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Oranjecomité zoekt jong talent
Over twee maanden is het zo ver: Koningsdag 2017. Het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven is al 
weer druk bezig met de voorbereidingen. Nieuw dit jaar is dat er een ‘Oranje open podium’ 

gehouden zal worden. Op het terrein voor het Gemeentehuis zal een kleine open 
tent worden geplaatst, waar Bilts jong talent zich kan presenteren.

Laura Paauw, bestuurslid van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven, 
vertelt dat het Oranjecomité dit 
jaar met Koningsdag een nieuw 
element wil toevoegen aan de 
festiviteiten op het terrein voor 
het Gemeentehuis: ‘Het wordt 
een leuke, nieuwe toevoeging’, 
aldus Laura Paauw, ‘waarmee we 
Koningsdag in De Bilt een klein 
beetje een festival-karakter willen 
geven’. 

Uiteraard wordt dit al deels be-
reikt door het geweldige horeca-
plein van de Local Heroes (een 
groep plaatselijke horecaonderne-
mers die op Koningsdag de cate-
ring verzorgt). Maar er is binnen 
het bestuur van het Oranjecomité 
verder gebrainstormd over het 

festival-karakter en zo ontstond 
het idee om dit jaar, voor het 
eerst, een oranje open podium te 
houden op Koningsdag. ‘Het is de 
bedoeling om in een open tent ie-
dereen de mogelijkheid te geven 
om zijn/haar talenten te tonen aan 
het Biltse publiek’, vult Frans van 
Beek, voorzitter van het Oranje-
comité, aan. Dus wilde je altijd al 
de Voice of De Bilt worden en kun 
je goed zingen, of heb je als jonge 
songwriter een eigen lied gecom-
poneerd, dan is dit je kans.

Variatie
‘We willen een zo gevarieerd 
mogelijk programma voor het 
oranje open podium’, vertelt Lau-
ra. Songs/liedjes, cabaret, dans, 
noem maar op. Daarbij wordt ge-

probeerd om ook de plaatselijke 
en regionale tv en radiomakers 
erbij te betrekken, zodat dit een 
unieke gelegenheid is om ontdekt 
te worden. Dus heb je altijd al ge-
droomd om ‘ontdekt’ te worden, 
meld je dan snel aan voor het 
open podium. 

Geef daarbij op wat je graag zou 
willen opvoeren of wat je act is. 
Ook als je meer informatie wilt, 
neem dan contact op met het be-
stuur van het Oranjecomité (even 
een mailtje naar Laura en je wordt 
gebeld)’.Mailadres: info@oranje-
comitédebiltbilthoven.nl.

Oproep
Frans van Beek, voorzitter van het 
Oranjecomité, wil graag ook nog 
een gehele andere oproep doen: 
‘Het feest rondom Koningsdag is 
een feest voor en door de inwo-
ners van de gemeente De Bilt’. 

Een dergelijke feest kan alleen 
maar met behulp van allerlei vrij-
willigers geregeld worden. Het 
Oranjecomité kan nog wat extra 
vrijwilligers gebruiken op Ko-
ningsdag om allerlei hand- en 
spandiensten te verrichten. Dat 
kan dan variëren van het zijn van 
verkeersregelaar tot het helpen bij 
het opzetten van luchtkussens en 
dergelijke’. ‘Wilt u ook graag het 
Koningsdag-feest een succes ma-
ken, meld u dan aan als vrijwil-
liger. Wij kunnen deze hulp goed 
gebruiken’, meldt Frans. ‘Samen 
zullen we er in ieder geval voor 
zorgen dat het weer een mooie 
Koningsdag gaat worden’.

NLdoet slaakt noodkreet
Oproep voor 100 vrijwilligers

Aanstaande vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het landelijke 
vrijwilligersevenement NLdoet. Tijdens NLdoet gaan overal in 

Nederland vrijwilligers aan de slag voor een stichting,
vereniging of ander goed doel.

In De Bilt zijn circa dertig klussen te klaren waar heel veel vrijwil-
ligershanden voor nodig zijn. Aan de vooravond van het evenement 
doet Mens De Bilt, die het evenement coördineert, een dringende 
oproep aan vrijwilligers om zich alsnog te melden. Verdeeld over 
2 dagen zijn nog zo’n 100 vrijwilligers nodig om diverse klussen 
te klaren. Zo zijn er o.a. handige handen nodig voor het opknappen 
van het hekwerk op Landgoed Vollenhoven en het opknappen van 
de stal en het terrein van Kinderboerderij bij Reinaerde. Groene 
vingers zijn nodig bij de Schutsmantel, het Walter Maashuis, Tho-
mashuis en bij Reinaerde en ook bij Reinaerde worden nog pannen-
koekenbakkers gezocht. Bij diverse sportverenigingen wordt hulp 
gevraagd bij het seizoensklaar maken van de terreinen en opstallen. 
Stichting De Bilthuysen wil bewoners graag een gezellige middag 
bezorgen en zoekt daarvoor extra handen en de Bosbergschool wil 
graag hulp bij het timmeren van een bijenstal. Op www.nldoet.nl is 
een compleet overzicht van alle klussen te vinden. Door middel van 
het intoetsen van uw postcode of woonplaats krijgt u een overzicht 
van de klussen bij u in de buurt.

Aanmelden
NLdoet wordt in gemeente De Bilt gecoördineerd door Mens De 
Bilt. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om mee te doen 
aan NLdoet? Neem contact op met Jolijn Jurgens van Mens De 
Bilt via j.jurgens@mensdebilt.nl of 06 1700 7462. Bedrijven die 
zich vrijwillig willen inzetten voor NLdoet, kunnen contact opne-
men met Judith Boezewinkel j.boezewinkel@mensdebilt.nl of 06 
- 11564957. Aanmelden via de website kan natuurlijk ook.

Vorig jaar hielpen leerlingen van 
het speciaal onderwijs het team 
ambtenaren op Nieuw Bureveld.

Frans van Beek en Laura Paauw hopen op veel respons.

Nederlandse les 
over politiek 

Voor allochtone, laaggeletterde inwoners wordt er bij Mens De Bilt 
Nederlandse les aangeboden. Gedurende zes achtereenvolgende weken 
ondersteunen in totaal 24 ambtenaren van de gemeente de cursisten 
met oefeningen. De wethouders Anne Brommersma en Hans Mieras 
vertelden de gevorderden o.a. op dinsdag 7 maart over hoe de politiek 
werkt in Nederland, niet alleen landelijk, maar ook lokaal.

[foto Reyn Schuurman]
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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. Centrumkerk

12/03 • 10.30u - ds. H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
08/03 • 14.30u + 19.30u -

ds. R.W de Koeijer, Biddag
12/03 • 09.30u + 18.30u -

ds. P. van der Kraan

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/03 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

12/03 • 10.00u - De heer Matthias van de 
Weide, Oost Europa Zending

R.K. Kerk O.L. Vrouw
12/03 • 10.30u - 2e zondag van de 

veertigdagentijd. Voorganger:
pastoor J. Skiba

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

08/03 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed, Biddag
12/03 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok
12/03 • 16.30u - Ds. P. Houtman

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

08/03 • 19.30u - Ds. B.H. Weegink, Biddag
12/03 • 10.00u - Ds. L.W. Smelt

12/03 • 19.00u - Ds. J. Hoek

Pr. Gem. Immanuelkerk
12/03 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
12/03 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
12/03 • 2e zondag van de veertigdagentijd 
Woord en Communieviering Voorgangers: 

K. van Gestel + I. Elsevier, Koor:
St. Josephkoor, Utrecht

V.E.G. De Bilt e.o.
08/03 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

12/03 • 10.30u - Spreker Henri Hüpscher
15/03 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

12/03 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser 

Herv. gemeente Blauwkapel 
08/03 • 10.00u -

Prop. G.A. van Ginkel, Biddag
12/03 • 15.30u - Ds. J.W. Hooydonk

Herst. Herv. Kerk
08/03 • 14.00u + 19.30u -
De heer J. de Boer, Biddag
12/03 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A. den Hartog

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/03 • 11.00u - Ds. K. ‘t Lam 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

08/03 • 19.30u - ds. G.H. Kruijmer Biddag
12/03 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer 
Voorbereiding Heilig Avondmaal
12/03 • 18.30u - ds. S.J. Verheij 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
08/03 • 10.00u + 19.30u -
ds. A.J. Britstra, Biddag 

12/03 • 10.00u + 18.30u - Leesdiensten 

PKN - Ontmoetingskerk
12/03 • 09.30u - ds. K. ‘t Lam

St. Maartenskerk
12/03 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering, Pastor Jan Houben

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
08/03 • 19.30u -

ds. C.M. van der Klis, Biddag 
12/03 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer

12/03 • 18.30u - Ds. M. Ezinga 

PKN - Herv. Kerk
08/03 • 11.00u + 19.00u - 

ds. M. van der Zwan, Biddag 
12/03 • 10.00u - ds. M. van der Zwan

12/03 • 18.30u - ds. H.J. Lam 
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Uilenpad 1
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Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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Voor alle kaarten, bloemen, 
wensen en bezoek ter 
gelegenheid van mijn 

100ste verjaardag
op 28 februari jl. wil ik 

iedereen hartelijk bedanken!
Het was voor mij een drukke 

maar onvergetelijke dag.
Met een vriendelijke groet 

aan iedereen! 
Arie Kalisvaart

Maertensplein 63
Maartensdijk

BEDANKT!
Voor de liefdevolle en troostende woorden, gesproken en

geschreven na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Henk Verweij
willen wij u hartelijk danken. Uit aller naam,

Hillie Verweij, Maartensdijk

Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 11 maart oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 11 maart haalt het 
Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Mamacafé De Bilt

In het Mamacafé De Bilt, waar 
trouwens ook papa’s van harte 
welkom zijn staat de gezellig-
heid tijdens het ontmoeten van 
andere ouders en kinderen cen-
traal. In deze bijeenkomsten 
voor alle ouders en kinderen 
kan men iedere vrijdagochtend 
van 10.00 tot 11.30 uur andere 
ouders ontmoeten en bijpraten 
in Restaurant Bij de Tijd, prof. 
dr. H. Kamerlingh Onnesweg 
14 in De Bilt. De startbijeen-
komst van het Mamacafé De 
Bilt is op vrijdag 10 maart van 
10.00 tot 11.30 uur in Res-
taurant Bij de Tijd. Vanaf dan 
zal er ieder vrijdagochtend op 
dat tijdstip een Mamacafé zijn 
voor alle ouders met hun kin-
deren in De Bilt. De eerste keer 

wordt afgetrapt met een speci-
ale bijeenkomst; in ieder geval 
een feestje voor de kinderen. 
Info Christine Thomas, e-mail
c.thomas@mensdebilt.nl,
tel. 030 7440595. 

Nieuw Toutenburg en
Woord en Daad

Vanaf heden verkoopt zorgboer-
derij Nieuw Toutenburg (Dorps-
weg 85 te Maartensdijk) pro-
ducten voor Woord en Daad. De 
opbrengst komt ten goede aan 
het jaarthema ‘Cashew, noot aan 
de man’. Cashewnoten bieden 
werkgelegenheid en inkomen 
voor mensen in Burkina Faso. 
De Nederlandse overheid ver-
dubbelt de opbrengst. Kijk voor 
meer informatie op
www.woordendaadsoest .nl . 
Met de aankoop van de koffie 
ondersteunt men het onderne-
merschap van boeren in o.a. 
Nicaraqua. Op termijn worden 
er waarschijnlijk meer artikelen 
in het assortiment opgenomen.

WVT-activiteiten

Vrijdag 10 maart is er bij WVT 
een vrije inloopavond waarbij 
het gezellig samen zijn voorop 
staat. Men kan gezellig binnen 
komen voor een bakje koffie of 
thee, spelletjes komen spelen, 
dansen, in de zithoek televisie 
kijken, darten, sjoelen, biljar-

ten of gewoon lekker bijkletsen 
met vrienden of buren. WVT is 
geopend vanaf 19.30 uur. Zon-
dag 12 maart is er vanaf 19.30 
uur bij WVT bingo. Er zijn 
5 rondes en men maakt kans 
op leuke prijsjes. Een hapje 
in de pauze hoort erbij. WVT, 
Talinglaan 10 te Bilthoven.

Kledingbeurs Lions Club

Zaterdag 11 maart van 11.00 
tot 15.00 uur organiseert Lions 
Club Bilthoven 2000 aan de 
Spoorlaan 12 in Bilthoven haar 
jaarlijkse kledingbeurs met 
tweedehands dameskleding, 
schoenen en accessoires van 
goede kwaliteit. Alles wordt 
verkocht tegen vaste lage prij-
zen. De gehele opbrengst gaat 
naar de Prinses Maxima Manege 
in Den Dolder waar kinderen en 
volwassenen met een beperking 
paardrijden. 

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in 
het werk van Samuel L. Lewis, 
zen- en soefi-meester uit San 
Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kring-
dansen en de teksten en bewe-
gingen worden bij elke dans 
opnieuw uitgelegd. Hierdoor 

kunnen nieuwkomers gemakke-
lijk instromen. Zondag 12 maart 
van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 
of d.aulenkamp@online.nl 

Kunst en Religie

Maandag 13 maart verzorgt 
Kunst en Religie een lezing over 
de Kunst uit Siena van vóór 
de Hoog- Renaissance. Beroem-
de Sienese kunstenaars waren 
sterk gebonden aan de religi-
euze normen van de 15de eeuw. 
Vrome symboliek en onaardse 
kleuren kenschetsen het werk 
van deze kunstenaars. Hun werk 
laat zich het best omschrijven 
als ‘droombeelden’. Zij waren 
‘dichters van het penseel’. Paul 
Bröker verzorgt deze lezing in 
de Bechsteinzaal van Schuts-
mantel, Gregoriuslaan 35 om 
20.00 uur. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal. Info
gnjvannieuwstadt@hetnet.nl.

