar gehoord wordt. Ik zie 

het daarom als mijn taak om er vooral 

voor te zorgen dat de geluidsoverlast 

van vliegtuigen en helikopters voor 

de inwoners van Hollandsche Rading 

en andere delen van De Bilt binnen de 

perken blijft’.

Oot Verharen - van Erp

advertentie

Villa Ensah
In het kader van 900 jaar De Bilt 

schreef de Bilthovense Boekhandel 

in samenwerking met Celadon Uit-

gevers een Poëziewedstrijd uit. Op 

31 januari werden de winnaar Ed 

Moolenaar met Villa Ensah bekend. 

Hij baseerde zijn gedicht op de geschiedenis van Bilthoven: Mr. J. E. Ames-

zhoff, secretaris van de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij, 

liet in 1906 Villa Ensah bouwen. Dit was de eerste villa ten noorden van 

de spoorlijn die het huidige Bilthoven in tweeën snijdt. Deze villa werd 

in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd en zondanig ver-

woest, dat hij kort na de oorlog is afgebroken. [HvdB]

Villa Ensah was de eerste villa ten noorden van de spoorlijn die het huidige 

Bilthoven in tweeën snijdt. (foto uit de collectie van Rienk Miedema)

Geslaagde informatieavond  
voor huurders

Afgelopen vrijdagavond 8 februari organiseerde SP De Bilt in Wijkcentrum WVT 

 een informatieavond voor huurders. Aanleiding hiervoor zijn de voorbereidingen  

van de regeringspartijen om via de zogenoemde ‘verhuurderhefing’ de huren  
van sociale huurwoningen link te verhogen.

Te gast was Tweede Kamerlid voor de 

SP, Paulus Jansen, die voor een goed 

gevulde zaal kwam vertellen over 

de achtergronden hiervan en over de 

mogelijkheden om ervoor te zorgen 

dat de geplande huurverhogingen niet 

doorgaan. Jansen: ‘De regeringspar-

tijen willen dat de woningcorporaties 

2 miljard extra aan belasting gaan 

betalen, de verhuurderhefing. Om-

dat de corporaties dat geld - omgere-

kend ongeveer 75 euro per maand per 

huurder - ook ergens vandaan moeten 

halen, zullen de huren omhoog moe-

ten. De huurverhoging kan zo oplo-

pen tot 9 % per jaar. Of de corpora-

ties moeten - om hun faillissement te 

voorkomen - op grote schaal renova-

tie- en nieuwbouwprojecten afblazen. 

Ook zal er door deze extra belasting-

maatregel veel minder of geen geld 

beschikbaar blijven voor onderhoud 

en isolatie van woningen.’ 

Vragen

Jansen: ‘Slechte corporaties verko-

pen hun tafelzilver. Dat zijn vaak de 

betere (eengezins-) woningen. Door 

de gedwongen verkoop van deze wo-

ningen zullen de wachtlijsten alleen 

maar verder oplopen.’ Omdat er geen 

Bewonersvereniging aanwezig was, 

waren het vooral de verontruste huur-

ders zelf die hun vragen aan Paulus 

Jansen voorlegden, zoals: ‘Is er bere-

kend hoeveel meer huursubsidie deze 

huurverhogingen de staat gaat kos-

ten?’ Jansen: ‘Ja, dat gaat 440 miljoen 

extra kosten. Dat is omdat ruim een 

miljoen mensen huurtoeslag krijgt.’ 

‘Hoe kan het dat er nog maar zo wei-

nig protest is?’ Jansen: ‘Mensen den-

ken dat de huurtoeslag de verhoging 

opvangt, maar dat klopt niet. Meer 

dan de helft van de huurders van so-

ciale huurwoningen ontvangt geen 

huurtoeslag en boven de 540 euro 

huur ga je de verhoging sowieso zelf 

betalen. Verder zijn veel mensen nog 

niet op de hoogte van de verhuurder-

hefing. Maar als dit soort dingen is 
ingezet, dan draai je het niet meer te-

rug’, aldus Jansen.

Comité

De vraag uit het publiek of huren van 

huizen die 40 jaar staan en nooit ge-

renoveerd zijn ook omhoog mogen, 

beantwoordt Jansen bevestigend. Vol-

gens Jansen wordt het tijd dat hurend 

Nederland eens goed kwaad wordt: 

‘Reken gewoon eens uit hoe je huis-

houdboekje eruit komt te zien met 

een huurverhoging.’ 

Het publiek had vrijdagavond veel 

vragen voor het Tweede Kamerlid: 

‘Maar wat kan er gedaan worden om 

de huren betaalbaar te houden?’ Jan-

sen heeft hier verschillende adviezen 

voor: ‘Woonstichting SSW zou hun 

huurders kunnen mobiliseren en een 

handtekeningenactie op touw kun-

nen zetten. Huurders kunnen ook zelf 

een comité oprichten. Of doe mee 

met Manifestatie ‘Huuralarm’ die de 

Nederlandse Woonbond op 12 maart 

aanstaande in Den Haag organiseert.’

Jansen sluit de avond af met een 

boodschap die tegelijkertijd aan de 

corporaties is gericht: ‘Jullie zijn de 

huurders van de corporaties. Die zijn 

vaak niet gewend om actie te voeren. 

Maar ze kunnen beter hun tanden la-

ten zien. Niet alleen maar op de win-

kel passen!’

SP De Bilt neemt het advies van Ka-

merlid Paulus Jansen ter harte, en is 

bezig een comité op te richten. Wie 

zich wil aansluiten kan terecht bij de-

bilt@sp.nl of tel. 06 11293877.

Kamerlid Jansen zorgde voor aardig wat beroering onder de huurders.

www.arttraverse.nl

Fie de Ferrante 
 (monoprints)

Hans Fransen 
 (gemengde technieken)

Ingrid Verheul 
 (keramiek) 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

Verlengd tot 7 maart



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Weekendaanbiedingen, 
geldig t/m za. 16 februari en zolang de voorraad strekt.

 

* ANEMONE, 2 bosjes € 3,95

*  BLAUWE DRUIF, potmaat 9,5 cm
2 stuks € 1,50

*  AZALEA, verschillende kleuren, 
per stuk € 2,50, 2 voor € 4,-

Maertensplein 37 
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380

14 FEBRUARI VALENTIJN!

ROMA VAN LAURA BIAGIOTTI 
voor dames en heren 

NUMET 20% KORTING

ESCADE CADAUSETS 
VAN € 36,95 NU VOOR € 24,95

NIEUW VAN GARNIER: 
SPOT CORRECTOR CORIGEERT 

VERSCHILLENDE SOORTEN VLEKJES 
NU VAN € 11,99 VOOR € 9,99

VINDT U HET PRODUKT NIET BIJ ONS IN DE WINKEL 
KIJK DAN OP VANROSSUM.DIODROGIST.NL

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

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

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo 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. 

 

06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Verkeersschool Rijbewijszone 
Nieuwjaarsactie!: 

20 uur rijles + Theoriecursus + Theorie 
examen + Praktijk examen 

€999,- 
                030 – 785 39 42 
      WWW.RIJBEWIJSZONE.NL 

  Gratis  
Proefles! 

Prachi ge lifestyle- en jachtkleding, 
rubberen en lederen laarzen bij;

House of Outdoor & Opi cs
Diependaalsedijk 12-14 in Maarssen

T. 0346-556166  www.houseofoutdoor.nl

Maandag en dinsdag gesloten!

Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

10% korting*

NAGEL FASHION 

 Dat willen wij met u vieren.

Profi teer 4 dagen lang van

op de nieuwe 

voorjaarscollectie 2013!
* m.u.v. basis artikelen

2 jaar

Gevulde koeken

4 + 1 gratis

Witte broodjes 

2e zak 

halve prijs!

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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advertentie

Uniek meezingproject 

Cantatekoor Bilthoven
Het Cantatekoor Bilthoven organiseert  op zaterdag 23 maart 

a.s. een zogenaamde scratchdag, met op het programma 

Passiemuziek van J.S. Bach. De dag vindt plaats in de 

Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven. 

Het wordt een echte meezingdag: ook zonder koorervaring is men welkom 

om mee te doen. Een unieke kans om kennis te maken met het zingen van 

muziek van Bach. Dirigent Herman Schimmel uit Elst heeft voor deze dag 

een zevental koorwerken gekozen, waaronder delen en koralen uit de Mat-

theus en de Johannes Passion, uit de Hohe Messe en uit cantate 38 (Aus 

tiefer Not schrei ich zu dir ). De muzikale begeleiding op piano en orgel 

wordt verzorgd door Jonathan Kooman.  

Het Cantatekoor Bilthoven stelt zich ten doel de kosten te beperken en het 

daardoor voor velen mogelijk te maken te delen in de vreugde van deze mu-

ziek. De deelnemers kunnen direct na inschrijving beschikken over de par-

tituur en oefenmuziek, zodat men zich alvast op de dag kan voorbereiden. 

Op 23 maart wordt vanaf 10.00 uur geoefend, het Cantatekoor verzorgt een 

lunch en rond 16.00 uur wordt de muziek  uitgevoerd door de deelnemers 

voor zichzelf en natuurlijk ook voor belangstellenden; De toegang daarvoor 

is gratis. 

Aanmelden s.v.p. voor 1 maart bij michielhildebrand@hotmail.com. Zie 

ook www.cantatekoorbilthoven.nl of tel. 030 2205880, Hans Bosman.

Uitstapjes voor dames, met af en toe 
een verdwaalde heer

door Rascha Ravestein

Mevrouw de Raad is 84 jaar, overgrootmoeder en al dertig jaar weduwe. Ze heeft een 

longaandoening, maar verder is ze nog redelijk kwiek. Ze wast, strijkt en kookt en haalt de 

boodschappen. En ze maakt regelmatig uitstapjes met het UITbureau voor Ouderen van De 

Bilthuysen, ‘Zo lang ik het nog kan doen, reis ik mee.’

Drie jaar geleden kwam mevrouw de 

Raad voor het eerst in aanraking met het 

UITbureau.’Ik was in de schouwburg in 

Utrecht. In de pauze sta je altijd zo lang 

in de rij voor een kopje koffi e. Ik zag 
een tafel staan met sapjes en drankjes en 

stevende daar op af. Ze bleken bestemd 

voor de deelnemers van het UITbureau; 

ze konden zó aanschuiven. Dat is mooi 

geregeld dacht ik. En de dames worden 

nog thuisgebracht ook.’ Vanaf dat mo-

ment hakt mevrouw de Raad de knoop 

door. ‘Ik wilde niet langer om half twaalf 

in de nacht van de bushalte naar huis lo-

pen. Stel dat ik zou struikelen en vallen?’

Uitwaaien 

Nu zit ze prinsheerlijk in de kleine busjes 

van het Uitbureau. Ze boekt wel vier of 

vijf uitstapjes per jaar. In 2013 bezoekt 

ze Van Gogh in de Hermitage, verwent 

ze zich met high tea en scones met slag-

room in de Vijfheerenlanden en maakt 

een boottocht over de Linge. ‘Ik ben 

dol op varen.’ In september gaat ze vier 

dagen uitwaaien aan de Zeeuwse Kust, 

in Zoutelande. Inmiddels kent ze al veel 

deelnemers. Allemaal dames, met af en 

toe een verdwaalde heer. ‘Mannen heb-

ben geen zin om achter de neus van een 

ander aan te lopen,’ volgens mevrouw 

de Raad. Is er nooit ruzie of onenigheid 

onderweg? ‘Nee hoor’, wappert ze die 

gedachte weg, ‘het is altijd gezellig.’

