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Uw lokale
drukwerkspecialist

Met een lange nek en een paar uitstekende 

ogen is er al snel sprake van een helikop-

terview. Net als een GIRAF overzien we het 

grote geheel en voelen we dankzij onze

 vakkennis en ervaring intuïtief

aan waar onze klanten het best

mee geholpen zijn.
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Ambtsketen is een soort uniform 
voor burgemeesters

Burgemeester Sjoerd Potters wordt geïnterviewd

Vrijdag 9 maart ontvingen de leerlingen van de Nijepoort-basis-school in Groenekan 
burgemeester Sjoerd Potters op bezoek; hij wilde de nieuwe school weleens goed

bekijken en ook vragen beantwoorden over de gemeenteraadsverkiezingen,
die vandaag in het gehele land worden gehouden. 

De eerste vraag ging al direct over de 
dag na de verkiezingen: ‘Hoe wor-
den wethouders gekozen?’ Potters: 
‘Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
kiest De Bilt 27 raadsleden. Maar er 
is ook een dagelijks bestuur nodig. 
Uit en door de gekozen raadsleden 
worden daarom wethouders geko-
zen. Er zijn nu vier wethouders in 
De Bilt. Alles wat jullie buiten zien 
betekent werk voor de gemeente: de 
bomen en planten, de lantaarnpalen, 
gebouwen en wegen’. 

Stemmen 
‘Hoe gaat dat stemmen?’ Sjoerd 
Potters: ‘Overal zijn stembureaus, 
vaak op loopafstand. Dat is een 

luxe: in andere landen moeten men-
sen soms een dag lopen om hun 
stem uit te kunnen brengen. Stem-
men doe je altijd alleen, je mag 
niet samen in een hokje. Stemmen 
doen we met stemformulieren. Veel 
kinderen gaan mee met hun ouders 
naar het stembureau’. Op de vraag 
, op welke partij de burgemees-
ter stemt en ‘Welke partij hoopt u 
dat er gaat winnen?’: ‘Ik heb geen 
voorkeur, ik hoop wel dat het par-
tijen zijn die mooie dingen willen 
realiseren in de gemeente en dat de 
partijen er snel uit zijn welke coa-
litie (samenwerkende partijen) de 
gemeente gaat besturen. Als er nu 
niemand komt stemmen, moeten we 

deze verkiezingen ongeldig verkla-
ren en opnieuw verkiezingen gaan 
houden’.

Burgemeester 
Potters vertelde altijd al burge-
meester te willen worden: ‘Eigen-
lijk wel, ik wilde altijd wat goeds 
doen voor de samenleving. Als ik 
geen burgemeester was geworden 
was ik - denk ik Tweede Kamerlid 
gebleven. Of archeoloog en dan op-
gravingen in Egypte gaan doen’. Op 
de vraag ‘Wat heeft u om uw nek?’ 
antwoordde Potters ‘Een ambts-
keten; een soort uniform voor een 
burgemeester. Deze is heel zwaar, 
want hij gemaakt van zilver. Vaak 

ben ik als burgemeester in functie 
netjes gekleed. Het rijkswapen van 
de Nederlandse leeuw hangt ook 
aan de ketting, alle burgemeesters 
hebben dat wapen aan hun ketting 
hangen’. ‘Wat heeft u gestudeerd 
om burgemeester te kunnen wor-
den’? ‘Je hoeft niet gestudeerd te 
hebben om burgemeester te wor-
den, maar ik heb rechten gestu-
deerd in Tilburg’. 

Druk
‘Is het een hele drukke baan om 
burgemeester te zijn?’ Sjoerd Pot-
ters daarover: ‘Ik werk ongeveer 
60 uur per week, vaak ben ik pas 
om elf uur ‘s avonds klaar. En vaak 
werk ik ook nog in het weekend. Ik 
heb heel veel afspraken met men-
sen thuis, maar ook met andere 
burgemeesters, met de commis-
saris van de koningin, etc. Ik kan 
dus ook geen teamsport doen. Op 
woensdagavond en vrijdagavond 
probeer ik altijd thuis te zijn. Hard 
werken is prima. Hectiek ook: ‘Een 
Burgemeester houdt altijd wel van 
een goede crisis’.