Vergadering Beheerscommissie

Op maandag 13 maart vindt om 
20.00 uur in het dorpshuis de 
Openbare vergadering van de 
beheercommissie Dorpshuis De 
Groene Daan plaats. Informatie 
E.G. Verschuur-Bunte, tel.
0346 211435.
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Riksja-project 
Fietsen Alle Jaren 

Op 10 maart 2017 start de afdeling De Bilt van de Fietsersbond in sa-
menwerking met Mens De Bilt het project Fietsen Alle Jaren. Vrijwil-
ligers maken ritjes met inwoners van de gemeente De Bilt die zelf niet 
meer kunnen of durven te fietsen om hen zo het gevoel terug te geven 
van de wind door hun haren.

Fietsen Alle Jaren is van oorsprong een Deens initiatief en heeft wereldwijd 
al op veel plaatsen navolging gekregen. De landelijke Fietsersbond intro-
duceerde het in Nederland en De Bilt is de negende gemeente in Nederland 
die aan dit project deelneemt. Wim Mastop van Fietsersbond De Bilt ziet 
erg veel potentie in dit project: ‘Fietsen Alle Jaren is zo’n project waar 
iedereen blij van wordt, zowel de vrijwilligers als hun passagiers. Een ritje 
door het groen of door de buurt waar je gewoond hebt: weer de vrijheid 
van het fietsen voelen. Samen met andere organisaties als zorginstellingen 
en de Zonnebloem kan dit helpen 
iets te doen aan het isolement en 
de eenzaamheid onder ouderen en 
mindervaliden.

Presentatie
Op vrijdag 10 maart wordt het pro-
ject feestelijk geopend door wet-
houder Ebbe Rost van Tonningen. 
Hij zal als eerste plaatsnemen in de 
riksja en door een van de vrijwil-
ligers naar de officiële opening van 
NL Doet worden gefietst. De ‘af-
trap’ van Fietsen Alle Jaren vindt 
plaats voor gemeentehuis Jagtlust 
en begint om 8.45 uur. 

(Eline Meertens)

Nieuwe leverancier Voedselbank De Bilt 
Sinds kort is aan de lijst met toeleveranciers van Voedselbank De Bilt ook de Aldi toegevoegd. 

Zowel het filiaal in De Bilt als in Bilthoven leveren dagelijks producten aan Voedselbank De Bilt.

Albert Schleifert - in zijn vrije tijd 
magazijnchef van Voedselbank De 
Bilt -, vertelt: ‘Wij zijn als Voedsel-
bank erg blij met de Aldi. Inmid-
dels ontvangen wij enkele dagen de 
producten van beide filialen. Wat 
opvalt is de hoge kwaliteit van de 
producten. Ook onze afnemers zul-
len hier erg blij mee zijn, want Aldi 
biedt een waardevolle aanvulling 
op ons assortiment’.

Initiatief
Tjalling Beetstra van Aldi De Bilt 
vindt het een goed initiatief, dat 
ook Aldi zich nu leverancier van 
de Voedselbank kan noemen: ‘Wij 
reserveren vooral groente en vlees, 
dat dagelijks wordt opgehaald door 
de chauffeurs van de Voedselbank 
De Bilt. Op deze manier kunnen we 
flexibel omgaan met de leveringen 
en kunnen zo ons steentje bijdragen 
aan Voedselbank De Bilt’. 

Kerstconcert levert mooie bijdrage 
Verschillende Biltse organisaties kunnen een mooie bijdrage voor hun projecten tegemoet zien 

dankzij het Kerstconcert van de Rotary clubs De Bilt - Bilthoven en Zandzegge. 

De Koninklijke Biltse Harmonie, 
de Brandweerharmonie en de Biltse 
Muziekschool ontvangen alle drie 
een bijdrage voor hun instrumen-
tenfonds. Andere initiatieven, die 
een bijdrage krijgen zijn Stichting 
Leergeld en Stichting Eet mee! 
Ook de Dorpsraad in Groenekan, 
de Stichting Digitaal Museum De 
Bilt en de Voedselbank mogen een 
bijdrage verwachten.

In december werd er in de kerk aan 
de Gregoriuslaan een uitverkocht 
kerstconcert georganiseerd met 
een spetterend Gospelkoor. ‘Het 
was fantastisch om zo veel jonge 
en oudere mensen samen te zien 
genieten’, vertelt voorzitter Jose 
Raaijmakers - van Haeren van Ro-
tary club De Bilt – Bilthoven. ‘De 
opkomst was gigantisch en de op-
brengst daardoor ook; het bedrag 
van enkele duizenden euro’s zal 
worden verdeeld tussen een aantal 
goede initiatieven binnen onze ge-
meente.’

Kerst 2017
Voor komende kerst is al bekend dat 
het een Soulful Christmas concert 
zal worden. Jose Raaijmakers - van 
Haeren hoopt dat het weer net zo 
snel zal worden uitverkocht als de 
vorige keer. ‘Het is toch prachtig om 

in een volle Gregoriuskerk een fan-
tastische zondagmiddag te beleven 
en daarna allerlei leuke en positieve 
projecten te kunnen ondersteunen?. 
Zet dus zondag 10 december maar 
vast in uw agenda, vorige keer wa-
ren de kaartjes snel weg.’

GroenLinks op bezoek in Coesfeld
Op uitnodiging van de Grünen brachten twee Biltse GroenLinksers  op dinsdag 28 februari een 

bezoek aan partnergemeente Coesfeld. 

De Grünen organiseren jaarlijks 
een vasten-avond-rede, die dit jaar 
werd uitgesproken door oud-mili-
euminister Jürgen Trittin. Hij ging 
in op een aantal thema’s die actu-
eel zijn in het licht van de komende 
verkiezingen in Nordrhein-Westfa-
len en (in september) voor de Duit-
se Bondsdag. Deze lijken wel heel 
erg op datgene waar de verkiezin-
gen van 15 maart over gaan, maar 
tegelijkertijd viel op dat in Duits-
land veel meer aandacht is voor 
klimaatverandering als oorzaak 
van oorlogsgeweld en vluchtelin-
genstromen. De aanwezigheid van 
de twee Biltenaren werd bijzonder 
op prijs gesteld en zal volgend jaar 
worden gevolgd door een tegenbe-
zoek in het kader van de gemeente-
raadsverkiezingen in 2018.

Met de opbrengst van het Rotary kerstconcert worden lokale initiatieven 
gesteund.

Piet Nieuwendijk en Henk Zandvliet op bezoek in Coesfeld.

www.arttraverse.nl

Hans Hovy  
Sculpturen, glas en keramiek 

Aad Berlijn
Schilderijen en tekeningen 

Zondag 12 maart 
om 15.00 uur opening 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

12 maart | 9 mei 2017

advertentie

Alfred en Lucas Voedselbank De Bilt en Tjalling filiaalmanager Aldi De 
Bilt. (foto: Hans Lebbe/HLP images)

Mooie opbrengst 
restaurantactie

Op 23 februari vond de cheque’-uitreiking plaats van de stichting ‘Eet 
met je hart Utrecht en De Bilt’. Afgelopen november en december 
is ruim 60 restaurants en een aantal cateraars in Utrecht en De 
Bilt gevraagd om deel te nemen aan de restaurantcampagne. De 
restaurants hebben aan hun gasten één euro boven op de rekening 
gevraagd, welke aan de Stichting ten goede zou komen. 

Inmiddels zijn alle bedragen bekend en opgeteld. Met het opgehaalde geld 
kunnen ontmoetingen worden gerealiseerd met kwetsbare ouderen in beide 
gemeenten. Ambassadeur en burgemeester Jan van Zanen draagt de Stich-
ting en de mensen een warm hart toe en heeft het bedrag van 27938 euro 
onthuld. Met een enorme groei aan hartverwarmende ontmoetingen, zowel 
klein als groot, waar echt contact en nieuwe vriendschappen zijn ontstaan 
en bijzondere verbindingen met andere burgers, bedrijven en alle restau-
rants zijn gelegd was 2016 een topjaar.

Dank
Veel dank aan de Utrechtse en Biltse restaurants en traiteurs - Alexandros, 
Amis, Bubbles en Blessings, Buiten, De Witte Zwaan, Joos, Naast de Bu-
ren, PK-bar Bilthoven, Settlers, Van Miltenburg, Vink en Zebs -, die zich 
hebben verbonden aan de Stichting. Zij zijn echt de basis; men kan niet 
zonder en zij maken de Stichting zichtbaar en daarmee en daarnaast ook 
het grote probleem van eenzaamheid. En door die zichtbaarheid zijn er heel 
veel burgers uit Utrecht en De Bilt opgestaan en benaderden de Stichting 
en maakten ontmoetingen mogelijk. Bijzonder daarbij op te merken is het 
feit, dat veel restaurants niet alleen meedoen aan de campagne maar ook 
gedurende de rest van het jaar hun deuren openen voor kwetsbare ouderen. 
Die ontmoetingen worden zo ontzettend gewaardeerd!

(Constance Waardijk-Romme) 

Utrechts burgemeester Jan van Zanen te midden van Biltse en Utrechtse 
gastvrouwen.
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GEHAKTDAG DONDERDAG 9 MAART

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Lamsracks

Boerderij kipfilet

Procureurlappen 

Riblappen/hacheevlees

Runderhamburgers

100
GRAM 3.75

500
GRAM 4.98

500
GRAM 6.49

500
GRAM 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 maart
t/m woensdag 15 maart

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Kip-walnoot salade
Filet americain

Gegrild (Zeeuws) spek
Gerookte achterham 
Gebraden rosbief

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.49

PINDA 
ROZIJNENMIX

250
GRAM 2.98

250
GRAM 1.98PINDA’S

Gezouten of ongezouten

Noten & pinda'sSTOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.25

1
KILO 7.98

500
GRAM 7.98SMEUÏGE BOEREN 

KRUIDENKAAS

Lekker en makkelijk voor het weekend!

6 HALEN=
5 BETALEN

Kip cordon bleu, 
gehakt cordon bleu 
of runder cordon bleu

6 HALEN= 
5 BETALEN

SHOARMA
Op=op

Diverse soorten sleetjes…
Kipsleetjes met kaas en spek, 
Kipsleetjes met cashewnoten,
Varkenshaassleetjes met rode ui,
Varkenshaassleetjes met roombrie of 
Biefstuksleetjes met pepersaus…

Bereiden in de oven en smullen maar!

VLEESWAREN TRIO

HEERLIJKE ROOMBRIE MET KARAMEL EN NOTEN!VRIJDAG & ZATERDAG
100

GRAM 1.98

Nieuw!

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

HOLLANDSE

Komkommers
NU 

0.99

HOLLANDSE

Pluksla de Luxe
ZAK 150 GRAM 

1.69

ER ZIJN WEER... (DAGELIJKS VERS)

Asperges, Aardbeien, 
Rabarber en Raapsteelen

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 13/3, dinsdag 14/3 en woensdag 15/3

VERS GESNEDEN

Hollandse Andijvie
FIJN OF GROF

400 GRAM

1.39

HEERLIJKE SAPPIGE 

Mandarijnen
HÉÉL KILO

1.99

Kapucijnersschotel
100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Broccoli-
gehaktschotel
MET PADDESTOELENSAUS

100 GRAM

0.99

NIEUW! Kabeljauw
MET PUREE EN
GROENTESPAGHETTI

100 GRAM

1.98

DE ECHTE..

Moussaka
100 GRAM

1.25

Er is weer Aspergesoep!
Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Sun Banana
4 VOOR

9.95



Brandweerwedstrijden
Op zaterdag 11 maart a.s. worden de jaarlijkse Onderlinge 

brandweerstrijden in samenwerking met de vrijwillige
brandweer Vinkeveen georganiseerd voor
verschillende korpsen in de regio Utrecht. 

Elk jaar organiseert de vereniging De Onderlinge in de provincie 
Utrecht een brandweerwedstrijd. Dit jaar is het de beurt aan de vrij-
willige brandweer Vinkeveen om de wedstrijd te verzorgen. Aan de 
wedstrijd doen korpsen mee uit Groenekan, Maartensdijk, Westbroek 
Kamerik, Kockengen, Maarsseveen Tienhoven, Maarssen, Vleuten en 
Zegveld. 

Ook publiek is van harte welkom 
bij deze wedstrijd. De wedstrijd is 
voor iedereen toegankelijk en zo 
opgezet dat alle werkzaamheden 
goed kunnen worden bekeken. 
Hierdoor kan een goede indruk 
worden verkregen van het werk 
van de brandweer. Branden wor-
den geblust en mensen in nood 
worden gered. Bezoekers kunnen 
zich melden aan de Herenweg 
107 in Vinkeveen. Van daaruit 
worden zij naar de wedstrijdlo-
catie verwezen. De eerste ploeg 
start om 8.30 uur en de laatste be-
gint om 16.00 uur. Na afloop van 
de wedstrijd vindt rond 18.00 uur 
de prijsuitreiking plaats in de ka-
zerne van de post Vinkeveen. 
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VOORJAARSAANBIEDING
(geldig t/m 30 april)

Uw parketvloer machinaal
reinigen en afwerken

met onderhoudsmiddel nu

€ 10,- per M2 
(vraag naar de voorwaarden)

advertentie

Vrijwilligers vluchtelingen: helden 
van de Leijen

Op vrijdag 3 maart kregen vrijwilligers van o.a. het steunpunt vluchtelingen bloemen 
overhandigd van de lokale PvdA-afdeling. In het kader van de landelijke campagne zijn 

vrijwilligers, die statushouders helpen inburgeren door de bewoners van de Leijen
het vaakst genomineerd als lokale held van hun wijk. 