Uniek 

Ze vindt dat Arjan Walraven, de coör-

dinator van het UITbureau, leuke uit-

stapjes organiseert. Mevrouw de Raad: 

‘Vorig jaar stond de musical Soldaat van 

Oranje op het programma. Mijn kinde-

ren zeiden: “Niks voor jou ma. Veels te 

harde muziek en er wordt in gevloekt. 

Maar ik ging toch en ik vond het prach-

tig. Het decor wisselde steeds. Dan had 

ik het idee of ik in een straatje liep tijdens 

de oorlog. Of er doemde ineens een le-

vensecht vliegtuig op.’ 

Ook de organisatie en begeleiding zijn 

pico bello. ‘Arjan test altijd van tevo-

ren uit of er voldoende liften zijn, of het 

niet te ver rijden is en of het restaurant 

smakelijk eten serveert. En er gaan altijd 

een paar lieve vrijwilligers mee.’ Ze be-

nadrukt dat zo’n lokaal reisbureau voor 

ouderen bijna nergens in Nederland be-

staat. ‘Het is uniek.’

Fietsen 

Vroeger was mevrouw de Raad een 

echte wereldreizigster. Ze trok door Rus-

land, Amerika en Zimbabwe en bezocht 

de Chinese Muur. ‘Toen fi etste iedereen 
nog in Peking. Soms sjorden ze hele sta-

pels stoelen achterop de bagagedrager.’ 

Nu kan ze die verre reizen niet meer aan. 

‘Mijn kinderen zeiden: “Ga toch met ons 

mee op stap.” Maar ik heb dan het ge-

voel dat ik de boel zo ophoud. Het tempo 

bij het UITbureau past me beter. En ik 

ben daar lang de slechtste niet.’

Sommige inwoners uit De Bilt vinden de 

reizen van het Uitbureau te duur. ‘Onzin’ 

zegt mevrouw de Raad. ‘Het is inclu-

sief vervoer van deur tot deur, drankjes, 

lunch of diner. En we zitten altijd eerste 

rang. Hoeveel denk je dat het kost als je 

een taxi moet nemen?’ 

Flaneren 

Mevrouw Bach is een andere trouwe 

klant van het UITbureau. Ze is 71 jaar en 

heeft alleen AOW. ‘Ik kies één of twee 

uitstapjes per jaar. Meestal middagtoch-

ten, want in de avond is mijn energie 

op.’ Dit jaar gaat ze pannenkoeken eten 

en fl aneren over de boulevard van Kijk-
duin. 

Ze rijdt in een rolstoel en moet zelf een 

‘duwer’ meenemen. ‘Eén keer ben ik bij-

na in het water gevallen. Het was eb en 

we moesten een loopplank nemen naar 

beneden, naar de boot. Ik kon nog net op 

de rem trappen.’ Voor mevrouw Bach 

zijn de uitstapjes een welkome afl eiding. 
‘Ik zie altijd veel. Dan zit ik vanuit de 

bus heerlijk naar buiten te kijken en zie 

watermolens, reigers, kiekendieven en 

zwanen. Daar geniet ik van.’

Het Uitbureau viert dit jaar haar vijfjarig bestaan. Daarom gelden er kor-

tingen. Sommige reizen zijn al volgeboekt. U kunt nog plaatsen reserveren 

voor het Nationaal Toneel op 16 maart in Zeist, een eerbetoon aan Adèle 

Bloemendaal op 28 februari in Zeist, Van Gogh in de Hermitage op 11 april, 

het Atos Trio in Vredenburg Utrecht op 15 april, Varen over de Linge op 16 

mei. Het is voor alle 55-plussers in De Bilt. U kunt het programmaboekje 

vinden in verzorgingshuizen, het gemeentehuis, de buurthuizen en de bi-

bliotheek. Arjan Walraven houdt elke maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 

uur spreekuur in De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. Telefoon 

Uitbureau: 0900 0401020.

‘Zo lang ik het nog kan doen, reis ik mee’

Voorproef van Mathilde aan Tafel

door Henk van de Bunt

Mathilde aan tafel vindt plaats als één van de 

jubileumactiviteiten in het kader van 900 jaar De Bilt. Het 

thema van de maand maart is ‘Verbinden door gastvrijheid’. 

Als een slinger trekt Mathilde door de Bilt. De naam Mathilde 

verwijst naar Keizerin Mathilde, die 900 jaar geleden de 

ontginningrechten voor het huidige De Bilt afgaf.

Zaterdag 9 februari was er voor aanstaande gastheren en gastvrouwen bij 

Mathilde aan Tafel bij WVT in Bilthoven een kennismakings- en ‘voor-

proef’-bijeenkomst. Tijdens de Voorproef kregen de deelnemers nadere 

uitleg over Mathilde aan tafel en uitnodigingskaarten om de gasten mee 

uit te nodigen. De deelnemers konden met elkaar kennismaken en recepten 

uitwisselen.

Samen eten

Op zaterdag 23 maart vindt de tweede editie plaats van Mathilde aan ta-

fel. Onder het motto ‘Samen eten. Elkaar ontmoeten bij Mathilde aan tafel’ 

nodigen inwoners van de gemeente De Bilt ‘onbekende bekenden’ uit als 

gast aan tafel. Door samen te eten leer je elkaar kennen. Dat is het idee 

achter Mathilde aan tafel. Inwoners van gemeente De Bilt kunnen zich nog 

aanmelden als gastheer of -vrouw via www.mathildeaantafel.nl/aanmelden

Deelnemers en organisatie konden met elkaar kennismaken, recepten 

uitwisselen en voorproeven.

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

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

Harry HehenkampDe Bilt

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

In 1899 begon de overgrootvader van 

Harry Hehenkamp in Amersfoort een 

confeci ezaak (kledingmagazijn werd 
dat toen genoemd). In 2007 opende 

kleinzoon Harry een eigen zaak in 
De Bilt, in de voetsporen van drie 
generai es Hehenkamp. Op 29 maart 
van dit jubileumjaar ‘900 jaar De Bilt’ 
bestaat de zaak op de Hessenweg 194-
B al weer 6 jaar; de naam Hehenkamp 
is al meer dan 100 jaar een begrip in 
de herenmode. In die jaren heet  hij 
een ruime en tevreden klantenkring 
opgebouwd, die in zijn zaak een 

breed assori ment van topmerken 
aantret . Op de Hessenweg vindt men 
grote merken, goede kwaliteit en 
bovendien krijgt men het persoonlijke 
en vooral eerlijke advies.

Een pak van Hehenkamp zit als 
gegoten; dat zal ook de voorzit er 
van het bestuur van 900 jaar De Bilt 
Marius van den Bosch ervaren. Bij 
Harry Hehenkamp aan de Hessenweg 
is vanaf 1 maart a.s. in voldoende 
voorraad de groen of oranje gekleurde 
jubileumdas te verkrijgen.



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

Mals en mager. Om te stoven. Wie kent ze niet?

RUNDERSTOOFLAPJES ...................500 GRAM € 4,99

Met een beentje. Iets aparts voor de liefhebbers!

KALFSKOTELETJES .............................100 GRAM € 2,45

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd.

BILTSE STEAKS ........................................ 4 STUKS € 7,00

Lekker gekruid en gezouten. Braadtijd ± 25 minuten.

RUNDERBIEFROLLADE ...................100 GRAM € 1,85

Uit onze panklaarhoek: in een jasje van krokante uitjes.

BOSSCHE BOLLEN ...............................100 GRAM € 0,99

Uit onze traiteurhoek: lekker met bijvoorbeeld puree of rijst. 

Met o.a. groenten en mals vlees.

OMA’S POTJE ............................................100 GRAM € 1,25

Voor de liefhebbers. 

Lekker om te koken of te bakken met uitjes en spek.

VERSE VARKENSLEVER ...................100 GRAM € 0,65

Met o.a. varkensfilet, mosterd, ui en mager rookspek.

ZWIEBELSTEAKS ..................................100 GRAM € 1,35

Uit onze poeliershoek: superkwaliteit zonder been. Wordt niet droog!

KUIKENDIJFILET .................................100 GRAM € 0,75

Uit onze winterhoek: gezouten en gerookt. Lekker bij al uw gerechten.

CASSELER RIB .........................................100 GRAM € 1,65

De lekkerste!!! Gekruid en gezouten. Mager, mager, mager! 

Lekker met onze knoflooksaus.

SHOARMAVLEES ...................................100 GRAM € 0,99

Om zelf te braden. Lekker gekruid en gepaneerd.

SLAGERS GEHAKTBALLEN ....... 3 STUKS NU € 3,30

Lekker beleg voor op de boterham. 

Lekker gegrild en licht pittig gekruid.

ZWEEDS GEBRAAD ............................100 GRAM € 1,75

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 16 februari. Zetfouten voorbehouden.

Wat wàs u blij met uw nieuwe wasmachine! 

Voordelige webshop, eenvoudig bestellen

en de maten invullen. Bij a evering blijkt

'ie te breed. En op uw mail wordt niet

gereageerd…

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,

komen ze ’m ook nog inmeten!

 
heeft de
breedte

opgemeten?

Wie

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

De Bilt

in Actie!

Volg al het twitternieuws uit heel De Bilt op 

www.debiltinactie.nl

Raaijen Interieurs
 C-ZONE  RELAXFAUTEUILS 2013

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

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

van uw design en kwaliteitsmeubelen.

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, 
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje koffi e of voor de lunch.
Groot Moedersmaaltijd 20 februari, aanvang 17.00 u.

Reserveren kan tot 18 februari, kosten € 15,-

openingstijden:

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

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl

Cursus MS Word

Naast het bewerken van gewone teksten 
wordt ook aandacht besteed aan tabellen, 
kolommen, opnemen van illustraties, werken 
aan adresbestanden. De tien lessen van 
anderhalf uur zijn voldoende om vertrouwd 
te raken met de tekstverwerking en zelfstan-
dig met Word te werken. Voor deze cursus is 
enige computerervaring noodzakelijk.
Woensdag 10-11.30 uur, start 27/2, 10 lessen 
€ 80,00 

Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met 030 2284973 of www.vvsowvt.nl

Computercursus Veilig Internetten
U leert: Op de juiste wijze de beveiliging van uw compu-
ter instellen. De benodigde beveiligingsinstellingen voor 
Internet Explorer en email. Het gebruik van wachtwoor-
den en het verwijderen van uw persoonlijke informatie. 
Cursus voor Windows Vista en Windows 7 en u dient 
de computer goed te kunnen bedienen. 4 lessen. Start: 
donderdagmiddag 7 maart 2013. Kosten € 56,-

Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, 
tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, 
tel. 030 220 34 90
www.swodebilt.nl

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod
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Eigen salon voor medisch pedicure 
door Marijke Drieenhuizen

Sinds 1 januari is Maartensdijk een pedicure salon rijker. Lydia Bosman-van Vliet is bij haar aan 

huis aan de Zwanebloem 15 gestart om fulltime bezig te zijn als pedicure. Haar extra opleiding maakt 

het mogelijk om als medisch pedicure in het KwaliteitsRegister vermeld te staan. Voordeel voor haar 

klanten: deze vorm van voetverzorging wordt veelal vergoed door de zorgverzekeraar.