Huisdieren en kinderen
‘Heeft u ook huisdieren?’ ‘Ja, ik 
heb twee poezen’. ‘Heeft u ook 
kinderen?’ ‘Nee, ik heb geen kin-
deren, maar ik heb samen met mijn 
partner een pleegzoon Thomas 
(14), die vangen we één keer in de 
twee weken een weekend op. Tho-
mas woont alleen met z’n moeder. 
Mijn partner en ik vinden het heel 
leuk’. ‘Wat vind je het minst leuk 
aan burgemeester zijn?’ ‘Wat ik 
niet zo leuk vind, is dat ik af en 
toe een momentje voor mezelf 
wil. Mensen vragen altijd dingen 
aan mij en verwachten dat ik al-
tijd vrolijk en aanspreekbaar ben’. 
‘Heeft u een chauffeur?’ ‘Nee, ik 
ga meestal met m’n eigen auto 

en soms bel ik een taxi of brengt 
een collega me weg’. ‘Kunt u wel 
ziek zijn, als burgemeester?’ ‘Als 
ik ziek ben neemt de locoburge-
meester mijn telefoon over. Als 
er dan iets gebeurt dan is hij of zij 
tijdelijk de burgemeester’. ‘Heeft 
u ook vakantie?’ ‘Ja, ik heb 3 à 4 
weken vakantie. Dan geef ik mijn 
telefoon aan de locoburgemeester. 
Als er dan iets gebeurt dan is hij of 
zij tijdelijk de burgemeester’.

Over Groenekan
‘Komt er nog een supermarkt in 
Groenekan?’ ‘Eigenlijk zouden we 
dat best wel willen, maar de vraag 
is of een supermarkt voldoende 
boodschappen kan verkopen in een 
klein dorp als Groenekan om geld 
te kunnen verdienen. ‘Wat gebeurt 
er met de krakers, die nu in de oude 
locaties van de Nijepoortschool zit-
ten? Gaan jullie die laten zitten? 
‘We hebben aangifte gedaan bij 
de politie, want kraken is illegaal. 
Wat ze doen kan eigenlijk niet. De 
gemeente is nu gesprek met de kra-
kers of het wel brandveilig is e.d. 
Maar het is nu nog niet duidelijk 
wat er met de panden en de krakers 
gaat gebeuren. [HvdB]

Burgemeester Sjoerd Potters in 
uniform

Burgemeester Sjoerd Potters zit midden tussen zijn interviewers op de 
tribunetrap.

Wellness beleving

Feestelijke opening
zaterdag 31 maart
13.00-18.30 uur

puurik

• schoonheidssalon 
• acupunctuur • massagepraktijk 
• (medisch) pedicure

Hessenweg 175 • www.puurik-debilt.nl
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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

25/03 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
26/03 • 19.30u - Ds. C.H. Oechies, 

Avondgebed
27/03 • 19.30u - Mevr. ds. B.L. Bos, 

Avondgebed
28/03 • 19.30u - Ds. C.H. Oechies, 

Avondgebed
Pr. Gem. Zuiderkapel

25/03 • 09.30u - Ds. A.D. Goijert
25/03 • 18.30u - Ds. J. P.J. Voets

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
25/03 • 10.30u - Mevr.
L. Spelberg, Palmpasen

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

25/03 • 10.00u - de heer Jan Pindus
R.K. Kerk O.L. Vrouw

25/03 • 10.30u - Pastor Gerard Weersink
Ger. Kerk

(wijkgemeente d’Amandelboom)
25/03 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok

25/03 • 16.30u - geen opgave ontvangen
De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk
25/03 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
25/03 • 19.00u - Ds. A.F. de Fijter 

26/03 • 19.30u - dhr. M. Koelewijn, 
Passiestonde

27/03 • 19.30u - dhr. K. Geluk, 
Passiestonde

28/03 • 19.30u - dhr. A. van Soest, 
Passiestonde

Pr. Gem. Immanuelkerk
25/03 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Opstandingskerk 

25/03 • 19.30u - Taizé-viering
Pr. Gem. Opstandingskerk

25/03 • 10.00u - Ds. E.J. W. van Leersum,
Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
25/03 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastor M. Meneses
V.E.G. De Bilt e.o.