We kennen ze allemaal; echte 
doeners. Mensen die met hun po-
ten in de klei staan, die iedere dag 
het verschil maken: de wijkagent, 
de jeugdtrainer van je voetbal-
club, die inspirerende lerares, de 
buurtvader in die lastige wijk. Dit 
zijn de mensen die dagelijks hun 
steentje bijdragen aan een mooier 
Nederland. Zij helpen Nederland 
vooruit. De PvdA wil deze men-
sen een gezicht geven. 

Wijkbezoek
Tijdens het wijkbezoek aan de 
Leijen ging de lokale afdeling van 
de PvdA op zoek naar deze hel-
den. In totaal werden 8 mensen 
genomineerd, variërend van vrij-

willigers, mantelzorgers, tot goe-
de buren. Ook de WVT als organi-
satie werd genomineerd omdat de 
WVT een belangrijke maatschap-
pelijke rol vervult door cursussen 
en sport en creatieve activiteiten 
laagdrempelig voor iedereen aan 
te bieden. Vrijwilligers die ac-
tief zijn in de ondersteuning van 
vluchtelingen werden echter het 
vaakst genomineerd. Alle geno-
mineerden werden bezocht met 
bloemen.

Lokaal
Krischan Hagedoorn, fractievoor-
zitter PvdA: ‘De PvdA vindt dat 
lokale helden meer ondersteuning 
en waardering verdienen van de 

gemeente. Zij zijn onmisbaar in 
onze wijken en dorpen, zij zijn 
de initiators en onderhoudsmon-
teurs van het sociale netwerk’. 
Over de vrijwilligers die actief 
zijn met vluchtelingen, waaron-
der Jantine de Jong van Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt, hoorde de 
PvdA het volgende aan de deur: 
‘Ze staan altijd klaar voor de sta-
tushouders die in de wijk wonen. 
Of het nu gaat om hulp bij het le-
ren van de taal of het regelen van 
praktische of ingewikkelde admi-
nistratieve zaken, de vrijwilligers 
staan hun mannetje’. Vandaar dat 
de PvdA ze in de bloemetjes heeft 
gezet.

(Geert Slot)

Jantine de Jong, vrijwilliger Steunpunt Vluchtelingen ontvangt een roos 
van PvdA. (foto PvdA)Ierse reis verbindt

De Bilt met Mijdrecht 
door Henk van de Bunt

Achter het landhuis op Oostbroek bevindt zich het Godebald-monument. En in Mijdrecht heb 
je de Godebaldstraat. Godebald was daar van 1093-1103 proost en stuurde er de ontginningen 
aan: het ontstaan van Mijdrecht e.o. De (voormalige) Biltse predikant Gert Landman begon 

januari 2017 in Mijdrecht als invalpredikant; leerde de Godebaldstraat kennen
en legde contact met de Historische Vereniging aldaar

Godebald werd later bisschop van 
Utrecht en zette het ontginnings-
werk voort, o.a. vanuit de Lauren-
sabdij op Oostbroek. Zo ontston-
den de dorpen die nu de gemeente 
De Bilt vormen. Genoemde abdij 
is met hulp van Godebald gesticht 
door een ridder die als pelgrim 
naar Ierland ging en daar besloot 
monnik te worden. 

Gert Landman vertelt: ‘Zijn’ 
klooster (en daarmee De Bilt) 
heeft dus Ierse wortels. Dat sprak 
Godebald zo aan, dat hij zijn laat-
ste levensjaren intrad in dit kloos-
ter-Ierse-stijl en er ook begraven 
is, samen met de ridder die naar 
Ierland ging. 

Reizen
Vanwege deze Ierse achtergrond 
heeft Gert Landman in 2013 en 
2015 al reizen georganiseerd voor 
moderne pelgrims, in het voet-
spoor van deze ridder en deze 
bisschop. Inmiddels staat er een 
derde reis op stapel: van 22 t/m 
29 mei 2017, de week van het 
Hemelvaartsweekend. Deze pel-
grimage is bedoeld voor ieder met 
belangstelling voor Iers-Keltische 
achtergronden van onze cultuur.

Mijdrecht
Vanwege de gebleken connectie 
tussen De Bilt en Mijdrecht (via 
Godebald) vindt er, in het ver-
lengde van de infoavond in De 
Bilt van januari jl., een tweede 
infoavond in Mijdrecht plaats op 
vrijdagavond 10 maart a.s. om 
20.00 uur in de Oudheidkamer 
van de Historische Vereniging De 
Proosdijlanden, Croonstadtlaan 
4a. Aanmelding voor deze reis 
kan nog tot 12 maart via gmland-
man@gmail.com / 06 30308712. Het Godebald-monument op Oostbroek.

De Mini Matthäus
De Mini Matthäus is Bach’s Matthäus Passion in een intieme, solis-
tische versie van anderhalf uur, maar met alle donder en bliksem en 
tranen, en natuurlijk met het Erbarme dich en het mooie slotkoor. Het 
is de muziek van het prille voorjaar, de muziek van de passietijd: de 
Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Even aangrijpende als 
prachtige muziek, die snel weer overal in het land zal klinken. Er is een 
informatief programmaboekje. 

Het Mini Matthäusensemble bestaat uit: Henk Westland en Walther 
Deubel (tenor), Marjoke Kager (alt), Gerben van der Werf (counter-
tenor), Hesther Oor en Paulien van der Werff (sopraan), Arjan Man 
en Bram Trouwborst (bas), Jantine Strik (cantus firmus) en Bas Groe-
newoud (klavier). Het optreden is op zaterdag 11 maart in de Onder-
wegkerk Blauwkapel, Kapeldwarsweg 21 te Blauwkapel om 20.00 uur 
(zaal open 19.30 uur). Toegang (te betalen aan de zaal, let op geen pin) 
en te reserveren via minimatthaus.nl. Info: info@minimatthaus.nl

(Mirjam Bosgraaf)



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Amstelveen?
Dat is bijna

40 kilometer…

Het is een 
aanbieding, daar 
moet je iets voor 

over hebben!
We 

gaan gewoon 
naar Vink! 

Lekker
dichtbij!!

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte 

afl evering en installatie. 
Gewoon bij u thuis!

Waarom 
zover weg?

Een aanbieding ver weg?
Vink witgoed is altijd

dichtbij!OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Voor ons bediende ESSO-benzinestation met
LPG-verkooppunt en shop zijn wij op zoek naar een

Actieve part-time medewerker (circa 15 uur per week)
om ons team te komen versterken. U hebt gevoel voor service en 
kwaliteit en kan onze klanten optimaal bedienen. Enige technische 
kennis van auto’s is een pré. Wij bieden een marktconform salaris, 

afhankelijk van lee ijd en ervaring. Spreekt dit u aan?
Stuur dan uw sollicitatie met CV naar

info@fordvanwoudenberg.nl t.a.v. Dick van Essen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst!

Autobedrijf van Woudenberg • Dorpsweg 134  Maartensdijk
Tel 0346-213144 • www.ford-vanwoudenberg.nl

OP ZOEK NAAR EEN
AFWISSELENDE BAAN?

De Vierklank bezorger worden?
Deze wijken zijn nog beschikbaar

Wijk 12: Frans Halslaan - Rembrandtplein - Vermeerlaan - Vermeerplein -
 Hobbemalaan - Terborchlaan - Albert Cuyplaan - v.d. Helstlaan
Wijk 32: Heel Lage Vuursche (Koudelaan - Eikenlaan - Dorpstraat -
 Kloosterlaan - 300 Roedelaan - Karnemelksweg - Hoge Vuursche weg -
 Beukenhof, Slotlaan)
Wijk 105: Julianalaan 102 t/m 282, Paltzerweg
Wijk 115: Lassuslaan, Strausslaan, Sweelincklaan 62-115, Verhulstlaan 
Wijk 116: Kamperfoeliestraat, Meidoornpad, Tuinstraat, de Witte Swaen
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan
Wijk 124: Anna Maria v Schuurmanln, Dirk Boutslaan, Jan Provostlaan
 59 t/m 161, Levina Teerlinglaan, Pieter Breughellaan 
Wijk 136: Anne Franklaan, Alexander Vosmaerlaan, Leyenseweg,
 2e Brandenburgerweg, Kuifeendlaan, Ooievaarlaan, Reigerlaan 
Wijk 139: Fazantenlaan, Hazenlaan, Hertenlaan, Patrijzenlaan, Snippenlaan 
Wijk 181: Emmalaan, Kloosterlaan, Oude Bunnikseweg, Prinsenlaan,
 Universiteitsweg, Wilhelminalaan
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan -
 Albert Cuyplaan - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

Het bekende

SKITAARTJE
heerlijke banketbakkersroom en kersen nu

€ 12,95

WALDKORNPUNTJES
3 + 1 GRATIS

het lekkerste
meergranenbroodje

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Leden én belangstellenden zijn van harte welkom

15 Maart 2017 - 20.30 uur

Café van Miltenburg 
Oude BrandenBurgerweg 32 • BilthOven

feestelijke uitslagenavond

De Bilt

advertentie

Felicitatie voor honderdjarige
Arie Kalisvaart 

door Guus Geebel

Op woensdag 1 maart kwam locoburgemeester Madeleine Bakker de heer A. Kalisvaart thuis 
feliciteren met zijn honderdste verjaardag. Arie Kalivaart werd op woensdag 28 februari 1917 
geboren op boerderij Schinkelshoek in het Zuid-Hollandse Maasland. Toen hij drie jaar was 

verhuisde het gezin naar een boerderij in de polder in Vlaardingen,
waar hij opgroeide en naar school ging. 

Arie Kalisvaart komt uit een gezin 
met acht kinderen waarvan nog 
twee zusters van 98 en 92 jaar in 
leven zijn. Toen hij acht jaar was 
overleed zijn vader op veertigja-
rige leeftijd. Zijn moeder zette toen 
de boerderij met behulp van knech-
ten voort. Arie Kalisvaart kreeg 
daar later samen met een broer ook 
een boerenbedrijf. Hij trouwde en 
kreeg twee dochters en twee zo-
nen. In 1957 moesten ze vanwege 
stadsuitbreiding uit Vlaardingen 
vertrekken en gingen en ze naar 
een boerderijtje in Westbroek, waar 
hij tot 1973 boerde. De kinderen 
vonden het geweldig in Westbroek 
want ze hadden voor het eerst wa-
ter uit de kraan en vriendjes en 
vriendinnetjes in de buurt. 

Vanzelf
In 1997 overleed zijn vrouw en 
in 1998 verhuisde Arie Kalis-
vaart naar het Maertensplein in 
Maartensdijk. Hij heeft inmiddels 

twaalf kleinkinderen en dertien 
achterkleinkinderen. Op de vraag 
hoe het voelt om honderd te wor-
den antwoordt hij: ‘Dat gaat van-
zelf, ik heb er niets voor hoeven te 
doen.’ Hij weet nog dat een halve 
cent waarde had. ‘Daar kon je een 
gelukstoffee voor kopen, maar we 
kregen niet gauw een halve cent 
mee.’ Toen hij in Maartensdijk 
woonde heeft hij tot zijn 95ste veel 
gefietst. Ook deed hij jeu de boules 
en koersbal. Arie Kalisvaart kan 
met hulp van Vitras, de thuiszorg 
en de kinderen zelfstandig blijven 
wonen. Hij ziet wat minder maar is 
verder redelijk gezond. ‘De Vitras 
staat bij mij hoog aangeschreven. 
Die mensen zijn geweldig en als ze 
tijd hebben drinken ze een kop kof-
fie met mij.’ 

Een haas vangen
De politiek volgt Arie Kalisvaart 
nog wel op de radio. Met de com-
puter heeft hij nooit wat gedaan. 

‘Vader en knoppen’, zegt zijn 
dochter lachend. ‘Ik ben een pol-
dermens’, zegt hij. Kleinkinderen 
luisteren graag naar zijn verhaal 
over hoe een boer een haas vangt. 
‘Ik was een jaar of vijftien en ging 
kieviteieren zoeken. Opeens zag ik 
een haas in een leger. Die liep niet 
weg omdat er jongen waren. Ik liet 
me vallen en ik had de haas. Het 
beest ging tekeer en krabde mij, 
maar ik liet hem weer lopen toen 
ik zag dat er jongen waren.’ In de 
Tweede Wereldoorlog was vanaf de 
boerderij de rook van het bombar-
dement op Rotterdam goed te zien. 
Verbrand papier dwarrelde neer bij 
de boerderij. De Duitsers lagen in 
de oorlog met luchtafweergeschut 
vlakbij de boerderij. Zijn verjaar-
dagsfeest heeft Arie Kalisvaart op 
28 februari thuis gevierd met fami-
lie, kennissen en medewerkers van 
Vitras. Hij ontving gelukwensen 
van koning Willem-Alexander en 
de commissaris van de Koning.  

Locoburgemeester Madeleine Bakker kwam de honderdjarige namens het 
gemeentebestuur feliciteren.

Stamppottenactie Westbroek
door Walter Eijndhoven

De jeugd van het Hervormde Jeugdwerk in Westbroek nodigt iedereen uit om zaterdag
18 maart samen aan de stamppot te gaan, allemaal voor de Stichting Timon uit Zeist.

En als u geen zin heeft om anderen te ontmoeten, u kunt de maaltijd ook bestellen, voor thuis.

‘Stichting Timon helpt bij proble-
men met opvoeden en opgroeien 
van kinderen en jongvolwassenen. 
Met al dit soort problemen kun je 
bij hen terecht’, vertelt Westbroeker 
Elbert Hennipman. 