Voeten moeten in de juiste conditie 

worden gehouden ter voorkoming 

van pijnlijke problemen, maar ook 

voor een verzorgd uiterlijk, bij veel 

sporten, een staand beroep of een me-

dische aandoening is een bezoek aan 

een pedicure een goede rede. Natuur-

lijk kan ook alleen ontspanning het 

doel zijn. Erkende pedicures staan 

ingeschreven in het Provoet Kwali-

teisRegister. 

Zo weten professionals in de zorg, 

zoals huisartsen en podotherapeuten, 

maar ook zorgverzekeraars en consu-

menten dat het goed zit met de kwa-

liteit van de specialistisch geschoolde 

pedicures, mede door de door hen 

aangeboden accreditatieopleidingen. 

Basispedicure

Lydia is als administratief mede-

werkster begonnen bij George in der 

Mauer. Daar raakte zij geïnteresseerd 

in voeten waarna zij de avondoplei-

ding tot pedicure ging volgen, met 

aansluitend de opleiding tot medisch 

pedicure. Bij George in der Mauer 

ging zij vervolgens aan het werk in de 

praktijkruimte in de Beterlopenwin-

kel. Nog steeds werkt zij daar elke 

donderdag. Sinds 1 janauari probeert 

ze daarnaast een eigen klantenkring 

op te bouwen in Maartensdijk en om-

geving. ‘Het feit dat ik als medisch 

pedicure werkzaam mag zijn geeft 

mensen vertrouwen. Ik heb al aardig 

wat klanten en wil het liefst op de an-

dere dagen een volle agenda hebben. 

Als mensen overdag niet kunnen zijn 

er op avonden ook nog mogelijkhe-

den. In overleg komen we daar vast 

wel uit’. Tijdens een basispedicure 

behandeling wordt aandacht besteed 

aan eeltplekken, likdoorns of kalkna-

gels. Als mensen dat hebben is voet-

verzorging noodzakelijk’. Daarnaast 

worden ook de nagels geknipt en kan 

er een voetscrub of masker gegeven 

worden. 

De behandeling wordt altijd afgeslo-

ten met een voetmassage waarbij de 

klant mag kiezen uit de verschillende 

crémes of oliën. ‘Mooie nagels kun-

nen ook gerealiseerd worden door het 

gebruik van Christrio Gelacquer. Een 

proces dat uitgehard wordt onder een 

UV-lamp en daarna zes weken blijft 

zitten. Zeker voor de zomer is dit een 

echte aanrader’.

Medisch pedicure

Mensen met reuma, diabetisch of 

een ander medisch probleem zijn bij 

Lydia in goede handen. ‘Voetbehan-

deling is voor deze groepen mensen 

heel belangrijk omdat er echte ri-

sico’s kleven aan verwaarlozing van 

bijvoorbeeld hele kleine wondjes. 

Veel zorgverzekeraars zien ook het 

voordeel van een goede behandeling 

in en vergoeden dit. In de polisvoor-

waarden kunnen mensen thuis kijken 

of de behandeling voor vergoeding 

in aanmerking komt’. Als een extra 

voorziening heeft ze ook een goede 

massagestoel aangeschaft. ‘Het voor-

ziet in een behoefte. Mensen die zwa-

re beroepen uitvoeren zeggen echt 

baat te hebben bij een massage van 

een kwartier. Daarnaast biedt het een 

heerlijke ontspanning. Veel klanten 

doen het er na een behandeling even 

bij. De stoel heeft vele mogelijkheden 

en is geheel naar wens van de klant 

in te stellen’. De klanten variëren in 

de leeftijd van 25 tot 90 jaar waarbij 

er verhoudingsgewijs meer zijn in de 

groep van 40 tot 90 dan in die van 25 

tot 40 jaar. ‘Maar het is al lang geen 

luxe meer om naar een pedicure te 

gaan, voor veel mensen hoort het er 

gewoon bij’. 

Meer info

Voor vragen of het maken van een 

afspraak kan men contact opnemen 

met Lydia Bosman-van Vliet. Zij is 

bereikbaar op telefoonnummer 06 

20909297.

Locoburgemeester feliciteert honderdjarige
door Guus Geebel

De heer J. Wiegel ontving maandag 11 februari in d’Amandelboom ter gelegenheid van zijn honderdste 

verjaardag felicitaties van locoburgemeester Bert Kamminga. De heer Wiegel verkeert, afgezien van wat 

slechter horen en zien, in goede gezondheid. ‘Hij spit nog twee keer per jaar de tuin en poot er ook nog een 

paar honderd bollen in,’ vertelt zijn zoon. 

De honderdjarige werd op 10 fe-

bruari 1913 in Middelburg geboren, 

waar hij tot zijn twintigste jaar ook 

woonde. Na twee jaar mulo deed hij 

toelatingsexamen voor de kweek-

school. ‘De kweekschool duurde vier 

jaar. Toen ik geslaagd was ben ik per 

1 december 1931 als onderwijzer be-

gonnen in Meliskerke op Walcheren. 

Ik werd er voor vast benoemd en dat 

was in die tijd een uitzondering.’ Na 

een jaar kreeg hij vanwege inkrim-

ping van de school als laatst binnen-

gekomen onderwijzer ontslag en ont-

ving hij wachtgeld. Gedurende die 

tijd deed hij de hoofdakte en werkte 

hij als onderwijzer in Rotterdam 

Delftshaven. 

Onderwijs

De heer Wiegel was onderwijzer en 

leraar op verschillende scholen in 

Rotterdam. Hij woonde daar op ka-

mers. totdat hij in 1937 in het huwe-

lijk trad. Hij werkte ook tien jaar in 

Leiden, waar de twee oudste zonen 

werden geboren. Het echtpaar kreeg 

vijf kinderen, waarvan er twee zijn 

overleden. Er zijn 13 kleinkinderen 

en 20 achterkleinkinderen. ‘Na mijn 

pensionering zijn mijn vrouw en ik 

verhuisd naar Middelburg, waar we 

allebei vandaan kwamen. Daar heb-

ben elf jaar gewoond. Toen het huis 

daar voor ons te groot werd zijn we 

in 1989 naar deze aanleunwoning in 

d’Amandelboom verhuisd. In 2005 

overleed mijn vrouw op 88-jarige 

leeftijd, na een huwelijk van 67 jaar. 

Samen hebben we hier zestien jaar 

gewoond.’ 

Zelfstandig

Op de vraag hoe het voelt om hon-

derd te zijn antwoordt de heer Wie-

gel: ‘Dat voel ik helemaal niet.’ Hij 

heeft tot na zijn tachtigste veel wan-

deltochten gemaakt en bezit een grote 

verzameling medailles. Maar nu komt 

hij niet meer zo vaak van het terrein 

af. Hij woont zelfstandig en krijgt 

warm eten dat komt van verpleeghuis 

De Wijngaard in Bosch en Duin. Ver-

der zorgt hij helemaal voor zichzelf. 

Zijn schoondochters komen regel-

matig om boodschappen voor hem te 

doen en ze verzorgen de was. Tot zijn 

96ste jaar reed hij nog auto. De hon-

derdste verjaardag werd op 9 februari 

in de grote zaal van d’Amandelboom 

met 78 mensen gevierd. 

Er werden felicitaties ontvangen na-

mens Koningin Beatrix, commissaris 

van de Koningin Robbertsen en bloe-

men van het gemeentebestuur van 

De Bilt.De honderdjarige heer Wiegel met locoburgemeester Bert Kamminga.

Lydia in haar nieuwe praktijk.

Jubilea bij 
Zang Veredelt

Op de jaarvergadering van Zang Veredelt werden Nanda de Waard (rechts) 

en Titia Bogerman (links) in het zonnetje gezet. Beide dames zijn 25 jaar lid 

van deze Biltse zangvereniging. Zij kregen uit handen van de voorzitter een 

oorkonde, een bos bloemen en de felicitaties met deze mijlpaal. 

(Jitte Roosendaal)



Per direct zijn wij op zoek 

naar Vierklankbezorgers voor 

de volgende wijken: 
Bilthoven:

-  Lassuslaan, Strausslaan, Sweelincklaan, Verhulstlaan

Maartensdijk:

-  Schepersveld in het bos tot aan Lage Vuursche 

(Vuursche Dreef), Binckhorstlaan, Karnemelksweg

Vakantiewijk - woensdag 20 februari (week 8)

-  Groenekanseweg (2-161), Prof.Dr.P.J.Crutzenlaan, 

Weltevreden

·  Dillenburglaan, Oranje Nassaulaan, Willem de 

Zwijgerlaan

·  Emmalaan, Kloosterlaan, Oude Bunnikseweg, 

Prinsenlaan, Universiteitsweg, Wilhelminalaan

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Vanaf de eerste minuut was dui-

delijk dat Tweemaal Zes voor de 

laatste kans vocht. Een scherpe start 

met snelle goals van Tim Meijers 

en verdedigend de zaken op orde. 

Rohda moest al snel naar adem hap-

pen en vluchtte na 10 minuten in de 

eerste time out. Ondertussen vielen 

de goals aan Maartensdijkse zijde in 

rap tempo. Mede geholpen door een 

relatief groot aantal overtredingen 

van Rohda werd de voorsprong snel 

uitgebouwd naar 6 doelpunten. Bart 

Drost en Joep Gerritsen heersten in 

de paalzone waarbij de afronding 

van Joep Gerritsen nu ook weer 

goed was. De dames van Twee-

maal Zes wonnen bijna elk duel in 

de functies rond de korf. Carlijn 

Vos, Lianne Meijers en Anouk van 

Breda scoorden meteen goed mee. 

Ruststand 8-16.

Na rust pakte Rohda even het initia-

tief en kwam weer op 6 doelpunten 

verschil. Met 2 mooie goals bracht 

Anouk van Breda het verschil weer 

op 8. Dit gaf zoveel vertrouwen 

dat Tweemaal Zes de rest van de 

wedstrijd ruimschoots de bovenlig-

gende partij bleef. De aanvallende 

hoofdrol was deze zaterdag voor 

Tim Meijers en Bob Gerritsen. Met 

mooie veldgoals en een goed per-

centage op de vrije worpen wisten 

deze mannen samen 22 goals te 

maken. Bob Gerritsen, vorige week 

tegen België debuterend in Jong 

oranje, vond 15 maal de korf. Tim 

Meijers zorgde voor de mooiste 

goal van de middag, wegdraaiend 

in de sprong wist hij hangend in de 

lucht te scoren. Eindstand 24-31.

Een mooie overwinning, weer bo-

ven de 30 goals. In Barneveld wist 

KVA later op de zaterdag ook weer 

te winnen waardoor het herstel van 

Tweemaal Zes mogelijk te laat 

komt. Doelstelling is om de komen-

de 3 wedstrijden te winnen en de 

druk op KVA maximaal op te voe-

ren. Het tweede team van Tweemaal 

Zes won de lastige uitwedstrijd te-

gen De Meeuwen in Putten. Hier-

mee werd de koppositie verstevigd 

en kan komende wedstrijd tegen 

Wageningen het kampioenschap 

en promotie naar de reserve Over-

gangsklasse worden bereikt. 

Herstel Tweemaal Zes in Amsterdam 
Na een serie van 3 nederlagen in januari moest Tweemaal Zes reageren om de kansen op 

de titel in leven te houden. Met name tegen ODIK en KVA was het eigen rendement te laag 

ondanks een zwaar overwicht in schotkansen en rebounds. KVA bleef ondertussen winnen 

waardoor de achterstand van Tweemaal Zes op de koploper inmiddels 4 punten bedraagt. 