25/03 • 10.00u - Spreker Rein Schaeffer
Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel
25/03 • 10.30u - De heer M. Jonker

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

25/03 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 
Herst. Herv. Kerk Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
25/03 • 10.00u - Kandidaat

L.D.A. Hartevelt 
25/03 • 18.30u - Leesdienst 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen kerkdiensten

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

25/03 • 11.00u - Gesloten, Samendienst 
in Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/03 • 10.00u - Ds. J. Veldhuijzen 
25/03 • 18.30u - Ds. B.A. Belder 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/03 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra
PKN - Ontmoetingskerk

25/03 • 09.30u - Ds. R. Alkema, 
Samendienst met Kapel Holl. Rading 
25/03 • 17.00u - Ds. Piet-Jan Rebel, 

Jongeren-thema-dienst m.m.v.
Praise-koor uit Loosdrecht.

St. Maartenskerk
24/03 • 19.00u - Eucharistieviering, 

Pastor Jozef Wissink
25/03 • 10.30u - Eucharistieviering, 

Pastor Jozef Wissink
Westbroek

Ned. Ger. Kerk
25/03 • 10.00u - Ds. J. Baan 

25/03 • 18.30u - Ds. P. Veldhuizen 
PKN - Herv. Kerk

25/03 • 10.00u - Ds. W.J. Westland
25/03 • 18.30u - Ds. P. Nagel 
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alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

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.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Boordevol humor - Spitsvondig - Scherpe pen

Wij ontvingen bericht dat onze oud-collega

Kees Pijpers
is overleden

Zijn markante persoonlijkheid staat in ons geheugen gegrift.
Wij wensen Fré en de overige familieleden veel sterkte.

Team De Vierklank

Na een lang en avontuurlijk leven waarin hij alles 
gedaan heeft wat hij wilde, hebben wij

afscheid genomen van 

Kees
Cornelis Hendrik Pijpers

Waddinxveen,  Maartensdijk,
22 december 1929  13 maart 2018

 Fré

 Sonja en Hans †
  Daniëlle en Peter 
  Monique en Marc
  Luciënne en Willem

 Pim en Marinka

 Tom en Sandra
  Nina
  Zoë

 en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Kievitlaan 67
3738 EP  Maartensdijk

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 21 maart om 16.45 uur in

de aula van crematorium Den en Rust, 
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten in de ontvangkamer.

 Film in Het Lichtruim

Het SKC-Filmhuis in het Licht-
ruim De Bilt vertoont op 21 
maart 20th Century Women. Een 
bitterzoet drama over een alleen-
staande moeder die eind jaren 
zeventig twee meiden - een foto-
grafe en een vriendinnetje van 
haar zoon - om hulp vraagt bij de 
opvoeding van haar vijftienjarige 
zoon. Vragen over de zin van 
het leven, toeval, verantwoor-
delijkheid nemen, feminisme en 
samenleven worden afgewisseld 
met collages van archiefmateriaal 
uit andere tijden en een sound-
track vol nostalgische nummers. 
Aanvang 20.00 u. Kaartverkoop 
een uur voor aanvang aan de 
kassa of online via de website 
van het Lichtruim. 