‘En daarom willen wij, samen met 
de jongeren van het Hervormde 
Jeugdwerk, een gezellige stamp-
potavond organiseren. Natuurlijk 
hopen wij op een grote opkomst en 
de opbrengst gaat allemaal naar het 
goede doel’. 

Huis-aan-huis
Vrijdag 10 maart gaan vrijwilligers 
huis aan huis om bestellingen op te 
nemen. Men kan uit diverse bestel-
lingen kiezen: soep met boerenkool/ 
hutspot/of zuurkool en een toetje of, 
als u liever thuisblijft boerenkool/ 
hutspot/zuurkool en een toetje (dus 
zonder soep). Hennipman: ‘Onze 
jongeren (allemaal tussen 11 en 25 
jaar) schillen de week voorafgaande 
aan de stamppotactie 200 kg aard-
appelen. Als iemand zin heeft om te 
helpen, alle hulp is welkom!’

Restaurant
Het festijn vindt plaats in Rehoboth 
(achter de kerk), voor dan even om-
gedoopt in restaurant ‘De Holland-
sche Pot’, op zaterdag 18 maart van 
12.00 tot 14.00 uur en van 17.00 tot 
19.00 uur. 

Wie liever thuis blijft; de maal-
tijd wordt bezorgd tussen 11.00 
en 12.00 uur en/of tussen 16.00 en 
17.00 uur. Reserveren kan (ook) te-
lefonisch: tel. 06 13454550 of per 
e-mail: actiehjw-timon@solcon.nl.

Ruth Nagel (l) en Elbert Hennipman (r) hopen op een grote opkomst.

Wachttijden voor zorg aangepakt
Het Sociaal Team in De Bilt krijgt vanaf maart versterking om wachttijden weg te werken.

Het blijkt dat er te weinig menskracht is voor het behandelen van nieuwe hulpvragen.
Met een uitbreiding van drie structurele en twee tijdelijke professionals verwachten

de gemeente en Mes De Bilt de achterstanden op te lossen.

Sinds 1 januari 2015 kunnen in-
woners van de gemeente De Bilt 
terecht bij het Sociaal Team voor 
zorg, hulp of dagbesteding. Inwo-
ners weten het team steeds beter 
te vinden. De afgelopen maanden 
zijn zelfs wachtlijsten ontstaan. 
Er meldden zich veel meer men-
sen dan verwacht, waardoor het 
team moeite heeft alle aanmeldin-
gen tijdig te behandelen. 

Anne Brommersma, wethouder 
Wmo van de gemeente De Bilt: 
‘Ik vind het belangrijk dat ieder-
een die zorg nodig heeft, snel ge-
holpen kan worden. Dat hopen we 

te bereiken met extra medewer-
kers bij het Sociaal Team’. 

Onderzoek
Eind 2016 is de personele bezet-
ting onderzocht door een extern 
bureau. Het onderzoek wees uit 
dat dat het team te klein was om 
alle meldingen binnen twee weken 
op te pakken. Het gaat dan vooral 
om het voeren van het eerste ge-
sprek bij de mensen thuis over hun 
situatie. In de praktijk bleek één 
gesprek bovendien vaak niet toe-
reikend om de hulpvraag volledig 
in beeld te krijgen, vanwege de 
complexiteit van de problemen.

Bezetting op peil
Het Sociaal Team in De Bilt wordt 
nu versterkt met vijf extra profes-
sionals: drie vaste en twee tijde-
lijke krachten. Vanaf april zal het 
team op alle werkdagen de gehele 
dag bereikbaar zijn, in plaats van 
alleen de ochtenden. 

Ook zal de administratieve werk-
last verder worden teruggedron-
gen dankzij de extra inzet. De 
gemeente investeert drie ton ex-
tra om de bezetting weer op peil 
te brengen. Eind 2017 wordt op-
nieuw bekeken welke bezetting 
voor 2018 nodig is. 

Mens De Bilt op pad
Vanaf vrijdag 10 maart kan men in de eigen buurt de Sociaal werkers 
van Mens De Bilt op de koffie verwachten. Die dag datum zal de aftrap 
zijn van het project ’Mens op de koffie’ op de markt in Bilthoven tus-
sen 11.00 en 13.00 uur. Daarna gaat het team iedere week de wijken 
in voor een kopje koffie of thee en een praatje. Voor meer informatie: 
Mirjam Valkenburg (m.valkenburg@mensdebilt.nl), Melanie Engeldal 
(m.engeldal@mensdebilt.nl) tel. 030 7440595.

Melanie Engeldal (links) en Mirjam Valkenburg Sociaal werkers van 
Mens De Bilt



8

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

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

9 t/m 12 maart Indoor Brabant - Den Bosch

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RUNDERENTRECOTE

Heerlijk huisgerijpt, super smaakvol, van de Utrechtse 

Heuvelrug, met toefje kruidenboter erbij
100 gram 2,25

RUNDERGEHAKT

Puur natuur, zonder kleurstof of vervangende 

middelen, 100 % mager vers rundvlees
500 gram 3,75

GORDON SUISSE

Mals filet lapje gevuld met ham & kaas, rondom 

gepaneerd, zachtjes braden in ruim boter...
100 gram 1.35

BISTRO STEAKS

Mooie malse grote dunne gemarineerde steaks, ca 1½ 

min. fel bakken en smullen maar!!
100 gram 1,85

PULLED PORC

Met een stoere BBQ rub van de Green Egg, voor op 

een broodje, op pasta of bij de maaltijd
100 gram 1,50

BLACK ANGUS BAVETTE ROLLADE

Specialiteit! Met o.a. bavette, bladspinazie, rauwe ham 

en kruiden olie; rosé te bakken
100 gram 3,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 6 maart t/m zaterdag 11 maart. Zetfouten voorbehouden.

DEMONSTRATIESZATERDAG
11 MAART SNOEIEN

Tijden:
11.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 15.00 uur
Met GRATIS koffie 
na afloop

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl VANAF 12 MAART WEER ELKE ZONDAG 

OPEN: 12.00 UUR - 17.00 UUR

ATTENTIE
De workshop
Kweek je eigen 
Lathyrus van 10.00 tot
11.00 uur, die wij samen 
met HOEVE RAVENSTEIN 
organiseren is volledig volgeboekt.
Ook de extra ingelaste workshops
zijn volgeboekt. Dank voor uw 
massale belangstelling!!

Wanneer moet je snoeien, wat moet je 
snoeien, hoe moet je snoeien, waarom 

moet je snoeien en wat is het resultaat?

Peter Koster, onze specialist laat het zien 
en legt het uit, met veel verstand van 

zaken en altijd een vrolijke noot.

Uw deelname is GRATIS en na afloop 
trakteert Peter u op een kopje koffie/thee 

bij onze herberg  
De Kastelein.

U kunt gewoon 
aansluiten bij de groep 

(naast de hooiberg).

HOE DOE JE DAT

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Wasstraat medewerker / teamleider

Voor onze autowasstraat in Bilthoven zijn wij op zoek naar een
Wasstraat Medewerker voor 20 tot 38 uur.

Ben jij klantvriendelijk, niet bang voor vieze handen en heb je affiniteit met 
auto’s dan zijn wij op zoek naar jou! Tevens ben je bereid om in de
weekenden te werken en kun je wel tegen een beetje werkdruk.
Je bent heel flexibel inzetbaar, je beheerst de Nederlandse taal uitstekend,
je woont in Bilthoven of directe omgeving, je bent tussen de 18 en 25 jaar 
oud en je bent in het bezit van een rijbewijs.

Ga naar onze website voor meer informatie. Mail je CV en een beknopte 
motivatie naar Bas de Rooij post@carwashlarenstein.nl
Carwash Larenstein C. de Haasweg 10 Bilthoven.

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel
• Bouwman Boeken
• Readshop
• Kooklust 121 
• Landw. De Bilt 
• De Vierklank
• Landw. de Groenekan 
• Karel Hendriksen 
• Primera Maartensdijk 

€ 12,95

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl
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advertentie

ACTIE
vAn 8 T/m 
14 mAArT

voorjaarsbollen

Tolakkerweg 138
Hollandsche rading
www.karelhendriksen.nl

2,79   
3 voor

Volg ons op:

Diverse 
soorten
Potmaat 9

1559_BC_Karel_103x100_week10.indd   1 01-03-17   16:12

Kaasboer op Maertensplein
gaat ervoor

door Rob Klaassen

Frits Suvé is sedert drie weken het nieuwe gezicht in de kaaskraam op het Maertensplein. 
Iedere donderdag is hij daar van 08.00 tot 18.00 uur te vinden. Hij verkoopt,

net als z’n voorganger, vooral Veendaler kaas.

De vraag of hij altijd al in de kaas 
heeft gezeten wordt door Frits ont-
kennend beantwoord. ‘Nee, ik heb 
tot anderhalf jaar geleden in de 
textiel gewerkt. Hoofdzakelijk in 
vrijetijdskleding. Ik vond dat fan-
tastisch leuk. Kopen, verkopen, 
het contact met klanten. Het was 
m’n lust en m’n leven en ik heb er 
enorm goed in verdiend. Maar ja, 
toen kwam rond 2008 de economi-
sche crisis. Er kwam volledig de 
klad in de textiel. Toen ik er twee 
jaar achter elkaar dik geld op moest 
toeleggen, was ik gedwongen om 
ermee op te houden. Het kon niet 
langer meer. En daar zat ik als man 
van 61. Ik had veel verkooperva-

ring, maar ja wie wil er nog een 
vent van 61 hebben? Maar ik heb 
wel een gezin en ik vind niets erger 
dan stil zitten. Ik zag toen een ad-
vertentie staan voor kaasverkoper 
en daar heb ik op gesolliciteerd. Ik 
dacht, ik moet een briefje schrijven 
dat in ieder geval opvalt. Het enige 
wat ik schreef was: ‘Jullie hoeven 
niet verder te zoeken. Hier ben ik’. 
Ik werd opgeroepen en vanaf de 
eerste seconde klikte het. Ik werd 
aangenomen en ik heb vanaf dag 
één er enorm plezier in. Het is fan-
tastisch dat mijn bazen aan mij, 
als oudere man, deze kans hebben 
geboden. Ik heb veel geleerd van 
kaas, maar ik kan mijn collega’s 

ook nog wat leren over verkopen, 
want ik heb mijn hele leven nooit 
iets anders gedaan. Man, ik heb er 
zoveel plezier in. Verkopen vind 
ik het mooiste wat er is. Elke dag 
lacht me weer toe’ .

Het mooie aan kaas
‘Kaas is een prachtproduct. Het 
is levend materiaal. Geen enkele 
kaas is hetzelfde. Wil je iets kun-
nen verkopen, dan moet je van je 
product houden en er in geloven. 
Doe je dat niet, dan heeft de klant 
dat zo door en verkoop je niet. Ik 
heb altijd met heel veel plezier in 
de textiel gezeten. Ook daar hield 
ik er van om me erin te verdiepen 

en in te schatten wat klanten in het 
komende seizoen leuk zouden vin-
den. Het werken met mensen vind 
ik het allerleukste en ook het boei-
endste wat er is. Verkopen is echt 
een vak dat je door ervaring leert. 
Het fantastische aan mijn kaas is, 
is dat de Veendaler kaas zo romig is 
en heel weinig zout bevat. Je houdt 
een roomsmaak in je mond en hebt 
geen zoute nasmaak. Daarnaast 
durf ik te stellen dat ik de lekker-
ste boerenkaas verkoop, die er in 
ons land is. Namelijk die van boer 
Mulder uit Melissant op Goeree 
Overflakkee. Er bestaat echt geen 
lekkerder boerenkaas. Ook heerlijk 
bij een glas wijn. Onze kaas is al-
tijd vers van het mes. De eerste we-
ken kreeg elke klant, die een stuk 
kaas bij me kocht er gratis 10 verse 
boereneieren bij. Vanaf nu kan ie-
dere klant bij aankoop van een stuk 
kaas altijd 10 verse boereneieren 
kopen voor slechts één euro’. 

Maartensdijkse klanten
‘U komt hier nu drie weken in 
Maartensdijk. Valt er iets te zeggen 
over de Maartensdijkse klanten’? 
‘Nou, wat ik heb gemerkt is, dat de 
mensen speciaal bij mij kaas ko-
men kopen en er eigenlijk weinig 

mensen zijn die zo maar toevallig 
komen aanwaaien. Mensen komen 
speciaal kaas kopen bij een echte 
kaasboer en zien bewust af van het 
kopen van kaas in de supermarkt. 
En ik moet ze gelijk geven. Er is 
een duidelijk smaakverschil tussen 
mijn kaas, die vers afgesneden is, 
en kaas die al een tijd in plastic ver-
pakt zit. Het is leuk dat al na zo’n 
korte tijd te kunnen merken’ .

Nooit ziek
‘Ik ben nu 62. Ik wil hiermee door-
gaan zo lang ik dit kan blijven 
doen. Het is zo fantastisch leuk 
werk. Ik heb twee broers en beiden 
zijn net met pensioen. En wat doen 
ze? Zich rotvervelen. Uit nood zijn 
ze nu maar wat vrijwilligerswerk 
gaan doen. Laat mij maar gewoon 
lekker in de running zijn. En weet 
u wat het mooiste is? Sinds ik dit 
werk doe, ben ik nooit meer ver-
kouden en nog geen dag ziek ge-
weest. Het kan geluk zijn, maar 
zelf denk ik dat het ook kan komen 
van het in weer en wind werken. 
Dat geeft mensen weerstand. Een 
mens is volgens mij niet gemaakt 
om de hele dag binnen te zitten. U 
begrijpt het zeker wel: deze jongen 
heeft het enorm naar z’n zin’ .