Het herstel zou moeten komen tegen een ploeg die het de laatste weken goed doet, het 

roemruchte Rohda uit Amsterdam.

Vanaf zaterdag 9 februari heette De Bilt voor de carna-

valsvierders weer het Speikerreik. Op die dag vertrokken 

De Weergodden naar het Gemeentehuis Jagtlust. Daar 

werden Prins Atlas III en jeugdprins Barn XLII om 

precies 11.11 uur door burgemeester Arjen Gerritsen 

ontvangen.

Door Gerritsen werden aan de Prins en de Jeugdprins 

de sleutel van het Speikerreik en Weerdorp overhan-

digd, waarmee hun offi ciële regeringsperiode kon be-
ginnen. De Prins en jeugdprins namen de taak op zich 

om er te zorgen dat de feesten zonder wanklank en 

voor iedereen plezierig zullen verlopen. 

[HvdB]

Jeugdprins Barn XLII spreekt een aandachtig 

luisterende burgemeester Gerritsen toe.

Speikerreik

Gert is enthousiast over de grote belangstelling. 

Hij heeft de zaal bekeken en deze voldoet prima 

als dansruimte. Op dit moment hebben zich bij de 

startersgroep al 52 personen ingeschreven en bij 

de gevorderdengroep 34. Bij de starters is er be-

hoefte aan een heer en er is nog ruimte voor vier 

paren. Bij de gevorderden is behoefte aan twee he-

ren en nog ruimte voor acht paren. ‘Er zit een leuke 

spreiding in leeftijden, dus elke leeftijdscategorie 

is ruim vertegenwoordigd’, vertelt Ad enthousiast. 

Inlichtingen over de inschrijving bij hem, 

tel. 06 54944174.

De lessen beginnen op vrijdag 22 februari en vinden om 

de twee weken steeds op vrijdag plaats. De laatste les is 

op10 mei. Begonnen wordt om 19.45 uur met de begin-

ners en om 21.00 uur zijn de gevorderden aan de beurt. 

Aan het eind van de cursus biedt Gert aan om een slo-

tavond te organiseren voor de hele groep. De datum 

hiervan is nog niet vastgesteld.[MN]

Dansles in het Dorpshuis 

van Westbroek
Ad Verhoef heeft enige tijd geleden het initiatief genomen om dansles te organiseren in het dorpshuis 

van Westbroek. Al snel bleek dat hier veel belangstelling voor was. Dansleraar Gert Nyenhuis zal de 

lessen verzorgen. Hij heeft een jarenlange ervaring als dansleraar bij dansschool Step by Step.

VACATURE  VIG-ER   ACADEMISCH HOSPICE DEMETER IN DE BILT

Onze organisatie
Academisch Hospice Demeter is het High Care hospice in gemeente De Bilt. Hospice Demeter heeft 4 
kernwaarden: respectvol, deskundig, vernieuwend en huiselijk die richting geven aan zorgen, leven, 
rouwen, sterven en samenwerken. 

De functie en eisen
Het betreft een uitdagende functie per direct voor een Verzorgende IG, met ervaring in de Palliatieve 
Zorg. Je bent sociaal communicatief. Je bent in staat samen te werken met zowel vrijwilligers 
als verpleegkundigen in informele zorg. In je persoonlijkheidspro� el zijn stabiliteit, � exibiliteit, 
betrouwbaarheid, tact en integriteit herkenbaar. 

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. Wij hebben plek voor diverse 
diensttaakpercentages. De diensten zijn 6 uursdiensten voor in de ochtenden en 5 uursdiensten in de 
avonden. Het salaris is volgens de CAO  VVT  schaal 40.
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen.

Solliciteren
Meer informatie over onze organisatie en de vacature is te vinden 
op onze website www. hospicedemeter.nl. Sollicitaties voorzien van 
motivatie en CV kun je richten aan mw. Cindy Hagenouw 
via c.hagenouw@hospicedemeter.nl

Gezondheidscentrum Maartensdijk

Tolakkerweg 217

3738 JM  Maartensdijk

Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

Kapper Hans wordt 
19 februari 65 jaar!

(Help mee om z’n eerste AOW er door te draaien).

Iedereen, vooral leeftijdsgenoten, zijn 
uitgenodigd voor koffi e met gebak in 

Dijckstate van 10.00 – 11.30 uur 
(hij heeft al een kamer gereserveerd).

Voor de werkende klasse staat ’s avonds 
een hapje en drankje klaar in de oude 

vertrouwde kapsalon.
Van 19.00 tot 21.00 uur Happy hour!
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In Lage Vuursche is het niet stil
door Henk van de Bunt

De provincie Utrecht heeft in de jaren ‘80 gebieden aangewezen als stiltegebieden. In die gebieden 

is het de bedoeling dat de stilte wordt beschermd. Maar echt stil is het nergens in de 14 Utrechtse 

stiltegebieden. Het geluid waar de meeste hinder van wordt ondervinden, is afkomstig van 

motorcrossers. Op de tweede plaats staat het geluid van auto`s en vliegtuigen. Dat blijkt uit een een 

online enquête door Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). 211 respondenten deden daaraan mee.

‘Als er ergens in de provincie Utrecht 

een stiltegebied is waar het niet stil 

is, dan is het Lage Vuursche wel. 

Wat wil je ook, als er zoveel mensen 

komen. Toch zijn er maatregelen no-

dig’. Dat stelt een rapport van de Na-

tuur en Milieufederatie Utrecht, dat 

alle veertien Utrechtse stiltegebieden 

tegen het licht heeft gehouden. 

Lage Vuursche is onder de ruim 

tweehonderd mensen die deelnamen 

aan de online enquête van de fede-

ratie het meest bekend. Toch heeft 

minder dan een kwart van de respon-

denten nooit gehoord van het buurt-

schap in de bossen. 

Echt stil blijkt het overigens in de 

natuur nergens. Het meest stil wordt 

boswachterij Leersum gevonden.

Gevolgen  

De omvang van de stille kern van 

het gebied Lage Vuursche is dermate 

klein geworden, dat een bovenlokale 

bescherming geen meerwaarde meer 

heeft. De stilte in het gebied is geen 

provinciaal belang meer. De gemeen-

te Baarn kan haar eigen instrumenten 

inzetten om de stilte te beschermen. 

De bestaande bescherming via be-

stemmingsplannen blijft intact. Het 

niet meer opnemen van het stilte-

gebied Lage Vuursche is het gevolg 

van de afname van de feitelijk stille 

kern van dit gebied van circa 230 ha 

(1993) tot circa 140 ha (2011). In 

de Wet geluidhinder, waarin de stil-

tegebieden waren opgenomen (later 

in Wet milieubeheer), is aangegeven 

dat een stiltegebied een oppervlakte 

moet hebben van enige vierkante ki-

lometers of meer. Voor wat betreft 

het onderhavige stiltegebied: de om-

vang van het gebied wordt beïnvloed 

door 3 provinciale wegen (N 234, 

N 221, en N 415) en gemeentelijke 

wegen. Ook zijn binnen het gebied 

recreatie- en overige inrichtingen 

gelegen, die invloed hebben op de 

kwaliteit van het gebied. 

Verwijderd

Lage Vuursche is na 10 jaar (1993) 

vanaf 1 mei 2013 geen Stiltegebied 

meer. De nieuwe Provinciale Milieu-

verordening is vorige week vastge-

steld door Provinciale Staten. 

De verordening zal per 1 mei a.s. 

in werking treden. Dan vervalt 

het stiltege¬bied Lage Vuursche.  

De borden zullen kort daarna worden 

verwijderd.

Onder dit aan de noordoostzijde van Lage Vuursche staande bord staat de – nu 

nog – opmerkelijke tekst: ‘Dit stiltegebied is één van de weinige gebieden in 

de provincie Utrecht waar u de ‘stilte’ nog kunt ervaren. Dat moet zo blijven. 

Regelgeving hierover is opgenomen in de ‘Provinciale Milieuverordening 

Utrecht’. Deze verordening maakt het mogelijk in te grijpen (proces-verbaal) 

bij geluidsoverlast door activiteiten of gedragingen, die niet in het gebied 

thuishoren. In uitzonderingsgevallen kan de provincie onthefing verlenen. 
Onderhoudswerkzaamheden zijn wel toegestaan Respecteer de stilte. 

Maak daarom geen lawaai dat de natuurlijke geluiden verstoort.Voor meer 

informatie: 030 2589111, www.provincie-utrecht.nl’

Brand aan de Spoorlaan
Een grote brand heeft de vestiging van Wim’s Dierenspeciaalzaak aan de Spoorlaan in Bilthoven 

afgelopen zondag volledig in de as gelegd. De brand is tegen zeven uur in de ochtend ontstaan. Het 

houten gebouw is volledig verwoest. Tegen acht uur was de brand geblust. De brandweer heeft 

kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen schuur. 

Bij de brand is een aantal dieren om 

het leven gekomen. Het gaat vooral 

om de knaagdieren en vissen die bin-

nen in het pand zaten. Er zijn geen 

gevaarlijke stoffen vrijgekomen. 

Wel is sprake van neerslag van roet 

en brandresten in de omgeving. Deze 

kunnen veilig worden opgeruimd.

De winkel op de Spoorlaan zit in een 

houten gebouw waardoor de vlam-

men snel om zich heen sloegen. De 

oorzaak van de brand is nog onbe-

kend. Volgens de gemeente De Bilt 

zijn er bij de brand geen gevaarlijke 

stoffen vrijgekomen. [HvdB]

De naam Het Lichtruim, tussen planeten

werd bedacht door ware poëten

dat verdient een chapeau

en een wervelende show

paste ook nog eens goed bij kometen

Guus Geebel Limerick

Bilts Belang start meldpunt 

voor klachten gemeente

door Guus Geebel

De politieke partij Bilts Belang constateert dat de politiek 

meestal bij toeval en vaak te laat achter problemen komt. 

Fractievoorzitter Han IJssennagger merkt dat burgers zich laten 

intimideren en vervolgens afdruipen. De partij heeft daarom 

voor burgers en ondernemers met klachten over de gemeente 

het meldpunt klachtenmeldpunt@biltsbelang.nl geopend.

‘Het idee is ontstaan toen we bij toeval in korte tijd tegen een aantal geval-

len aanliepen waarmee ondernemers al tijden bezig geweest waren. Zij kre-

gen nul op het rekest bij de gemeente. Dat wisten wij niet en als je het niet 

weet kun je er niets aan doen’, vertelt Han IJssennagger. Hij wil daarmee 

niet zeggen dat je alles moet doen wat mensen vragen. ‘Maar het blijkt dat 

weinigen zo ver gaan dat ze de gemeenteraad gaan aanschrijven.’ 

Voorbeelden

IJssennagger noemt als voorbeeld een ondernemer die in het postkantoor in 

Bilthoven een klein ilmtheater annex café wilde beginnen. ‘Dat werd ge-

weigerd en dat zou ik wel hebben willen weten, zodat we er in het openbaar 

over hadden kunnen praten.’ Hij noemt ook de aanvraag die een makelaar 

deed om een villa na aankoop te herbouwen tot een villa die geschikt zou 

zijn voor bewoning en verzorging van tien tot twaalf ouderen. Dat werd 

geweigerd met als argument dat er dan bezoek komt met auto’s die overlast 

bezorgen. IJssennagger noemt verder het geval van een ondernemer die op 

het voormalige tuincentrum aan de Utrechtseweg iets anders dan een tuin-

centrum wilde beginnen en daarvoor geen vergunning kreeg.

Klachten

Han IJssennagger sluit niet uit dat in het verkiezingsprogramma Bilts Be-

lang onderwerpen worden opgenomen die door het meldpunt gesignaleerd 

zijn. De partij zal de klachten beoordelen en zo nodig aandragen om als 

nieuw beleid te ontwikkelen. ‘We zullen elke klacht beoordelen en ermee 

doen wat wij denken dat goed is. We zijn een politieke partij en zullen ons 

niet sterk maken voor zaken die wij als politieke partij niet willen. Het moet 

dus redelijk zijn en in de lijn van Bilts Belang.’ IJssennagger heeft waarde-

ring voor het meldpunt van de gemeente voor zaken als losliggende stoep-

tegels. ‘Maar dat betreft relatief kleine problemen op straat. Wij hebben als 

politieke groepering een controlerende taak. Waar het ons om gaat is dat wij 

uit het meldpunt dingen halen waarvan we zeggen, daar moeten we het ge-

meentebestuur op of mee controleren. Wij willen dat zaken sneller gaan en 

dat kan alleen wanneer wij er als raad sneller achter zijn dat er iets speelt.’ 

Fractievoorzitter Han IJssennagger van Bilts Belang.

De trieste resten van Wim’s Dierenspeciaalzaak in Bilthoven.



Bekendmakingen
Omgevingsvergunning (wabo)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Beethovenlaan 30, kappen van een 
Douglas (28-01-2013)

•  Bilthoven, Vermeerplein 23, het wijzigen van 
een pannendak naar een rietenkap (25-01-2013)

•  Bilthoven, Zweerslaan 40, kap 1 Amerikaanse 
eik (28-01-2013)

•  De Bilt, Alfred Nobellaan 57, het bouwen van 
een tijdelijke/ nood fi liaal (23-01-2013)

•  De Bilt, Alfred Nobellaan 57, het plaatsen van 
reclame, vlaggenmast en straatmeubilair, 2 
koelcondensors en 1 vriescondensor (23-01-
2013)

•  De Bilt, Utrechtseweg 319, kapppen van 2 zieke 
bomen (28-01-2013)

•  Maartensdijk, Dr. J.J.F. Steijlingweg 24, plaat-
sen dakkapel (29-01-2013)

•  Maartensdijk, Merellaan 1a, het wijzigen van de 
voorgevel (25-01-2013)

Verlengen beslistermijn

•  Bilthoven, perceel naast Rembrandtlaan 52, op-
richten woning met garage

•  De Bilt, C. de Haasweg 2, plaatsen bemand 
tankstation voor de verkoop van brandstoffen 
en het plaatsen van wasboxen

•  Maartensdijk, Dorpsweg 27, oprichten bijge-
bouw

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Nicolailaan 13c, aanleggen uitrit 
(24-01-2013)

•  De Bilt, Groen van Prinstererweg 10, het door-
breken van een dragende binnenmuur van de 
woning (24-01-2013)

•  De Bilt, Troelstraweg 107, het oprichten van 
een dakkapel (24-01-2013)

•  Westbroek, Dokter Welfferweg 53a, het oprich-
ten van een nieuwe veestal (30-01-2013)

Musicalcursus en 
Volwassenenkoor

Voor zangers biedt het Kunstenhuis binnenkort tijd 
twee nieuwe activiteiten. Op woensdag 27 februari 
start het volwassenenkoor voor zangers vanaf 18 
jaar. De repetitietijd van 9.30-10.30 uur is zo geko-
zen dat het ook het ideale koor kan zijn voor ouders 
met schoolgaande kinderen. Er zijn twaalf weke-
lijkse repetities gepland. 
 
Op 15 maart start een cursus musicalzang. In acht 
repetities wordt er naar een scenische voorstelling 
toegewerkt van de ‘West Side Story’ van Leonard 
Bernstein. In deze bewerking ligt de nadruk op zin-
gend acteren. Ook voor kinderen wordt een plaats 
ingeruimd. Enige zangervaring is vereist. De repe-
tities zijn op vrijdagavonden (met uitzondering van 
woensdag 24 april) van 19.30 tot 21.00 uur. Voor 
kinderen vanaf 9 jaar en volwassenen. Voor infor-
matie: www.kunstenhuis.nl en tel. 030 2283026.

Jan en Jane Hendrikse zijn de drijvende krachten 
achter deze Line Dance Club, die in september 2000 
in De Vierstee het levenslicht zag. Nu 12,5 jaar later 
is de club uitgebreid met diverse groepen in de regio. 
In Maartensdijk wordt elke avond les gegeven in De 
Vierstee, Naast de lessen wordt er veel opgetreden in 
verzorgingshuizen en zijn de dansers graag geziene 
gasten in o.a. De Bremhorst, en bij landelijke evene-
menten, zoals in de Keukenhof en Slagharen. En zo 
lang de club bestaat is er een onlosmakelijke verbon-
denheid met het houthakkersfeest te Lage Vuursche.

Born Country is een waar begrip geworden in 
de regio. Kijk voor meer informatie op de web-
site: www.borncounty.eu of stuur een e-mail naar 
Born.country@casema.nl Jan en Jane Hendrikse. 

Born Country 12,5 jaar
De Country Line Dancers Born Country uit Maartensdijk viert op 16 februari 

het 12,5 jarig bestaan met een gezellig feestje in De Vierstee. 

Vorig jaar speelde Eva Voortman ook voor de Chipola 
Indians. Dat was een succes. Ze kwam als 3e pitcher 
bij de Indians, maar werd snel de eerste pitcher. Eva 
is terug gevraagd door Chipola Indians vanwege haar 
prestaties vorig jaar; alle kosten incl. zakgeld worden 
door Chipola vergoed. In februari worden nog oefen-
wedstrijden gespeeld, begin maart start de competitie. 
(www.chipola.edu.com ;softball)

Eva Voortman opnieuw naar USA
Eva Voortman, pitcher van Centrals Dames 1 uit De Bilt gaat opnieuw spelen voor de Chipola Indians, 

in Marianna, Florida. Ze is 4 februari vertrokken en zal vanaf begin mei weer spelen voor de Centrals

Eva Voortman (rechts op de foto met hockeycoach 

Janneke Schopman tijdens de laatste editie van het 

Bilts Sportgala). Eva studeerde tot 1 februari aan 

de Technische Universiteit Eindhoven, Industrial 

Design. Ze heeft het eerste semester gehaald, maar 

zal de studie niet voortzetten. Per 1 september 

gaat ze Bewegingswetenschappen studeren aan de 

Universiteit van Amsterdam. 

Een gratis* klikgebit op 

implantaten verbetert 

uw kwaliteit van leven!

Geen los gebit meer, 

dus ongehinderd

praten, eten en lachen!

Problemen met 
uw kunstgebit?

Tweede Brandenburgerweg 1

3721 CG Bilthoven

tel: 030 - 229 39 79

 info@brandenburgtandartsen.nl

www.brandenburg-tandartsen.nl

Open Dag Gratis* Klikgebit

Zaterdag 16 februari 11.00 - 15.00 uur

KLIKGEBITKIT

Praktijken die zijn aangesloten bij Gratis* Klikgebit:

• Vallei Tandartsen • Van Dort Tandartsen 

• 1881 Tandartsen • Brandenburg Tandartsen 

• Tandheelkundig Centrum Beuningen

*  De implantatenleverancier betaalt u uw eigen bijdrage terug. De actie loopt 

tot 31 december 2013 en is alleen geldig tijdens Open Dagen. Kijk voor de 

voorwaarden op www.gratis-klikgebit.nl. 

**  Alleen bij maken afspraak tijdens Open Dag op 16 februari 2013 en na 

plaatsen klikgebit.

www.gratis-klikgebit.nl

Brandenburg
tandartsen

WEGENS 
SUCCES
EXTRA 

OPEN DAG!

Biokat Classic 
  

Pavo Care4life Besterly Basic 
 

Druk- en zetfouten voorbehouden.  

Groenekanseweg 9,  3737 AA Groenekan,Tel: 0346-211213 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00-18:00  Zaterdag 9:00-17:00 
 

Ook in het assortiment diverse  

soorten vogelzaden in  

kleinverpakking 
 

Zonder haver 

1111,80,80  

Zak 15 kilo 

1616,95,95  
Refundaktie 

Nu met € 2.00 retour 

5050,48,48  

Zak 20 kilo 

1616,25,25  

Zak 20 kilo 

99,10,10  

Zak 25 kilo 

1313,00,00  

Zak 25 kilo 

99,60,60  

Zak 15 kilo 

    Royal Canin  

       Maxi Adult 

Zak 15 kilo 

Besterly  
Gemengd Graan 

Biokat Classic 

2 zakken  Buitenstrooivoer 

Hippostar  
Kruidenmuësli 

1414,75,75  

15 kunstkaarten € 5,95
Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Het 3e mapje 

kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten 

Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij 

onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten
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Jongsten SV Irene  
gymnastiek succesvol

Zaterdag 9 februari zijn in Bunschoten de turnwedstrijden 3-4 kamp voor 

recreanten (meisjes en jongens van 6-15 jaar oud) van Rayon Eemland ge-

houden. Deze turnwedstrijden worden als team met 4 jongens of 6 meisjes 

uitgevoerd, waarbij 3 of 4 turnonderdelen worden geturnd. In de categorie 

3-kamp meisjes van 6-8 jaar, de grootste categorie met maar liefst 26 teams 

uit Eemnes, De Bilt, Bilthoven, Zeist, Baarn, Amersfoort, Bunschoten en 

Bergschenhoek, veroverden de twee deelnemende SV Irene gymnastiek 

Bilthoven teams de eerste en de derde plaats. 

Zij turnden, onder leiding van trainster Ria van Ingen, alle verplichte oe-

feningen op de balk, de vloer en de brug met grote precisie en gaven een 

mooie groepspresentatie. 

Deze beide teams strijden 6 april om Regiokampioenschap Midden 

Nederland.

Muziekonderwijs op basisscholen
Het KunstenHuis De Bilt/Zeist ontwik-

kelt nieuw en aansprekend materiaal 

voor het basisonderwijs. Sinds begin 

dit jaar werkt het KunstenHuis aan uit-

breiding van het onderwijsaanbod, dat 

zowel uit vaste activiteiten als maat-

werk bestaat. Naast projecten onder 

schooltijd is er steeds meer vraag naar 

muziekonderwijs tijdens het overblij-

ven en de buitenschoolse opvang. Het 

KunstenHuis heeft ook hiervoor een 

lesprogramma, waardoor een toene-

mend aantal leerlingen met kunstonder-

wijs bereikt wordt.

Basisschool Wereldwijs in De Bilt en 

de Montessorischool in Bilthoven had-

den beiden een primeur. Bij Wereldwijs 

is in januari het project blazersoriënta-

tie van start gegaan, terwijl op de Mon-

tessorischool vorige week het project 

`Benniebang` is gepresenteerd.

Op Wereldwijs presenteert docente Anita van Soest leerlingen uit groep 6 

de komende maanden diverse koperen blaasinstrumenten. Het project zal 

resulteren in een voorstelling eind mei waaraan iedereen in de klas mee zal 

doen. 