Frits Suvé met collega aan het werk in z’n kraam. 

Kwinkelier wordt 
‘hartveilige’ zone

 
Op 2 locaties in de Kwinkelier in Bilthoven wordt in deze week 

een AED opgehangen. Een AED kan het hart weer op gang 
brengen en zorgt er zo voor dat emand met een hartaanval niet 

nodeloos minutenlang moet blijven wachten
tot hulpdiensten arriveren.

Sommige
‘Sommige producten schaf je aan in de hoop dat je er nooit gebruik 
van hoeft te maken’, aldus voorzitter Jan van Triest van de huurdersbe-
langenvereniging. ‘We hopen de AED’s nooit te hoeven inzetten maar 
mocht er iemand in/ rondom de Kwinkelier een hartstilstand krijgen dan 
worden de overlevingskansen dankzij een AED aanzienlijk vergroot. 
Het is een veilig en prettig idée voor bezoekers en ondernemers in de 
Kwinkelier dat in een noodsituatie adequate hulp geboden kan worden’.
 
‘In de Kwinkelier zijn er meerdere bedrijfshulpverleners aanwezig die 
beschikken over kennis om een AED te bedienen’, aldus Van Triest. De 
AED is echter zo ontworpen dat in principe iedereen hem kan bedie-
nen. De gebruiker wordt stap voor stap geïnstrueerd door middel van 
ingesproken aanwijzingen. Een AED wordt geplaatst in de HEMA en 
de andere bij Bilthoven Fish. De aanschaf van de AED’s is mogelijk ge-
maakt door een klantenactie bij Albert Heijn. Klanten konden in plaats 
van hun emballage-bon verzilveren deze doneren voor de aanschaf van 
AED’s in de Kwinkelier. (Josta Koot)

Wijnhuis zuid introduceert:
‘Bite & Sip @ Home’ service

 
Een verrassende ontwikkeling: thuis wijn proeven met bijpassende hapjes!

Wijnhuis Zuid Bilthoven combi-
neert het proeven van ‘s werelds 
lekkerste wijnen met heerlijke 
happen lekker bij u thuis. In ge-
zelschap van vrienden, familie, 
buren of collega’s - onder begelei-
ding van een professionele wijn-
adviseur - krijg je een onvergete-
lijke ervaring.

Een exclusieve wijnbeleving ge-
woon bij je thuis in een 1,5 tot 
2 uur durende sessie waarbij een 

wijnprofessional het gezelschap 
kennis laat maken hoe wijn en 
spijs soms zo mooi op elkaar 
aansluiten. Een belangrijke con-
clusie zal zijn: alles is weliswaar 
een kwestie van smaak maar door 
de soort wijn én het soort eten 
te matchen, ontstaat er een nog 
smaakvollere ervaring. 

Je wordt écht verrast! Verder 
blijkt door het ‘doen’, je alles 
veel beter onthoudt en de infor-

matie in je smaak-database wordt 
opgeslagen. Vooraf wordt aan 
het gezelschap gevraagd om het 
persoonlijke Smaakprofiel in te 
vullen via www.wijnhuiszuid-
bilthoven.nl waarna de wijnen en 
‘bites’ worden afgestemd op deze 
uitkomsten.

Tijdens de proeverij wordt de 
onderbouwing gegeven voor zo-
wel het Smaakprofiel als voor de 
wijn & spijs-ervaring waarbij er 
natuurlijk levendig van gedachte 
wordt gewisseld over de bevin-
dingen. De ervaring leert dat hoe 
verder de proeverij vordert, hoe 
heftiger de discussies en hoe meer 
plezier iedereen heeft want uitein-
delijk is dat het belangrijkste!

Julianalaan 4
3722 GP  Bilthoven

030 - 3072020
www.wijnhuiszuidbilthoven.nl
info@wijnhuiszuidbilthoven.nl
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Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

550350

695 300

Pitloze
druiven

2 bakken

Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 maart 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Zalm� let
met huid
pak 2 stuks

Appelcake 
taartje

Chocomel
3 pakken

van Bakkerij 

Hendricksen

uit Baarn
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Nieuwe Art Traverse-expositie
In de Traverse van het gemeentehuis in Bilthoven worden vanaf zondagmiddag 12 maart 

werken getoond van de schilder Aad Berlijn en beeldhouwer Hans Hovy. Om 15.00 uur wordt 
de expositie geopend door de ‘Contemporay curator of the Frik Collection Ceramic Museum’

in Amsterdam. Cellist Lucas Bunge zorgt voor de muzikale omlijsting.

Aad Berlijn (1948) woont afwis-
selend in Amsterdam en Knox-
ville (Tennessee, USA). Hij maakt 
schilderijen en tekeningen en zit 
inmiddels veertig jaar in het kun-
stenaarsvak. In Amsterdam geniet 
Aad Berlijn van het sociale leven 
en schildert hij in zijn atelier. In 
het Amerikaanse stadje Knoxville 
werkt hij in alle rust vooral aan 
schetsen en tekeningen. Aad Ber-
lijn is een verhalenverteller, als een 
spons zuigt hij invloeden op uit de 
kunstwereld en zijn persoonlijke 
omgeving. Dit resulteert in toegan-
kelijke kunstwerken met heldere 
schilderkunstige principes. Zoals 
een schilderij waarin je diepte kunt 

ervaren. Of abstracte elementen die 
samengaan met figuratieve afbeel-
dingen. Zijn werk is opgenomen in 
de collecties van het Stedelijk Mu-
seum te Amsterdam en de Rijks-
dienst Cultureel Erfgoed. www.
aadberlijn.coltd.nl

Aaibaar
Net als in eerdere series, waarin 
hij zowel met hout, brons als met 
gietijzer werkte, vallen beelden 
van Hans Hovy (1953) van albast 
en speksteen in de eerste plaats op 
door hun aaibaarheidsfactor. Niet 
alleen door de organische vormen 
die ze hebben - die trouwens eer-
der gekneed lijken dan gehouwen, 

geboord en geraspt - maar vooral 
ook door de grote zorgvuldigheid 
waarmee ze zijn afgewerkt. Het 
speksteen is eindeloos geschuurd 
tot de juiste graad van dofheid; het 
albast is kundig uitgehold zodat ze 
in het licht voorzichtig opgloeien. 
De beelden hebben iets van glooi-
ingen van het lichaam, iets fysieks, 
vlezigs. Inmiddels heeft Hovy ook 
beelden van glas gemaakt, waar-
mee de de beelden nog doorschij-
nender zijn geworden. Zijn werk is 
onder meer aanwezig in diverse be-
drijfscollecties en bij de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed.
www.hanshovy.nl

(Evert Bouws)

Pure Love van Hans Hovy.

Complottheorieën in het Lichtruim
Het probleem met complotten is dat, als de samenzweerders werkelijk die macht hadden 

die men hun toedicht, ze elke week de loterij konden winnen. Ik sluit zelfs niet uit dat ze een 
Nobelprijs zouden kunnen bemachtigen voor het ontdekken van tot nu toe

onbekende natuurkundige krachten.

Een sceptisch citaat van de grote 
Britse geleerde Richard Dawkins, 
waar George van Houts zich afge-
lopen vrijdag niets van aan trok: hij 
is er 95% van overtuigd dat de aan-
slag van 11 september 2001 niet het 
werk is van moslimterroristen, maar 
van Amerikanen zélf. Met veel hu-
mor, gedrevenheid en een bewon-
derenswaardige hoeveelheid energie 
probeert hij, via de aanslagen op 

Julius Caesar en John F. Kennedy, 
het publiek ervan te overtuigen dat 
ook de aanslagen op de Twin Towers 
onmogelijk door ‘zomaar een vlieg-
tuig’ konden zijn veroorzaakt: waar 
bleef 90% van het puin, hoe kan een 
vliegtuig zo snel vliegen, hoe kon 
men destijds bellen op 10 km hoogte, 
waar is het derde vliegtuig gebleven, 
en wat was die flits, kort voor de in-
slag?

Van Houts schets in een fascinerende, 
Ted-talk-achtige lezing, die ruim 2,5 
uur duurde, een gigantisch complot 
dat inderdaad veel vragen beant-
woordt, maar er nog veel meer op-
riep. Uit het publiek kwam ten slotte 
de kernvraag: hoe kan een zo’n groot 
complot, waarvan honderden mensen 
geweten moeten hebben, tot op de 
huidige dag verborgen blijven? Zou 
er dan niemand voor vele miljoenen 
dollars zijn mond open doen?

Een hoogst amusante en knappe 
voorstelling, die voor samenzweer-
ders, maar ook voor sceptici zeer aan 
te raden is door de vele nieuwe theo-
rieën en de sprankelende wijze waar-
op Van Houts ze presenteert. Toch 
bleef bij sommigen ook het woord 
van George W. Bush knagen: ‘Laat 
ons nooit de complotten accepteren 
over 9/11, de leugens die de aandacht 
en schuld afleiden van de werkelijke 
schuldigen: de terroristen’. 

(Peter Schlamilch)George van Houts trok volle bak in het Lichtruim.

Anne Doedens presenteert nieuw boek
In het Marinemuseum in Den Helder ontving vice-admiraal b.d. Mattieu Borsboom op vrijdag 

24 februari uit handen van dr. Anne Doedens het boek Slag in de Javazee. De overhandiging 
vond plaats op het ramschip Schorpioen, dat in het museum dienst doet als restaurant.

Op het schip bevinden zich ook expositieruimten voor tijdelijke tentoonstellingen.

Het ramschip Schorpioen kwam in 
1868 in dienst. Het schip was met 
drie andere schepen bedoeld ter 
vervanging van de houten schepen 
die de Nederlandse belangen op 
zee moesten behartigen. Het op-
merkelijkste wapen van de Schor-
pioen was de puntige ramsteven. 
De enige reis die het schip over de 
grens maakte betrof een eskaderreis 
naar België in 1871, waar stoffe-
lijke overschotten van gesneuvelde 
Nederlandse militairen tijdens de 
Belgische Opstand (1830-1833) 
werden opgehaald. In 1906 werd 
de Schorpioen verbouwd tot lo-
gementschip, een soort drijvende 
kazernebarak. Van 1951 tot 1971 
was de Schorpioen logementschip 

voor de Marine Vrouwen Afdeling 
(Marva) in Den Helder. Het schip 
werd omheind met meters prikkel-
draad om nieuwsgierige mannen op 

afstand te houden. Aan boord zijn 
in de expositieruimte op het bene-
dendek verhalen van Marva’s te be-
luisteren. [GG]

Vice-admiraal d.d. Mattieu Borsboom neemt het boek in ontvangst van 
Anne Doedens (rechts).

Expositie in ‘Bij de Tijd’ 
Vrijdag 3 maart startte er een nieuwe expositie in restaurant Bij de Tijd: 
deze keer van schilder Pieter Dissel. De expositie duurt tot 14 april. 
Zo’n 10 jaar geleden is Pieter Dissel begonnen met schilderen. Hij kon 
altijd al goed tekenen en bedacht dat hij schilderen ook wel snel onder 
de knie zou krijgen en dat gebeurde. Op zijn 17e jaar volgde hij een 
opleiding bij Nimeto in Utrecht. Het doel was om reclame te gaan ont-
werpen en schilderen. Dit liep echter anders. 

Pieter maakt een verscheidenheid aan schilderijen zowel in acryl als 
olieverf, abstract en figuratief. [foto Reyn Schuurman]

Boekpresentatie 
In het boek ‘effectief project- en programmamanagement – handboek 
voor de aanpak van maatschappelijke opgaven’ geeft de Bilthovense 
adviseur en auteur Florian Bekkers handvatten voor een effectieve aan-
pak van maatschappelijke vraagstukken. Centraal staat daarbij wat in 
de praktijk werkt. In dit boek verbindt hij een schat aan praktijkerva-
ring aan de meest recente inzichten op het gebied van effectief project- 
en programmamanagement. Op vrijdag 10 maart wordt deze nieuwe 
uitgave in De Bilthovense boekhandel gepresenteerd met het verhaal 
en de visie achter het boek en de symbolische overhandiging van het 
eerste exemplaar. Men is daar voor welkom vanaf 17.00 uur in de Bilt-
hovense boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven. Florian woont met zijn 
gezin in Bilthoven, is actief als bestuurslid van school voor basis en 
voortgezet onderwijs De Werkplaats en als fractievoorzitter in Provin-
ciale Staten van Utrecht.

Bijeenkomst voor 
mantelzorgers 

Op dinsdag 14 maart om 19.00 uur organiseert Steunpunt Mantelzorg 
een Durf-te-vragen workshop in Servicecentrum de Bilt, Prof. P.J.W. 
Debijeweg 1 in De Bilt. Durftevragen is een boeiende en praktische 
methode waarin u ervaart wat er wél kan en waarin op een speelse en 
praktische manier aan oplossingen en mogelijkheden wordt gewerkt. 
Bij deze workshop is iedereen van harte welkom, ook als men nog geen 
concrete vraag heeft. De workshop wordt begeleid door Fiene van Loo-
ck, trainer en ondernemer sociale innovatie. Om het aantal bezoekers 
c.q. deelnemers te weten wordt aanmelding voor vrijdag 10 maart per 
mail (mantelzorg@mensdebilt.nl) of telefonisch (06 13071129) op prijs 
gesteld. De toegang is gratis. 
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

SPECTACULAIR!

6.996.996.996.
2 zakken

zegelszegels

3
extra

Acties zijn 
geldig t/m

dinsdag 
14 maart

2017

 Kipfi let
Kilo

5.49549
kilo

Senseo koffi epads
2 zakken van 48 stuks
10.50

Coca-Cola
4 fl essen van 1.5 liter
6.19 - 7.56

4.994.994.994.
4 fl essen

Per liter 0.83

SPECTACULAIR!