Groepsbezoeken groot succes
In het kader van De Nationale Voor-

leesdagen bezochten ruim 50 groepen 

van peuterspeelzalen, kleuterscholen 

en kinderopvang uit deze regio de 

afgelopen weken de bibliotheken van 

Idea. Tijdens deze groepsbezoeken 

luisterden de kinderen naar het ver-

haal uit het Prentenboek van het jaar 

2013 

Nog 100 nachtjes slapen van Milja 

Praagman en mochten een vlaggetje 

versieren. Bibliotheekmedewerkers 

lazen het verhaal op een interactieve 

manier voor: de peuters en kleuters 

mochten reageren op situaties uit het 

verhaal en meedoen met gebaren. 

Na aloop van het verhaal kregen de 
kinderen een koekje waarna ze gin-

gen knutselen: een vlaggetje versie-

ren met stof en papier. De vlaggetjes 

hangen nog even in de Bibliotheek en 

kunnen door de kinderen en ouders 

worden afgehaald.  

(Lisette Bergsma)

Leerlingen en leerkracht van basischool De Regenboog De Bilt.

Snuffeltennis bij Meijenhagen
Omdat je tennis eerst moet doen 

voordat je weet of je het leuk 

vindt…

Ben je tussen de 5 en 8 jaar, dan kun 

je je aanmelden voor snuffeltennis 

bij Meijenhagen. Tegen vergoeding 

krijgt een deelnemer vanaf april a.s. 

negen keer les van één van de trai-

ners van de club. Daarvoor hoeft ie-

mand geen lid te worden. 

Tennisvereniging Meijenhagen 

heeft ervoor gekozen om mee te 

doen aan Tenniskids, een program-

ma dat met veel succes is ontwik-

keld. Het gebruik van kleinere ba-

nen en zachtere ballen zorgt ervoor 

dat kids meer plezier kunnen heb-

ben met tennis. 

Belangstelling? Neem contact op 

met Edith Peters (EdithPeters@pla-

net.nl).

90 jaar Michaëlschool: reünie
Dit schooljaar wordt het 90-jarig bestaan van de Michaëlschool gevierd. In 

1922 werd begonnen met 3 lokalen aan de Kerklaan in De Bilt. Anno 2013 

staat daar een gebouw met 9 leslokalen en een grote centrale hal waar veel 

van de jubileumfestiviteiten zullen worden gehouden.

In september 2012 werd het jubileum al feestelijk geopend. Dit hele school-

jaar zijn diverse activiteiten gepland om dit jubileum te vieren. In de derde 

week van juni wordt het jubileumjaar afgesloten met een feestweek en een 

reünie op zaterdag 22 juni. De school hoopt veel oud-leerlingen te mogen 

verwelkomen om herinneringen op te halen. 

Oud-leerlingen kunnen zich nu al aanmelden via website  

www.reuniemichaelschool.nl

Dit kan ook schriftelijk aan het adres:  

Michaëlschool, Kerklaan 33 3731 EE De Bilt

Peuterspeelzaal Juliaantje  
blijft bestaan

Peuterspeelzaal Juliaantje aan de Boslaan in Bilthoven werd met sluiting bedreigd op het moment  

dat de gemeenteraad van de Gemeente De Bilt besloot de subsidiekraan van  

het peuterspeelzaalwerk dicht te draaien.

Een aantal ouders heeft op eigen 

initiatief een Stichting opgericht 

die ervoor zorgt dat peuters tussen 

twee en vier jaar bij Juliaantje kun-

nen blijven spelen en leren. 

Uiteraard is de Stichting gebaat bij 

een zo groot mogelijke support. 

Belangstellenden om dit initiatief 

te ondersteunen worden graag bij 

Juliaantje verwelkomd. 

Voor meer informatie hierover: 

www.juliaantje.nl.

Waar een wil is, is een weg. Ouders 

willen niets weten van sluiting. 

[HvdB]
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Let op!  prijzen gewijzigd

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

Te koop aangeboden

O n d e r g o e d T o p p e r . n l 

diverse bekende mer-

ken ONDERGOED!! Kijk 

voor alle aanbiedingen op 

OndergoedTopper.nl

PIANO, merk Ritterhaus, hoog 

model. Goed onderhouden en 

met gratis kruk. Overname 

tegen elk aannemelijk bod. 

Tel. 0346-214744

Jr. WATERSKIES Jobe. € 70,-. 

Sr. Jobe waterskies. € 75,-. 

Wakeboard. € 150,-. Incl. tas 

z.g.a.n. Tel. 06-12167301

Soepkommen, 14 stuks, licht-

grijs gewolkt, doorsnede 14 

cm, nauwelijks gebruikt. 

€ 17,50. Tel. 0346-282302

4 Helderblauwe glazen borden 

(onderzet, pizza o.d (doorsne-

de 26 cm). € 7,50. Tel. 0346-

282302

3 pizzaborden, z.g.a.n., effen 

wit, doorsnede 30,5 cm. € 6,-. 

Tel. 0346-282302

Ontbijtborden wit met brede 

gele rand (6 stuks), doorsnede 

20 cm en 6 bijpassende soep-

borden (doorsnede 17,5 cm). 

In één koop € 16,-. Tel 0346-

282302

6 Diepe borden, wit met smal-

le blauwe rand, doorsnede 21 

cm. € 8,50. Tel. 0346-282302

Rekje met 6 espressokopjes 

(wit met zwart dessin) inclu-

sief schoteltjes. € 6,50. Tel. 

0346-282302

Design theepot (rvs, dub-

belwandig, inhoud 1,2 liter). 

€ 25,-. Tel. 0346-282302

Melkopschuimer merk 

Lattemento, z.g.a.n. in gift-

pack, incl. 2 nieuwe witte 

mokken en een cacaostrooi-

bus. € 25,-. Tel. 0346-282302

Tinnen theepot. € 20,-. Set tin-

nen maatbekers (6 stuks van 

1 liter tot 1 centiliter). € 35,-. 

Tel. 0346-282302

Satellietschotel met ontvan-

ger incl. kaart (zonder abon-

nement). € 47,-. Tel. 0346-

282302

Langwerpige massief salonta-

fel met dik blad. € 30,-. Tel. 

030-2205540

Cars wand klok voor de kin-

derkamer. € 5,-. Tel. 0346-

822772

Satelliet ontvanger Philips 

z.g.a.n. met afstandbedie-

ning voor canaldigital en free 

to air zenders. € 39,-.  Tel. 

06-19963053

Wieg wit bekleed met hemel-

tje, compleet, matras laken 

sloopje, groen dekentje. € 25,-. 

Tel. 06-21214315
 

Lampenkappen 2 stuks rood 

doorsnee 30 cm hoog 40 cm. 

€ 10,-. Tel. 06-21214315

Mooie elektrische zes armi-

ge bronzen kroonluchter. 

Vraagprijs € 32,50. Tel. 030 

2510903.

Zwarte skibroek voor jongen 

mt 164, 1 week gedragen; was 

€ 49,50 nu € 22,-. Tel. 0346-

282610

Zonnehemel uitklapbaar 

- merk Philips. € 40,-. Tel. 

06-16658304

Grote spiegels. € 25,- p.s. Tel. 

06-16658304

Hanglamp in de vorm van 

een gloeilamp. € 25,-. Tel. 

06-16658304

Voetbalschoenen, Adidas, 

nagenoeg nieuw, schoenmaat 

41. € 10,-. Tel. 030-2284676

Kinderzitje fiets, bagagedrager. 

€ 15,-. Tel. 030-2284676

5 mooie jaren '70 retro kin-

derstoeltjes: Obo van Eromes 

Wijchen (plywood/metaal).  

Samen € 25,-. Tel. 06-19691119 

s.v.p. na 18.00 uur
 

2 Mooie autostoelverho-

gers. Samen € 7,50. Tel. 

06-19691119 s.v.p. na 18.00 

uur
 

En wie haalt er nu eindelijk 

die mooie computertafel voor 

slechts € 10,-. Tel. 06-19691119 

s.v.p. na 18.00 uur

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

I.z.g.s. wit wandmeu-

bel bestaand uit 7 delen 

270x125x185cm. € 49,-. Tel. 

030-2202996

3-zitsbank met l. beige gemê-

leerde stof. € 49,-. Tel. 030-

2202996

2-zitsbank met l. beige gemê-

leerde stof. € 49,-. Tel. 030-

2202996

Nieuw geborduurd schilderij 

in bruin houten lijst 50x37 

cm. Afb. landschap/boerderij. 

€ 15,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe crème bad- en douche-

mat 52x52cm van € 8,95 voor 

€ 5,-. Tel. 030-2202996

Skibroek zwart, maat 152. Ziet 

er netjes uit. € 10,-. Skioveral 

donkerblauw, maat 152. € 15,-. 

Tel. 06-14147198

2 jaargangen van bloemen en 

planten 2010+2011 per jaar-

gang € 2,50. Tel. 0346-212492

Ovale rieten mand met 2 hand-

gr. 30x31x61cm. Soort was-

mand, licht van kleur. € 6,-. 

Tel. 0346-212492

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptoppro-

blemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk, sneeuwschuiven en zout strooien, enz. Vraag naar 

onze geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, 

Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven, Tel. 06-20166310, te Groenekan
 

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 

Tel. 0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl 

www.metuwdorpsmakelaar.nl

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  

Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven PAARD en PONY 

pensionstalling. SPORTGERICHT dressuur- en springinstruc-

tie. Ruime uitrijmogelijkheden. Overdekte rijbaan, all weather 

outdoor baan 20x60 m, stapmolen, paddocks, weidegang, 

warm-/koud water overdekte spuitplaats. Kijk op www.stala-

rends.nl of bel 06-54753516 voor meer info.

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

is voor Valentijnsdag een complete gezichtsbehandeling voor 

€ 49,50. Geef een mooi verpakte cadeaubon als verrassing 

of verwen uzelf! Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel. 06-10666673

Te huur, gestoffeerde, ruime, luxueus gerenoveerde tus-

senwoning bij Kwinkelier. 145 m2, 5 kamers, 2 badka-

U zoekt 

- 

U vindt

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? 

Bel dan 0346 21 19 92

Nog nieuw in doos muurbeu-

gel voor tv lcb plasma L32-50. 

€ 40,-. Tel. 0346-211393

Kattenbak i.z.g.s. € 5,-. 

Kattenmandje van stof, lekker 

zacht z.g.a.n. € 5,-. Tel. 0346-

211615

Wetsuits verschillende 

maten. € 50,- per pak z.g.a.n. 

Skilijntjes. € 25,- p.s. Tel. 

06-12167301

Fietsen/brommers

BATAVUS moederfiets 

trommelremmen, versnel-

lingen, naaf, dynamo, 61 

cm. hoog. € 270,-. Batavus 

omafiets zwart. € 130,-. Tel. 

06-10156502

Personeel gevraagd

Gezocht HULP in de huishou-

ding. Liefst met ervaring in de 

ouderenzorg ,voor minimaal 

3 ochtenden per week. Voor 

een dame van 90 wonende 

in Groenekan, kandidaat bij 

voorkeur wonende in de regio. 

Reacties en motivatie per 

e-mail : Manoman7@hotmail.

com

Gezocht lieve Chr. 