De tuin in alle 
seizoenen

Een kijkje achter de schermen van De Vlinderhof

Op de ledenavond op 7 maart om 20.00 uur van Groei en Bloei 
afdeling De Bilt, Bilthoven e.o. is ook een lezing door Hans van 
Horssen; eigenaar van een eigen tuinontwerpbureau in Gorinchem. 
Zijn lezing gaat over het gebruik van vaste planten in combinatie 
met siergrassen. Aan de hand van vele mooie beelden laat Hans zien 
hoe bijzonder mooi en levendig deze stijl kan zijn gedurende alle 
seizoenen. Ook zal hij foto’s van zijn eigen werk laten zien. 
 
Na de pauze krijgt men een kijkje achter de schermen van De Vlin-
derhof gelegen in het Maximapark bij Leidsche Rijn aan de westkant 
van Utrecht. Een groep vrijwilligers heeft in het voorjaar van 2014 
de tuin aangelegd aan de hand van het ontwerp van Piet Oudolf. 

Deze groep verzorgt ook wekelijks het tuinonderhoud. Hans van 
Horssen is vanaf het begin als vrijwilliger betrokken geweest bij de 
aanleg. In 2014 heeft hij samen met een oud-collega het bloembol-
len-plan voor De Vlinderhof gemaakt. Dit plan zal worden toege-
licht en tevens worden er verschillende korte video’s getoond van 
deze prachtige tuin. De ledenavond is in de Koperwiek (graag de 
zij-ingang gebruiken), Koperwieklaan 3 te Bilthoven. Toegang is 
gratis voor leden.

(Aart Verhoef)

Bloemschikken

‘Schikkunst & Co’ is op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden, 
de het leuk vinden om één keer per maand (totaal negen keer 
per jaar) onder begeleiding van bloemschikdocent Co Amesz, te 
komen ‘schikken’. Ervaring met bloemschikken is een vereiste. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met secretaris Minie 
Zoer (tel 030 2291524 of 06 50408250).

(Carla ten Feld)

Tuinactie voor het 
goede doel

Het comité Adullam organiseert een tuinactie, waarvan de opbrengst 
bestemd is voor de Stichting Adullam gehandicaptenzorg. Er is 
keuze mogelijk uit verschillende producten voor gazon, siertuin en 
moestuin.

Afname is mogelijk van potgrond, tuinturf, organische plantenvoe-
ding voor bemesting van de moestuin, siertuin en gazon naast be-
meste tuinaarde en korrelmest. Voor dinsdag 14 maart kunnen be-
stellingen worden doorgegeven via adullam.maartensdijk@gmail.
com of via tel. 0346 211597 bij Fam. van der Vlies. Zaterdag 18 
maart kunnen bestellingen worden opgehaald bij het Hervormd Cen-
trum (Dorpsweg 40 te Maartensdijk) tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
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NL-doet in de boslucht
Door het natuurrijke Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk loopt 
een historische sloot (de Zinksloot) van een paar honderd jaar oud. 
Langs de Zinksloot ligt een jaagpad, waarover vroeger de trek-
schuiten werden voortgetrokken. Op de oevers aan weerszijden 
van de sloot is veel boomopslag gegroeid die het zicht vanaf de wan-
delpaden op de sloot wegneemt. 

Tijdens de NLdoet-dag op 11 maart gaat men deze opslag met behulp 
van zagen, takkenscharen e.a. verwijderen. Wie zin heeft in een lek-
ker dagje klussen in de gezonde boslucht is van harte uitgenodigd zich 
hiervoor aan te melden via http://www.nldoet.nl/klus/23479. Het aantal 
deelnemers is gelimiteerd; dus zorg dat u op tijd bent.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Avondvierdaagse uitgelopen in onze gemeente?
‘Het is hoogst twijfelachtig of de Avondvierdaagse in De Bilt dit jaar 
doorgaat’. Dat zegt Rutger van der Gevel, één van de twee coördina-
toren van het jaarlijkse wandelfestijn, met altijd meer dan 2500 deel-
nemende lopers, enkele honderden begeleiders en een veelvoud aan 
toeschouwers.

Dit jaar is er een nieuwe organisatie opgestaan, in de personen van Rut-
ger van der Gevel en Paul Bruijs. Maar de organisatie is nog niet vol-
ledig ingevuld. Er is nog een drietal personen nodig om het jaarlijkse 
festijn voor jong en oud doorgang te laten vinden: ‘De organisatie onder 
leiding van CeesJan Kersten, die het evenement de laatste zeven jaren 
voor zijn rekening nam, heeft een mooi draaiboek geproduceerd voor 
een succesvolle wandelvierdaagse’, aldus Rutger, maar daarvoor zijn 
helpende handen noodzakelijk. 

Nieuw bloed
In de afgelopen twee jaar heeft de Stichting Avondvierdaagse haar ui-
terste best gedaan om nieuw bloed binnen haar gelederen te krijgen om 
het festijn te laten continueren, maar dat heeft tot op dit moment niet 
tot voldoende nieuwe leden mogen leiden. De nieuwe organisatie heeft 
zichzelf tot half maart de tijd gegeven om de benodigde extra handjes 
te verkrijgen en daarna valt het doek definitief mocht het niet lukken. 
‘Daarmee gaat een jarenlange traditie verloren voor jong en oud en dat 
mag toch niet gebeuren’, aldus CeesJan Kersten.

Noodzaak
Voelt u ook de noodzaak om een helpende hand te zijn voor het orga-
niserende comité? Neem dan contact op met de Avondvierdaagseorga-
nisatie via Paul Bruijs, tel. 06 30121559 of e-mail paul@meditcare.nl.

Jeugd Play-in 
Brandweerharmonie

Dit jaar organiseert de Brandweerharmonie weer een muzikaal 
jeugdevenement; de play-in. Op zondag 19 maart wordt er voor 
één dag een jeugdorkest samengesteld. Alle kinderen vanaf 7 jaar, 
die een blaasinstrument of slagwerk spelen zijn welkom. Geduren-
de de dag wordt er in de theaterzaal van het Lichtruim een aantal 
muziekstukken geoefend. Aan het eind van de middag worden deze 
in een kleine uitvoering ten gehore gebracht. 

Het evenement is zeer geschikt voor beginners maar zeker ook uitda-
gend voor gevorderden. Het is een hele leuke manier om te ervaren 
hoe het is om samen in een orkest te spelen. Meer informatie en het 
aanmeldformulier vindt u op  www.brandweerharmonie.nl of stuur een 
e-mail naar pr@brandweerharmonie.nl

Inbraak na Jantje Beton
De jeugdleden van Scouting Ben 
Labre De Bilt hebben in febru-
ari twee weken gecollecteerd voor 
Jantje Beton. De helft van de op-
brengst gaat naar hun eigen scou-
tingvereniging, de andere helft is 
bestemd voor Jantje Beton Neder-
land. Jantje Beton ondersteunt kin-
deren hun buurt leuker te maken, 

omdat vrij buitenspelen essentieel 
is voor een gezonde ontwikkeling 
van kinderen. 

Helaas is na de collecteweek, net 
als bij een aantal andere scouting-
verenigingen, op het gebouw van 
Ben Labre ingebroken, men was 
op zoek naar de collectebussen. De 

bussen en het geld waren uiteraard 
niet in het gebouw maar veilig bij 
de bank. Er is wel de nodige schade 
aan deuren en kasten. Namens Jan-
tje Beton en de leden van Scouting 
Ben Labre, worden alle gevers har-
telijk bedankt. Er werd ruim 1250 
euro ingezameld.

(Inge Lodder-Kreijenbroek)

Hutten bouwen
Kinder-Natuur-Activiteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en over de natuur onder 

leiding van vrijwilligers van Utrechts Landschap en IVN De Bilt. Woensdag 15 maart is de 
activiteit ‘hutten bouwen’.

Deze middag leer je alles over het 
bouwen van een hut met natuur-
lijke materialen die je kunt vinden 
in het bos. Maar er wordt ook ge-
keken naar wat nu een geschikte 

plek is om de hut te bouwen. En 
hoe krijg je een hut waterdicht als 
je geen zeil hebt om te gebruiken? 

Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 

tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen 
Beerschoten, De Holle Bilt 6, De 
Bilt. Aanmelden per email kan tot 
12 maart naar kindernatuuractivi-
teiten@gmail.com.

De Bilt krijgt ambitieus 
hardloopevenement

Running De Bilt wil meer zijn dan zomaar een hardloopwedstrijd
Op zaterdag 2 april klinkt om 10.30 
uur bij het H.F. Witte Centrum het 
startschot voor de allereerste editie 
van Running De Bilt. Een hard-
loopwedstrijd voor jong en oud, 
voor recreanten en fanatieke hard-
lopers. Het parcours leidt langs 
talloze mooie plekken in De Bilt, 
waardoor het evenement direct een 
mooi uithangbord vormt voor het 
dorp. Initiatiefnemer is Jack van 
der Walle, woonachtig in De Bilt en 
zelf ook fanatiek hardloper.

‘Als hardloper zeg ik natuurlijk dat 
dit de leukste sport is die bestaat, 
maar het is zoveel meer dan dat. Ie-
dereen kan op zijn of haar niveau 
hardlopen, zowel de allerkleinsten 
als de ouderen onder ons, boven-
dien is het sport die mensen met 
elkaar verbindt. De droom om iets 
terug te geven aan het dorp waar ik 
met heel veel plezier woon leefde al 
een tijdje. Hardlopen is mijn passie, 
dus het organiseren van een hard-
loopwedstrijd was dan ook de logi-
sche stap. Dat het nu dan echt staat 
te gebeuren is fantastisch, voor de 
mensen in De Bilt, maar zeker ook 
voor iedereen die van mooie hard-
loopwedstrijden houdt. Ik denk dan 
ook dat ik met zekerheid kan zeg-
gen dat Running De Bilt een van de 
mooiste parcoursen van Midden-
Nederland heeft!’

Voor én door De Bilt
Een evenement valt of staat met 
hulp en inzet van vele vrijwilligers 
en sponsoren. Zo verleende notaris-
senkantoor Houwing Van Beek haar 
medewerking door te helpen met 
het oprichten van Stichting Running 
De Bilt. Hiermee leverde het Biltse 
kantoor indirect een grote bijdrage 
aan de hardloopwedstrijd. De stich-
ting zoekt op deze manier de sa-
menwerking met lokale bedrijven. 
Ook Biltenaren die hun bijdrage 
aan de organisatie willen leveren, 
zijn van harte welkom. Mensen die 
graag een handje helpen op die dag 
kunnen zich aanmelden via vrijwil-
ligers@runningdebilt.nl.

Over het evenement
Over een aantal jaar moet Running 
De Bilt een gevestigde naam zijn in 
de nationale hardloopkalender. Er 
wordt dan ook hard gewerkt om het 
evenement zo duurzaam mogelijk 
te laten verlopen. Iets wat - aldus 
Van der Walle - inherent is aan een 
evenement dat staat voor een ge-
zonde levensstijl. 

Op 2 april staan de volgende af-
standen op het programma: De 
jeugd kan meedoen aan de 1 en 2 
km loop. Volwassenen kunnen kie-
zen uit de 5 en 10 km. Ook is er de 
mogelijkheid voor teams om zich in 
te schrijven. 

Biltenaar krijgt celstraf 
voor schietincident

Een 26-jarige man uit Bilthoven is door de rechtbank Midden-Neder-
land donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden 
voor een ernstige bedreiging en het voorhanden hebben van een wapen 
en munitie. De man bedreigde in mei 2016 in de Utrechtse wijk Over-
vecht zijn broer en daarbij zijn ook schoten gelost. 

De rechtbank neemt het de man in het bijzonder kwalijk dat de bedrei-
ging aan de openbare weg voor een flatgebouw heeft plaatsgevonden. Dit 
is niet alleen een schokkende ervaring geweest voor het slachtoffer, maar 
hij heeft hiermee ook het gevoel van veiligheid in de samenleving aan-
getast. De schietpartij heeft bij de directe omwonenden tot grote onrust 
en angst geleid. De rechtbank acht een gevangenisstraf dan ook passend. 

Hutten bouwen, wie vindt dat niet prachtig. Maar hoe bouw je nu een hut waar je in kunt overleven als het 
regent en ook nog koud is?

Jack van der Walle houdt van een uitdaging.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, 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  ....................................................