GASTOUDER op maandag in 

Maartensdijk. Bel voor info 

06-10389656

De Kaas & Notenspeciaalzaak 

in Bilthoven zoekt een 

VERKOOPSTER voor de 

woensdagmiddag en voor de 

vrijdagmiddag, voor inlichtin-

gen bel 030-2286279

Academisch Hospice Demeter, 

De Bilt zoekt VIG-ER. Zie 

pag. 12

Personeel aangeboden

Voor het onderhoud van de 

TUIN bellen tevreden klanten 

altijd Rein: 06-82004441

Schapen - behandel - 

K L U S S E N B E D R I J F  

www.piethennipman.nl

Spierpijn als gevolg van 

STRESS? Boek dan een 

massage!! Voor afspraak bel 

06-53529024 Valklaan 38, 

Maartensdijk

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

TE KOOP OF TE HUUR. 400 

m2 waarvan 200 m2 boven 

en 200 m2 beneden op de 

Industrieweg Maartensdijk. 

Goederenlift aanwezig. Tel. 

06-54623282

TINY DE GROOT, pedi-

cure, Kon. Julianalaan 90, 

Maartensdijk. Bel voor 

afspraak 0346-831299

BELASTINGAANGIFTE 

invullen? Bel 06-21987507. 

Financiële problemen en/of 

vragen zie www.fabik.nl

Wist U dat BETTY'S 

CORNER een speciaal 65+ 

tarief heeft? En ook dat met 

knipkaart elke tiende behande-

ling knippen gratis is? Bel voor 

een afspraak: 06-33722022 

Zorg voor uw haar!

Hanna gewoon zijn!

Je VALENTIJN

mers, 3 toiletten, veel kastruimte, buiten veranda en tuin. 

Rustig, kindvriendelijk en alle voorzieningen op loopafstand.  

€ 1575,-/mnd. Korte termijn ook bespreekbaar.  info@menyu.

nl of  06 22910287.

Nieuw Kringloop Midden Nederland, Dr. Letteplein 12 

(achterom) De Bilt, open woensdag t/m vrijdag 13.00-

18.00uur, zaterdag 10.00-18.00 uur. Spullen brengen bel 

06-50897262

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

10e penning administraties. Verzorgt ook bij u thuis uw 

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

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

Op Ameland: heerlijk comfortabel vakantiehuis te huur. 

Met uitzicht op duinen, vlakbij strand, vuurtoren, bos en het 

dorp Hollum. Voor beschikbaarheid, prijzen en foto's: www.

skutehon.nl of bel 06-45599732

Cursussen/Trainingen

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

Quiz En Zo 

Op dinsdagmiddag wordt er van 14.30 

uur - 16.00 uur, onder leiding van 

Joke Peek,’“Quiz En Zo’ in de cursus-

ruimte van Dijckstate aangeboden. 1 

½ uur het in beweging houden van de 

geest door middel van een quiz. Het 

gaat er niet om wie het meeste weet, 

maar door, alleen of samen met ande-

ren de quiz te doen, bent u actief bezig 

en stimuleert u uw geheugen. Het is 

ook een leuke manier om anderen te 

ontmoeten.

Concert in Schutsmantel 

Op zondag 17 februari om 15.00 uur 

vindt in Schutsmantel, Gregoriuslaan 

35 te Bilthoven een concert plaats, dat 

in nauwe samenwerking met Stich-

ting Muziek In Huis wordt georga-

niseerd.  Het ensemble Duo Bish 

& Wierdsma, bestaande uit Amarins 

Wierdsma - viool, Didel Bish - piano, 

zal een gevarieerd klassiek program-

ma brengen. 

Het programma duurt één uur, zonder 

pauze. Toegang is gratis. Meer infor-

matie over Stichting Muziek in Huis, 

haar musici en de volledige concer-

tagenda vindt u op www.muziekin-

huis.nl of www.smih.nl. Het volgende 

SMIH concert is op zondag 24 maart.
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Voordaan Heren 2 blij met het Brons. (foto: Fotostudio Spijker)

Nova wint degelijk in kansenfestijn
Zaterdag mocht zowel Nova 1 als Nova 2 in De Bilt aantreden tegen Devinco uit Deventer.

In Deventer wisten beide teams te winnen. Om voor het kampioenschap of promotie 

door te gaan was het zaak om de vier punten thuis te houden. 

Nova 2 wist ondanks een matige 

eerst helft, uiteindelijk met 11-7 te 

winnen. Hierna mocht Nova 1 aan 

de slag. Nova begon met de gebrui-

kelijke basisopstelling. Echter, het 

team was wat verzwakt door ziek-

te en blessures. Devinco draagt de 

rode lantaarn en deze ploeg zet zich 

volledig in om degradatie te voor-

komen.

Tot 1-1 wist Devinco bij te blijven, 

daarna kon Nova uitlopen tot een 

7-3 ruststand. Er werden de eerste 

helft veel (korte) kansen gecreëerd, 

afronding liet helaas te wensen 

over. Tijdens de rust werd dan ook 

gehamerd op het blijven creëren van 

kansen, en focus op de afronding. 

Na rust wist Nova direct tweemaal 

te scoren, 9-3 en daarna werd Ste-

ven Bakker gewisseld voor Sander 

Smit. In de tweede helft vrijwel 

hetzelfde spelbeeld als in de eerste, 

Nova wist erg veel kansen te creë-

ren, de doelpunten sprokkelden ma-

gertjes binnen. 

De sterk leidende scheidsrechter 

wist uiteindelijk met een 15-9 de 

wedstrijd te eindigen. Met nog twee 

wedstrijden te gaan is Nova 1 nu al 

verzekerd van een promotiewed-

strijd. Op 2 maart is de voorlaatste 

zaalwedstrijd voor de selectie. Dan 

wordt door Nova 2 gestart om 16.20 

uur. Nova 1 speelt gelijk erna. 

Team van de week was ditmaal Nova E3; dit mooie team werd deze zaterdag 

in de spotlight gezet.

FC De Bilt naar 
tweede puntverlies 

Na de midweekse winst in de beker, stond zaterdag 2 februari jl. in de 

eerste competitiewedstrijd na de winterstop de uitwedstrijd tegen DOSC 

op het programma. Vooraf was het vooral interessant om te zien hoe 

DOSC zou reageren na de uitslag van de heenwedstrijd. Op Sportpark 

Weltevreden won De Bilt in september eenvoudig van DOSC met een 

uitslag waar zelfs het scorebord moeite mee had, 10-0. In de wedstrijden 

daarna herpakte de Dolderse formatie zich knap en weet zich inmiddels 

terug te vinden in de middenmoot van de vierde klasse.

Vanaf minuut één werd duidelijk dat DOSC deze wedstrijd met een 

andere instelling in ging dan een aantal maanden geleden. Zo had de 

rechtsback van DOSC in de eerste 10 minuten alleen al vaker de enkels 

van Erwin Korthals geraakt dan de bal en vuurde de centrale verdediger 

drie keer achter elkaar een bal richting de Biltse toeschouwers. Toch 

stond na die tijd een tussenstand van 2-0 op het scorebord. De verdedi-

ging van De Bilt had de handen vol aan de snelle en beweeglijke spitsen 

die samen ook verantwoordelijk waren voor de snelle voorsprong.

Deze twee goals waren een voorbode voor een knotsgekke eerste helft. 

FC De Bilt maakte het vooral zichzelf erg moeilijk door onrustig te spe-

len en in balbezit constant de verkeerde keuzes te maken. Dat de rust-

stand uiteindelijk 4-3 was zegt al genoeg. Telkens als werd gedacht dat 

De Bilt orde op zaken stelde, wist DOSC te scoren. Zo was dit ook het 

geval toen Roland van Dijk op slag van rust de 3-3 binnenschoot. Echter 

wist de scheidsrechter zich ook moeiteloos aan te passen aan het niveau 

van deze middag. In de dertiende minuut van de blessuretijd gaf hij voor 

een nog onverklaarbare reden een strafschop aan DOSC, waardoor De 

Bilt na 60 (!) minuten toch nog met een achterstand de kleedkamer in 

ging.

Zo spectaculair als de eerste helft was, was de tweede niet. Het opportu-

nistische spel van DOSC werd minder en het spel van FC de Bilt werd er 

ook niet beter op. Mike Versloot en Erwin creëerden nog wel een aantal 

kansen, maar hierbij stond de keeper succes in de weg. Via een vrije trap 

van Mike kwam FC De Bilt twintig minuten voor tijd voor de zoveelste 

keer op gelijke hoogte. Meer dan deze gelijkmaker zat er verder ook niet 

in voor beide ploegen. Uiteindelijk een dik verdiend punt voor DOSC 

en het tweede puntverlies voor FC De Bilt in deze competitie. Komend 

weekend komt De Bilt niet in actie, waarna over twee weken revanche 

genomen kan worden tegen SVMM.

DOS blijft koploper
In een goed gevulde sporthal De Vierstee speelde DOS tegen Koveni, een ploeg waartegen de 

Westbroekers in het verleden nog wel eens punten verspeelden. 

De thuisploeg wist dat Koveni niet 

in de sterkste opstelling aantrad, 

aangezien de belangen bij het 2e 

liggen. De DOS spelers dachten 

wellicht hierdoor een gemakkelijke 

wedstrijd te hebben en begonnen 

onzorgvuldig aan de wedstrijd. Ko-

veni probeerde in de aanval onder 

de druk van DOS uit te komen. Dit 

lukte af en toe en door het uitblijven 

van doelpunten bij DOS pakte Ko-

veni halverwege de 1e helft een 1-3 

voorsprong. Richting het rustsig-

naal verhoogde DOS het tempo en 

kwam kort voor rust op 6-6 gelijk. 

Een vrije bal van Robin de Rooij 

zorgde in de laatste minuut voor een 

7-6 voorsprong halverwege.

De tweede helft gaf DOS nog meer 

druk op de aanvallers van Koveni en 

werd in de aanval het tempo verder 

opgeschroefd. Dit werd Koveni te 

machtig en zij konden nog maar één 

doelpunt scoren. DOS liep zodoen-

de toch nog vrij eenvoudig uit naar 

een 15-7 eindstand.

Coach Berry van den Broek was na 

afl oop met name tevreden over het 
verdedigende spel van zijn ploeg: 

‘Het is prettig te weten dat als de 

schutters even iets minder zijn, we 

kunnen vertrouwen op een goede 

verdediging’.

Door dit resultaat blijft DOS samen 

met Nova koploper. De afstand tot 

de nummer drie Koveni bedraagt 

zeven punten met nog twee wed-

strijden te gaan. Beide Biltse korf-

balteams gaan dan ook uitmaken 

wie de titel binnenhaalt in deze 

poule. Vanwege de voorjaarsva-

kantie is DOS nu twee weken vrij. 

Op 2 maart staat een uitwedstrijd in 

Rijnsburg op het programma tegen 

Madjoe. De aanvang is om 17.30 

uur.

In de eerste poulewedstrijd werd 

moeizaam maar verdiend gewonnen 

van Groningen 2 met 6-4. Vlak voor 

tijd wist Voordaan op voorsprong te 

komen en deze uit te bouwen. Reeds 

geplaatst voor de halve fi nale werd 
er zeer sterk met 5-2 van het Haagse 

H.D.M. gewonnen in de tweede pou-

lewedstrijd. In de halve fi nale ging 
het echter mis. Na een 1-0 voorsprong 

en controle over de wedstrijd liep het 

Amsterdamse Pinoké door fouten van 

Voordaan naar een 1-4 voorsprong 

uit, tevens ruststand. In de tweede 

helft werd Pinoké onder druk gezet 

en kwamen er veel kansen maar de 

groenekanse strafcorner haperde. Met 

zelfs nog wissel van de keeper voor 

een extra veldspeler werd er de laatste 

5 minuten risico genomen. Het mocht 

niet baten, met 5-8 werd onnodig ver-

loren. 