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

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

Al (2 jaar) DROOG 
open(haard)hout, wegens 
omstandigheden div. lengte 
30/50 cm. a €40,00 m3, kan 
eventueel bezorgd worden. 
Tel. 0654751296

Smeedijzeren kroonluch-
ter voor 6 kaarsen.h: 71 cm. 
€15,-. Tel. 030-2286515

Opvouwbare werkbank merk 
Benchn’Vice. Nieuw in doos. 
€15,-. Tel. 030-2286515

Pied-de-stal van grenen hout, 
Hoog 75 cm. €20,-. Tel. 030-
2286515

Gebr. Blauwe rollator, € 25,-. 
Tel. 06-53441095

Stalen, zwart, stervormi-
ge vorm anti-inbraak rek, 
bestaande uit 2 delen voor 
een voordeur, prijs €47,50 
Tel. 06-53441095

Geslepen spiegel, jaren 60-70, 
€45,-. Tel. 06-53441095

Driedelige draadloze tele-
foonset (Gigaset A220) €15,-. 
Tel. 030-2217379

Regenjack merk Greenstone, 
blauw met witte stippen, maat 
40, €15,-.Tel. 030-2217379

Kort suède leren jasje, merk 
La Ligne, cognackleurig, 
maat 40, €15,-. Tel. 030-
2217379

Rode maxi cosy is nog netjes 
en heel erg makkelijk en voor 
de prijs van €12,50 Tel. 0346-
243758

Leren schoudertas met veel 
opberg ruimte allemaal af 
te sluiten met rits draagriem 
verstelbaar i.nw.st. 12,50 Tel. 
06-29506849

Ik heb een boekje met oude 
borduur patroontjes afbeel-
dingen zijn ook in kleur €5,-. 
Tel. 0346-243758

Kinder modern loopstoeltje 
op wieltjes ziet er nog netjes 
uit 10,-. Tel. 0346-243758

Hp compaq sr 5611 nl incl 
monitor en desktop computer 
€49,-. Tel. 06-58962670

Nilfisk stofzuigerzakken 2,-. 
Tel. 0346-211738

Krultang / stijltang €5,-. Tel. 
06-58962670

Trui (suedine) kleur cognac 
maat s €7,-. Tel. 06-58962670

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Hengelsportvereniging De 
Bilt zoekt WEBMASTER. 
Kijk voor meer informatie op 
www.hsvdebilt.nl

Personeel aangeboden
ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis 0634892915

Hard werkende vrouw zoekt 
HUISHOUDELIJKWERK in 
Bilthoven en omg.Veel erva-
ring en referenties.Tel.num. 
06-44193153 

Diversen
Weghalen en SNOEIEN 
van bomen - coniferen etc. 
Leveren van bomen en plan-
ten. Tuinservice van Vliet. 
Tel. 0654751296

PAARD SCHEREN 
Draadloos met rust, beleid 
en aandacht € 50,00. Tel. 
06-37409172

Woningontruiming & 
INBOEDELAFWIKKELING 
via veilinghuis , www.zwart-
blok.nl 035-6224216 

(BESTEL)AUTO DELEN? 
Wegens weinig eigen gebruik. 
Vaste dagen of losse ritten. 
Veldlaan Groenekan 0346-
785387.

Ondernemer/uitgever nu nog 
woonachtig in Groenekan 
zoekt WOONRUIMTE te 
huur voor hemzelf en zijn 3 
kinderen (13 tot 17 jaar) in 
de gemeente de Bilt. Contact: 
06-5539 8862

Heeft u oud GEREEDSCHAP 
over voor de stichting 
Gered Gereedschap? Bel 
0612217720 (identificatie 
aanwezig) GG Den Dolder

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

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

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

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

• Nieuws 
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• Informatie

Vacature
hovenier
Bel: 0638497558

Biedt ultieme rustzoekers 
seizoens-, maand- of toerplaats aan.

Natuurcamping
“Fazantenhof”

seizoens-, maand- of toerplaats aan.
Achter Karnemelksweg 1a – 3739 LA Hollandsche Rading (Utr)

T 06-104 848 96  www.campingfazantenhof.nl of info@campingfazantenhof.nl  

50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Praktijk voor Voetmassage en Numerologie - Groenekan
Trakteer jezelf of iemand anders op een ontspannende voet-
massage. € 35,- (1 uur) Voetreflexologie kan ook verlichting 
bieden bij verschillende klachten. Reserveren kan op www.
praktijkvoorvoetmassage.nl of bel 0623526854 (Hilde Jansen)

Cursussen/ trainingen 
Avondcursus voor Liefdeskoppels, Monique Mizee start 
wederom de avondcursus: ‘Ik heb je lief 5 avonden om elkaar 
weer te ontmoeten. Start op 21 maart andere data zijn: 4, 18 
april en 9, 30 mei. Zie: www.maelique.nl of bel: 06-48509921

Tuincursussen, inspirerend en diepgravend,
door Pieter de Koning Tuinen in Westbroek. Ontwerpen 4 
donderdagavonden vanaf 9 maart Eur 180,-. Tuinonderhoud 
3 dinsdagavonden vanaf 15 maart Eur 90,-. Planten 3 donder-
dagavonden vanaf 6 april Eur 90,-. www.koningtuinen.nl of 
0346 - 28 21 40

Workshop aandachtsvolle aanraking voor mantelzorgers
Op zoek naar een diep ontspannend effect met eenvou-
dige middelen? Volg dan deze workshop. Voor ieder die zorg 
draagt voor zieken, gehandicapten en (dementerende) oude-
ren. U leert in 1 dagdeel een lichaamsmassage te geven over 
de kleding heen, en handen en voeten te masseren met olie 
op de huid. Data: 24-3, 30-3 of 8-4 te Groenekan/Bilthoven. 
Contact: Caroline Bossink, Tel: 0346-214731 www.praktijk-
devrijeruimte.nl

Uitnodiging schildercursus
2-daagse cursus ENCAUSTIK, het schilderen met vloei-
bare was o.l.v. kunstenares Laara Rhine. Vrijdag 10 maart 
& zaterdag 11 maart van 10.30 t/m 17.00 uur. Locatie: 
Ontmoetingskerk, Julianaweg 26, Maartensdijk. Kosten: 
€235,- incl. basis materiaal, koffie. Vragen en aanmeldingen: 
rainbowbridge@planet.nl of 0346-212784

Maandelijkse workshop ouder en kind yoga
Zaterdag 18 maart thema: dierentuin in KDV Vriendjes in 
De Bilt. Leeftijd 5 tm 8 jaar 10:30-11:30 uur. Leeftijd 9 tm 12 
jaar 11:45-12:45 uur. Bij oudere kinderen vooral fijne, leuke 
yoga, rekken strekken, masseren en acroyoga-oefeningen. 
De kosten €7,50 per kind en per ouder. Info: Swaentje Van 
Parys 06 42519679 info@yogavoorvrouwenkind.nl www.
yogavoorvrouwenkind.nl

Werken met bezieling
 
De Woudkapel (Bilthoven) organiseert vier avon-
den waarin de deelnemers onderzoeken welke 
plaats spiritualiteit in neemt in hun werk. Op don-
derdagavond 9 maart start Huib Klamer en gaat hij 
met de deelnemers in gesprek over de manier waar-
op zij hun werk ervaren. Klamer heeft programma’s 
over leiderschap en spiritualiteit georganiseerd als 
secretaris van VNO-NCW. Daarna volgen drie 
woensdagavonden (22 maart, 5 en 19 april) met 
de titel Bezieling in je werk waarin verder wordt 
verkend hoe spiritualiteit een plek krijgt in ieders 
werk. Informatie en aanmelding bij nellekemetse-
laar@gmail.com.

Start collecteweek Reumafonds

Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse 
landelijke collecte. In de week van 13 t/m 18 maart 
komen ruim 57.000 vrijwilligers in actie om door 

heel Nederland geld op te halen voor 
de bestrijding van reuma. Met dona-
ties financiert het Reumafonds onder-
zoeken, die de oorzaak van reuma 
kunnen achterhalen en verbeteringen 
in de behandeling kunnen realiseren. 
Bijdragen zijn van groot belang, want 
het Reumafonds is afhankelijk van 
giften van particulieren en bedrijven. 

Week van Zorg en Welzijn

De Week van Zorg en Welzijn vindt 
plaats van 13 t/m 18 maart. Meer dan 
duizend zorg- en welzijnsorganisaties 
openen tijdens deze week hun deuren 
om aan Nederland te laten zien hoe 
het er aan toegaat op de werkvloer. 
Neem een kijkje bij het verzorgings-
huis om de hoek of in een opera-
tiekamer in een groot ziekenhuis in 
de buurt. In d’Amandelboom (Noord 
Houdringelaan 82, Bilthoven) is er 
op woensdag 15 maart - op de verkie-
zingsdag - voor alle bezoekers van het 
stembureau koffie en kan een kijkje in 
dit verzorgingshuis worden genomen.
Zaterdag 18 maart is er van 10.00 
tot 13.00 uur in d’Amandelboom 
een Open Dag. Verdere inlichtingen 
www.accoladezorg.nl

PCOB-nieuws

Dinsdag 14 maart wordt de Algemene 
Ledenvergadering voor de 16e keer 
gehouden. De aanvang is 14.00 uur in 
gebouw De Schakel, Soestdijkseweg 

Zuid 49 in De Bilt. In de pauze treden 
‘Fred en de Samsonites’ aan voor 
een ontspannend programma. Voor de 
agenda: op 8 mei is er een bustocht 
naar Texel.

Lezing over milieucrisis

Donderdag 16 maart houdt prof. dr. 
Marcel Sarot om 19.30 uur een lezing 
in de Michael Laurensparochie, 
Kerklaan 31 De Bilt. Paus Fransiscus 
roept in zijn rondzendbrief van dit 
jaar. Laudato Si (Geprezen bent u) 
alle mensen op om zorg te dragen 
voor ons gezamenlijk huis, de aarde. 
De brief is verschenen in de context 
van de milieucrisis waarin de aarde 
verkeert. Laudato Si verwijst naar 
het Zonnelied van Fransiscus van 
Assisi en geeft de richting aan voor 
een rijk en zinvol leven, zonder de 
schepping geweld aan te doen. Entree 
is gratis. Graag vooraf aanmelden via 
secretariaat@katholiekekerkdebilt.nl 
of 030-2200025

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 17 maart kunt u weer 
klaverjassen bij SVM. In de kantine 
van deze sportvereniging aan de Die-
renriem in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur en meedoen kost 3 euro. 
Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u 
een lot kopen. Voor aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063. 
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Tennis-clinics 
voor KiKa

Eind juni gaat Janneke Buur meedoen aan Giro di KiKa in de 
Italiaanse Dolomieten. Zij gaat in zes dagen 995 kilometer over 
16.000 hoogtemeters fietsen. Zo beklimt ze onder andere de be-
faamde Stelvio en de Gavia. Hiermee wil zij zoveel mogelijk geld 
ophalen voor KiKa.

Zondag 16 april organiseert l.t.v. Meijenhagen tussen 13.30 en 17.30 
uur tennisclinics van een uur voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Deze 
clinics worden gegeven door Jip Rottier en Thijs Buur; beiden zijn ca-
tegorie-2 speler. Jip is vanaf 1 april 2017 de nieuwe hoofdtrainer van 
l.t.v. Meijenhagen en is een bekende wedstrijdtennisser in de regio. 
Ook Thijs is een regionale topper; aankomend seizoen speelt hij bij de 
Utrechtse tennisclub Domstad in de Hoofdklasse. 

Aanmelden
Het geld dat met deze clinics ingezameld wordt, komt volledig ten 
goede aan KiKa. Dit geld is hard nodig. KiKa heeft als doel om de 
genezingskans bij kinderkanker naar 95% te vergroten. Momenteel ge-
neest 75% van de kinderen. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar 
wetenschappelijk onderzoek nodig. Aanmelden kan per e-mail aan jan-
neke@oppasjuf.nl. Na de aanmelding ontvangt men verdere info. 

Reflex 
doet goede zaken 

Maandag 27 februari kwamen de badmintonners van Iduna uit Utrecht 
op bezoek in de kleine zaal van De Vierstee. Het betrof de 2e compe-
titieavond van de voorjaarscompetitie. Op 1 single na gingen alle par-
tijen naar Reflex. Afgezien van de mix van Erwin en Dragana konden 
alle partijen in 2 sets worden beslist. Ook de eerste competitieavond 
sloot Reflex winnend af. Zo gaat de voorjaarscompetitie goed van 
start voor de Maartensdijkse ploeg.

Ook interesse in badminton? Op de maandagavond kan iedereen in 
de kleine zaal van De Vierstee gratis komen proefspelen. Meer info: 
www.badmintonmaartensdijk.nl. 

(Karin van den Berg)

Open avond 
bij de zaalsport

Sportstichting Samen Verder verzorgt sportmogelijkheden voor 
sporters met een verstandelijke beperking. Standaard aanbod 
is zwemmen op zaterdag en zaalsport op donderdag. Daarnaast 
wordt deelgenomen aan de avond- en zwemvierdaagse en een spe-
cial obstacle run. Ook organiseert de stichting jaarlijks een kerst-
bingo en een dagje uit.

Onder leiding van gediplomeerd zaalsportbegeleider Marleen Kalle 
wordt op donderdag 16 maart een open les georganiseerd. Op deze 
avond laten sporters zien tot wat zij in staat zijn, hoe leuk het is om 
te sporten en geeft Samen Verder een inkijkje in de vereniging. Iedere 
belangstellende is hierbij welkom. De open les begint om 19.00 uur 
in Het Lichtruim, Planetenplein 2, te Bilthoven. Meer informatie zie 
www.samenverderdebilt.nl. 

(Hugo van Usen)Strijdt om de Regiotitel
Sv Irene Badminton uit Bilthoven 
had dit jaar 2 competitiekampioe-
nen in de 1e en 4de klasse. Zij zul-
len dus mogen promoveren. Beide 
teams hebben vorige week in Arn-
hem een toernooi gespeeld met de 
andere regiokampioenen. Team2, 
spelend in de 1e klasse, wist na 
veel spannende wedstrijden nipt te 
winnen van BC Harderwijk 2. Het 
andere team viel helaas buiten de 
prijzen.  

(Bertien van de Kerk)

Team 2 mag in juni strijden met 
alle regiokampioenen voor de 
landstitel in de eerste klasse.

FC De Bilt wint de tweede periode
Op zaterdag 4 maart werd een compleet inhaalprogramma afgewerkt in de tweede klasse B. 
Het was tevens de laatste wedstrijd in de tweede periode en FC De Bilt had het behalen van 
de tweede periodetitel in eigen hand. Het werd spannend tot een kwartier na afloop van de 

wedstrijd en toen steeg het gejuich op uit de Biltse kleedkamer.