Teleurgesteld restte de wedstrijd om 

de derde plaats tegen H.D.M. dat op 

strafballen de andere halve fi nale van 
het Vughtse M.O.P. verloor. De Groe-

nekanners toonden echter veerkracht 

en met twee prachtige goals van Jac-

ques Ypma werd met 6-3 gewonnen 

en brons veilig gesteld. Landskampi-

oen werd uiteindelijk M.O.P. dat van 

Pinoké won.

Voordaan Heren 2 coach Wijnand 

Eissens: ‘We hebben weer een mooi 

seizoen gedraaid. 21 wedstrijden 

gespeeld en slechts 1 gelijkspel en 

1 verloren en bij vlagen zeer goed 

zaalhockey gespeeld. Spijtig dat de 

slechtste wedstrijd van ons precies in 

de halve fi nale moest plaatsvinden. 
Voor de wedstrijd om het brons moest 

ik de jongens snel weer op scherp 

hebben. Op zo’n moment is het fi jn 
dat je wat langer mee loopt als coach 

en je ervaring kan inzetten. Met verre 

weg het oudste team in de competitie 

hebben we de eer van Voordaan goed 

hoog gehouden. Als de club me vol-

gend jaar weer als coach vraagt over-

weeg ik het weer serieus!’.

Heren 1 van Voordaan kwam in de 

zaal vorig weekend niet verder dan 

de halve fi nale waar met 2-5 van 
S.C.H.C. werd verloren. De dames 

van Voordaan verloren de districtsfi -
nale tegen Schaerweijde uit Zeist. Op 

zondag 24 februari hervat Voordaan 

1 de competitie thuis tegen Laren 

(14.45 uur).

Brons voor Voordaan Heren 2 
Het reserveteam van hockeyclub Voordaan heeft een keurige derde plaats bereikt op de 

landskampioenschappen voor reserveteams in de zaal. Na de wedstrijdenreeks in het district 

met een overtuigende fi nalewinst op Kampong 2 (9-3) reisde het team zaterdag af naar het 
Topsportcentrum in Rotterdam voor de landskampioenschappen.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

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

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Voortgang project Hooge Kampse Plas
door Henk van de Bunt

Stichting Het Utrechts Landschap is eigenaar van de Hooge Kampse Plas en laat door de K3Delta 

de plas op een meer ecologisch gewenste manier inrichten. De initiatiefnemers werken in nauw 

overleg met de klankbordgroep, bestaande uit Vogelwacht, Stichting Brigida, Dorpsraad Groenekan, 

Stichting Milieuzorg Zeist e.o., IVN, Vogelwacht Utrecht en het Groenekans Landschap.  

Van tijd tot tijd wordt er over de voortgang gecommuniceerd.

K3Delta is specialist op het gebied 

van landschapsontwikkeling en 

richt zich op het winnen van zand 

en grind, klei en milieuverantwoord 

toepassen van grond en waterbo-

dems. Wim van Schaik vertegen-

woordigt zowel de Dorpsraad Groe-

nekan als ook Stichting Brigida: ‘In 

de jaren ‘70 is in de Hooge Kampse 

Plas bedrijfsafval gestort en is er 

baggerspecie uit het Amsterdam-

Rijnkanaal in de plas gepompt. In 

combinatie met de steile oevers, le-

vert deze situatie nauwelijks waarde 

voor de natuur op. 

Om de ecologische waarde van de 

plas te verhogen is dit zogenaamde 

verondiepingsproject gestart. De 

natuurontwikkeling bij de plas be-

staat met name uit het maken van 

eilanden, lauwe oevers met riet en 
ondiep water (circa1,5 meter diep) 

aan de noordzijde van de plas, 

waardoor waterplanten op de bo-

dem kunnen groeien. De zuidzijde 

blijft diep, minimaal 10 meter. Deze 

dieptesprong is een extra waarborg, 

zodat de plas ook in de toekomst 

helder blijft’.

Waterkwaliteit

Wim Vermeule van K3Delta: ‘Al-

leen partijen met weinig organische 

stof en weinig voedingsstoffen ko-

men in aanmerking voor toepassing 

in de plas. De aangevoerde water-

bodems worden via een vultrechter 

in de plas gebracht. Hierdoor is de 

vertroebeling van het water mini-

maal. Tijdens de eindinrichting van 

het inmiddels ondiepe Noordelijk 

deel, kan er tijdelijk troebel water 

ontstaan. Middels een tijdelijke af-

sluitdam in het midden van de plas 

zal worden voorkomen dat het water 

in het Zuidelijke deel kan stromen. 

In dit deel is de helderheid van het 

water nl. zeer belangrijk voor het 

behoud van de duikeenden, die op 

zicht jagen op vis. 

De tijdelijk afsluitdam wordt van 

grond gemaakt die tevens voldoet 

aan de kwaliteit voor de afwerk-

laag. Hierdoor is het mogelijk dat 

aan het einde van het project de dam 

kan worden ontgraven, waarbij de 

grond als afwerklaag op de bodem 

wordt aangebracht’. De waterkwa-

liteit wordt vanaf 2010 elke twee 

maanden gemeten door het Biltse 

ingenieursbureau Grontmij. Hieruit 

komt naar voren dat de waterkwa-

liteit ruim binnen de ecologische 

normen blijft. Overigens wordt de 

waterkwaliteit ook regelmatig door 

het Waterschap gecontroleerd.

Flora & Fauna

Door ecologen van Stichting Het 

Utrechts Landschap wordt nauwge-

zet gevolgd of bij de uitvoering van 

de werkzaamheden de belangen van 

lora & fauna worden gerespecteerd. 
Hierbij wordt ook dankbaar gebruik 

gemaakt van de vele waarnemingen 

die door, vaak zeer deskundige, vo-

gelliefhebbers van de Vogelwacht 

worden doorgegeven. Waarneming 

van verstoringen of bijzondere lora 

& fauna kunnen worden doorgege-

ven aan de boswachter Hans Hoog-

ewerf: 0651230679.

Voortgang

Uitvoerder Gerrit van Ginkel van 

K3 Delta vertelt: ‘Vanaf de start 

in mei 2010 is er bijna 500.000 m³ 

grond en waterbodem in de plas 

aangebracht. Voor de inrichting 

van het Noordelijk deel van de plas 

(fase 1) is nog circa 100.000 m3 no-

dig, die naar verwachting in 2013 

zal worden aangevoerd. Daarna zal 

het Noordelijk deel volgens het ont-

werp worden geproileerd. In 2013 
zullen tevens de voorbereidingen 

worden getroffen voor fase twee 

dat betrekking heeft op het Zuide-

lijk deel van de plas met een diepte 

van 15 meter. Een belangrijk onder-

deel is de aanvulling van de steile 

oever langs het ietspad, waardoor 
weer een stevige oever ontstaat en 

het ietspad kan worden behouden. 
Als het huidig tempo wordt vastge-

houden, dat afhankelijk is van de 

vrijkomende hoeveelheiden grond 

en waterbodem in de omgeving, zou 

het project in 2015 conform totaal-

plan (fase 1 en 2) kunnen worden 

afgerond. Door een gedegen voor-

bereiding, zorgvuldige uitvoering 

en goede samenwerking met de 

klankbordgroep, verloopt het pro-

ject in harmonie met de omgeving.

Via de website www.utrechtsland-

schap.nl houden zij u op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen.

V.l.n.r. Wim Vermeule, Wim van Schaik en Gerrit van Ginkel bij De Hooge 

Kampse Plas.

Vrijwilligers nieuw Klompenpad in 
Groenekan gezocht! 

Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk 

over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen. 

Voor het nieuwste Klompenpad in 

wording zoekt Landschap Erfgoed 

Utrecht enthousiaste vrijwilligers 

met hart voor wandelen. De route 

komt te lopen door polder de Hooge 

Kamp en de landgoederen Voordaan 

en Beukenburg tussen Utrecht en De 

Bilt. Jaarlijks gaan honderden men-

sen over dit pad wandelen. Om alle 

wandelaars optimaal te kunnen laten 

genieten van dit pad worden vrijwil-

ligers gezocht. 

Vrijwilligers

De vrijwilligers controleren per 

toerbeurt de route minimaal 1x per 

maand. Bij het nalopen van de route 

controleert men de markeringen en 

borden, waarbij soms wat kleine re-

paraties en/of snoeiwerk wordt uit-

gevoerd en het eventueel aanwezige 

zwerfafval wordt opgeruimd. Grotere 

problemen worden gemeld bij de co-

ordinator. Als vrijwilliger is men ca. 

2 uur per maand beschikbaar vanaf 

medio april 2013.

Coördinator

Ook zoekt men een vrijwillige coör-

dinator: de schakel tussen de vrijwil-

ligers en Landschap Erfgoed Utrecht. 

Deze stelt de roosters op en meldt de 

knelpunten bij Landschap Erfgoed 

Utrecht. Hij of zij kan natuurlijk ook 

zelf af en toe het pad nalopen en krijgt 

bij de werkzaamheden ondersteuning 

van een medewerker van Landschap 

Erfgoed Utrecht.

Informatiebijeenkomst

Dinsdag 26 februari om 20.00 uur 

wordt er voor geïnteresseerden een 

informatiebijeenkomst gehouden bij 

Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 

35 te Groenekan. 

Aanmelden kan bij Marja Zandberg 

(m.zandberg@landschaperfgoed-

utrecht.nl). Zie ook www.klompen-

paden.nl. De route komt te lopen langs Voordorpsedijk door polder de Hooge Kamp.

Prachtig op  

landgoed Beerschoten

Dit nieuwe bijgebouw van Huize Beerschoten lag er afgelopen zaterdag 

schitterend bij aan de rand van de mooi besneeuwde en bevroren vijver. 

(Piet van Trigt)

NL Doet in  
Van Boetzelaerspark

NL Doet is een jaarlijks terugkerend groot landelijke evenement waarbij 

tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk verrichten. Vrijwilligers-

werk brengt mensen bij elkaar en versterkt betrokkenheid met de lokale 

samenleving. Op 16 maart is de grootste vrijwilligersactie van Nederland 

en stimuleert iedereen om de handen uit de mouwen te steken. Maatschap-

pelijke organisaties die iets extra’s willen doen voor hun bewoners of ge-

bruikers kunnen een klus aanbieden. Vrijwilligers voeren deze klussen 

dan uit. Dit kunnen vrijwilligers zijn vanuit het bedrijfsleven, via scholen 

of verenigingen, maar het kunnen ook heel goed particulieren zijn. Een 

uitgesproken kans om eens vrijblijvend kennis te maken met het vrijwil-

ligerswerk bij u in de buurt. En, voor vrijwilligersorganisaties biedt NL 

DOET veel publiciteit, nieuwe netwerken en op langere termijn mogelijk 

ook nieuwe vrijwilligers op.

De Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark doet mee op 16 maart 

met NL Doet. Aanmeldingen op het 

park schoon te komen maken zijn 

van harte welkom. Kijk op www.

nldoet.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 1 maart "Borrelavond Après Ski"  
v.a. 21.30 uur

Ma.
11-2

Wij zijn deze week gesloten i.v.m. 
vakantie en schilderen restaurant

t/m

Zon.
17-2
Woe.
20-2 Kalfsentrecote  

met kruidenboter
of

gebakken mosselen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
21-2
Vrij.
22-2