De eerste helft was niet om over 
naar huis te schrijven. In de 42e 
minuut zocht een Amstelveense 
aanvaller net binnen de 16 meter 
met succes het been van een Biltse 
verdediger. Even later schoot Am-
stelveen de strafschop onberispe-
lijk binnen. Vlak voor rust leek De 
Bilt op de gelijke hoogte te komen, 
maar het doelpunt van Tom Karst 
werd wegens buitenspel afgekeurd.

Hoop
In de hoop en verwachting op een 
betere tweede helft zochten de Bilt-
se mannen gelijk de aanval en het 
was duidelijk: de tweede periode 
stond op het spel. De Bilt speelde 
prima en nadat eerst Tom Karst de 
gelijkmaker had gemaakt, scoorde 

Bart Kuijpers de 1-2. Daarna leek 
De Bilt door te drukken en de wed-
strijd definitief te beslissen, maar 
met veel kunst- en vliegwerk wist 
Amstelveen de schade te beperken. 
In de 81e minuut schoot een Am-
stelveense middenvelder hard op 
het Biltse doel. Jamie Hensen leek 
dit schot gewoon te pareren, maar 
de bal werd van richting veranderd 
en hij was hierdoor kansloos: 2-2. 
In de laatste tien minuten kregen 
beide ploegen nog de kans om de 
wedstrijd in hun voordeel te beslis-
sen, maar het bleef bij een gelijk-
spel. Het leek na afloop heel lang te 
duren, voordat definitief de uitsla-
gen van Be Fair - DHSC (4-4) en 
De Meern - Veensche Boys (2-1) 
doorkwamen. Daarna was het feest 

in de kleedkamer. Het winnen van 
de tweede periode, geeft FC De Bilt 
ook dit jaar een ticket voor de na-
competitie met de kans op promotie 
naar de eerste klasse. 

Kwartfinale
Toch niet helemaal tevreden? Nee, 
niet helemaal, want een Biltse over-
winning had deze zaterdag de ach-
terstand op DHSC met twee punten 
kunnen verminderen. 
Deze woensdagavond (8 maart) 
gaat FC De Bilt in een bekerwed-
strijd tegen De Zouaven proberen 
om in de kwartfinale te komen. Za-
terdag 11 maart wordt de compe-
titie vervolgd met een uitwedstrijd 
tegen het op de elfde plaats bivak-
kerende De Meern. 

Degradatieplaats voor SVM
Dat een regionale derby altijd iets speciaals heeft is bekend; dat het Soester SEC er zaterdag 4 

maart met de winst vandoor ging had niemand met een geel-blauw hart verwacht. 

SEC nam vanaf het eerste fluitsig-
naal het initiatief en verraste de 
SVM-verdedigers. SVM had na 
de winterstop laten zien dat er een 
tot op de botten gemotiveerd team 
stond met strijd en passie. Het sco-
rend vermogen was wat minder, 
maar verdedigend klopte het. Za-
terdag een heel ander beeld: SEC 
was de eerste minuten gevaarlijker, 
strafte nonchalant verdedigen direct 
af en kwam op de 0-1 voorspong.

Slordig
SVM was niet zoveel minder, maar 
dwong in feite niets af. Snel bal-
verlies, vaak de diepe hoge bal op 
de eenzame spits Mike de Kok; re-
gelmatig slordig balverlies op het 
middenveld toonden het vormver-
lies duidelijk aan. Erno Steenbrink 
scoorde net niet, schoten op de paal 
en een prachtig schot van Joey En-
gel; het leidde allemaal tot niets. De 
bal ging er gewoon niet in. Een on-

gewijzigd SVM probeerde het wel 
in de tweede helft, maar had (meer) 
geluk dat SEC de 0-2 niet maakte. 
De Maartensdijkers hadden collec-
tief een totale off-day. Ook de in-
gevallen wisselspelers Bas Temme 
en Kevin van Dronkelaar brachten 
hierin geen verandering.

4de klas
Spannend bleef het wel, in de 90e 
minuut werd een goed genomen 

vrije trap door Bjorn Engel 
door de SEC-goalie uit het 
doel geranseld. SVM speel-
de zonder overtuiging en 
kreeg het deksel op de neus. 
SEC deed goede zaken en 
verliet de onderste plek. 
SVM staat nu met 4 andere 
teams op de een-na laatste 
(degradatie-)plek. Alles zal 
de komende weken uit de 
kast gehaald moeten wor-
den om niet naar de vierde 
klas te hoeven afdalen. Za-
terdag treedt SVM thuis 
aan tegen rode lantaarndra-
ger DVSU (Utr). 

SEC scoorde wel en kan 
weer naar boven kijken. 
(foto Nanne de Vries)
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Repair-café bij WVT
Zo’n 50 deelnemers waren afgeko-
men op het Repair-café, afgelopen 
zaterdag bij de WVT. Zij brachten 
hun kapotte koffiezetters, stofzui-
gers, lampen, computers, fietsen en 
speelgoed mee, in de hoop dat dit 

met hulp van de vrijwillige repara-
teurs gerepareerd kon worden. Het 
Repair-café wordt georganiseerd 
door Transition Town de Bilt i.s.m. 
wijkvereniging WVT. Het volgende 
Repair-café Bilthoven is op 20 mei.

Meneer Abdellatif Benaissa uit de 
Bilt bracht zijn broodbakmachine 
mee. Samen met reparateur Aart 
Veerman uit Groenekan haalde hij 
het apparaat uit elkaar. Na grondige 
inspectie bleek dat er een nieuw 

Panoramafoto’s in De Bilt
Tussen 15 maart en 30 april maakt een bedrijf in opdracht van de ge-
meente De Bilt 360-gradenpanoramafoto’s van de openbare ruimte. De 
gemeente gebruikt deze foto’s voor bijvoorbeeld inspectie en beheer 
van de openbare ruimte en de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. 
De panoramafoto’s worden met speciaal uitgeruste auto’s gemaakt 
door CycloMedia, een Nederlands bedrijf uit Zaltbommel. Dit bedrijf 
is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen 
van de omgeving. Het bedrijf heeft toestemming om op vrij-liggende 
fietspaden, in winkelgebieden en op afgesloten weggedeelten opnamen 
te maken voor zover deze toe-
gankelijk zijn. De foto’s worden 
jaarlijks in de gemeente De Bilt 
gemaakt. Meer informatie vindt 
u op www.cyclomedia.com.

Natuurmonumenten 
in het Noorderpark 

In het westelijke deel van het Noorderpark liggen de Tienhovense 
plassen met de wipwatermolen De Trouwe Wachter, het trilveenge-
bied met zijn bijzondere flora en fauna en de eeuwenoude eenden-
kooi aan de Kanaaldijk tussen Hollandsche Rading en Tienhoven, 
met vanginstallatie, kooikershuisje en kooibos; allemaal pareltjes 
van de Vereniging van Natuurmonumenten. 

Gidsen van Natuurmonumenten geven regelmatig informatie over het 
trilveengebied en houden rondleidingen in de eendenkooi. Vooraf aan-
melden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden; een vrijwil-
lige bijdrage voor de restauratie van de eendenkooi is uiteraard bijzon-
der welkom.

Rondleidingen
De rondleidingen in de eendenkooi starten halfweg de Kanaaldijk - een 
fiets- en wandelpad gelegen tussen Tienhoven en Hollandsche Rading. 
Te bereiken vanuit Tienhoven via de Dwarsdijk en vanuit Hollandsche 
Rading via het verlengde van de Graaf Floris V weg. De gidsen zijn 
aanwezig van 12.00 tot circa 15.30 uur op 25 en 26 maart, 16 en 17 
april (Pasen), 29 en 30 april, 25 mei (Hemelvaartsdag), 27 en 28 mei, 4 
en 5 juni 3027 (Pinksteren) en 24 en 25 juni. NB bij regenachtig weer 
zijn er geen rondleidingen.Voor nadere informatie: Niels Schouten 
(terreinbeheerder), tel. 06 54295204 e-mail l: n.schouten@natuurmo-
numenten.nl.                            (Geert Boorsma)

De eendenkooi tussen Hollandsche Rading en Tienhoven is een be-
zoekje waard.

Gluren bij 
Wooncentrum Schutsmantel

door Guus Geebel

Voor de negende keer vindt op zaterdag 18 en zondag 19 maart Gluren bij de Buren plaats. 
Het is een liefhebbersfestival op huiskamerniveau met muziek, theater, cabaret, beeldende 

kunst en verhalen. Voor het eerst wordt het niet alleen in woonhuizen gehouden, maar is er ook 
een optreden in een wooncentrum voor ouderen. Op zondag 19 maart neemt Wooncentrum 

Schutsmantel in Bilthoven deel aan dit inmiddels gerenommeerde evenement.

Marlies Dijkkamp, coördinator 
cultuur en welzijn en vrijwilli-
gerscoördinator bij Wooncentrum 
Schutsmantel, las in de krant over 
Gluren bij de Buren en meldde zich 
daarvoor aan. ‘Ik was er dit keer op 
tijd bij want ik had al vaker met de  
gedachte gespeeld en dan dacht ik 
wat jammer dat we niet meedoen.’ 
De optredens in Wooncentrum 
Schutsmantel worden zondag 19 
maart om 13.00, 14.30 en 16.00 uur 
verzorgd door het Jeugdstrijkorkest 
Bilthoven. Dan wordt driemaal het-
zelfde programma uitgevoerd. Het 
orkest bestaat uit bevlogen strijkers 
van 9 tot 17 jaar die wekelijks in De 
Woudkapel bijeenkomen om samen 
muziek te maken.

Drempel
De optredens vinden plaats in de 
Bechsteinzaal van Schutsmantel. 
‘Deze zaal leent zich heel goed 
voor muziek’, vertelt Marlies Dijk-
kamp. ‘De zaal is genoemd naar 

de Bechsteinvleugel die we ooit 
geschonken gekregen hebben en 
waarvan kenners zeggen dat het een 
heel bijzondere is.  We hebben hier 
elke eerste zondag van de maand 
een concert. 
Gluren bij de Buren vinden we heel 
passend, want we willen heel graag 
verbinding met de buren. Afgelopen 
zomer hebben we een buurtfeest ge-
organiseerd. Voor de jeugd hadden 
we een springkussen, een kleur-
wedstrijd en een muziekworkshop. 
Schutsmantel hoort bij deze buurt 
en dat willen we graag laten mer-
ken. Er komen steeds meer mensen 
uit de omgeving naar de zondags-
concerten, dus ik dacht dan is Glu-
ren bij de Buren een mooie gelegen-
heid om de drempel om hier binnen 
te komen nog lager te maken.’ 

Omgeving
Bewoners van Wooncentrum 
Schutsmantel worden via het week-
bericht op de hoogte gebracht van 

deze activiteit. ‘Er is altijd veel 
belangstelling voor de activiteiten 
die we organiseren. We beginnen 
elke werkdag om half tien met het 
voorlezen van de krant, om half elf 
begint de ochtendactiviteit en ’s 
middags is er ook steeds wat. Op 19 
maart passen we dat ritme aan voor 
Gluren bij de Buren.’ Omdat ze drie 
keer optreden denkt Marlies Dijk-
kamp dat de strijkers er tussendoor 
gelegenheid hebben om met be-
woners te praten. ‘Die stellen daar 
veel prijs op. Er worden hier vaker 
activiteiten gehouden voor mensen 
buiten het huis, zoals van Kunst 
en Religie en een mannenkoor dat 
hier repeteert. Schutsmantel wil die 
verbinding met de omgeving graag 
verstevigen. Ik denk dat het voor de 
mensen die hier wonen leuk is om 
ook een praatje met iemand anders 
te hebben.’ 

Vrijwilligers
‘Als mensen die op 19 maart ko-
men gluren en denken ik zou hier 
ook wel iets willen doen, kunnen 
ze zich altijd als vrijwilliger aan-
melden, want vrijwilligers kunnen 
we steeds gebruiken. Als het straks 
mooi weer wordt willen bewoners 
graag eens met een vrijwilliger naar 
buiten. We hebben best veel men-
sen in een rolstoel die een blokje 
om willen gaan. Daar heb je nooit 
mensen genoeg voor.’ Marlies Dijk-
kamp heeft geen inspraak gehad 
over wie in Schutsmantel tijdens 
Gluren bij de Buren gaan optreden. 
‘Maar jeugd is altijd leuk want het 
is mooi om jong en oud te mengen.’ 
Gluren bij de Buren is een initiatief 
vanuit de Stichting Kunst en Cul-
tuur De Bilt (SKC). Het volledige 
programma van staat op stichting-
kunstencultuur-debilt.nl.

Vrijwillige klussen gaan klaren
wordt als verbindend ervaren
de actie NLdoet
laat zien hoe dat moet
dat blijkt nu alweer vele jaren

Guus Geebel Limerick
Marlies Dijkkamp wil de band met de omgeving graag versterken.

Reparatie van de broodbakma-
chine wordt volgende keer afge-
maakt. (foto Anne Marie Gout)

relais nodig is voor de motor. Dit 
is een soort schakelaar waarmee 
je met een kleine spanning toch 
een grote stroom kunt aanzetten. 
Meneer Benaissa gaat het relais 
aanschaffen en komt de volgende 
keer terug om het samen met Aart 
in de motor te zetten.

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
08-03
Do.

09-03
Vr.

10-03

Saté ajam met nasi en kroepoek
of

“Bouillabaise”
(Zuid-Franse visschotel)

of
Italiaanse bonenschotel met 

mozzarella en basilicum

€ 10,-

Woe.
15-03
Do.

16-03
Vr.

17-03

In verband met onze 
vakantiesluiting geen

“Wat schaft de pot?” menu

Vakantiesluiting: 15 t/m 28 maart 2017
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