Lezing over diaken Laurentius 

Op donderdag 22 maart vindt in 
de HH. Michaelkerk, Kerklaan 
31 in De Bilt een lezing plaats 
over Laurentius: diaken, marte-
laar, de patroon van de gemeente 
De Bilt en van de R.K. Michael-
Laurensgemeenschap. Naast Bart 
Koet, o.a. hoogleraar Nieuwe 
Testament aan de Theologische 
Universiteit van Tilburg spreekt 
Andre van der Steenstraeten, die 
het ambt van diaken vervult in de 
huidige tijd. 

Aanvang 19.30 uur. Aanmelden: 
secretariaat@katholiekekerkdebilt.
nl of 030-2200025

Kledingbeurs Lions Club

Op zaterdag 24 maart van 11.00 
tot 15.00 uur organiseert Lions 
Club Bilthoven 2000 in een loods 
aan de Spoorlaan 12 in Biltho-
ven haar jaarlijkse kledingbeurs. 
Organisator Marjan Vente: ‘Al 
weer voor het vijfde jaar organi-
seren wij een beurs met tweede-
hands dameskleding, schoenen en 
accessoires van goede kwaliteit. 
Alles wordt verkocht tegen vaste 
lage prijzen, dus het is een ideale 
gelegenheid om voor weinig geld 
je garderobe op te peppen. Dit jaar 
wordt er voor het eerst ook kin-
derkleding verkocht’. De gehele 
opbrengst gaat naar de Prinses 
Maxima Manege in Den Dolder 
waar kinderen en volwassenen 
met een beperking paardrijden. 

Soefi-bijeenkomst

Op 25 maart is de eerstvolgende 
soefi-bijeenkomst in Huize het 
Oosten, Jan Steenlaan 25 te Bilt-
hoven. Martin van der Graaf gaat 
nader in op het thema: ‘Op weg 
naar het licht’. Het Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei. 
(www.soefi.nl)

Treasure in Schutsmantel

Op zondagmiddag 25 maart is 
er een optreden van Treasure in 
de Bechstein Zaal in woonzorg-
centrum Schutsmantel aan de 
Gregoriuslaan 35 in Bilthoven.

De zaal is open vanaf 14.30 uur 
voor koffie of thee en het optre-
den begint om 15.00 uur. De toe-
gang is gratis maar een vrijwillige 
bijdrage om dergelijke middagen 
vaker te kunnen organiseren is 
van harte welkom.

Expositie Marjanne de Bruyn 
verlengd

De expositie met etsen en teke-
ningen van Marjanne de Bruyn 
- de Boer in de Immanuëlkerk in 
De Bilt is verlengd tot eind april 
a.s. Marjanne laat zich voor haar 
werk inspireren door hetgeen zich 
dagelijks aan haar voordoet en 
wat op haar pad komt. Dat kan 
met mythologie te maken heb-
ben, maar ook met hetgeen zij 
opeens ziet in een stel lijnen en 
vlekken. Het is allemaal erg vaag, 
het wisselt steeds en daarom wil 
zij eigenlijk niets vastleggen. De 
geëxposeerde werken zijn tot 
eind april a.s. te bezichtigen in de 
Immanuëlkerk, Soestdijkseweg 
Zuid 49, De Bilt, in de regel op 
zondag tussen 11.00 en 12.00 
uur en op andere dagen na over-
leg met Jannie Catsburg, telefoon 
030 2203091. 

Lammetjesdag

Op 24 maart kunt u bij de heuvel-
laan 7 in Tienhoven terecht voor 
leuke activiteiten. Bijv. Demon-
stratie wolspinnen, een expositie 
van diverse lokale kunstenaars en 
nog veel meer. Voor meer infor-
matie kijk op
www.vredegoed.nl en
www.facebook.com/vredegoed

Wij bedanken u heel hartelijk voor alle blijken van meeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw,

onze moeder, oma en overgrootmoeder

Gerrie Lam-Steenkamer
 A. Lam
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Maartensdijk, maart 2018
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advertentieBeth Shamar
 

Alzheimer Dagcentrum

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan.

 

Veel verandert in de zorg maar bij onsverandert niets. 

Wij blijven kleinschalige en excellentezorg & begeleiding bieden aanmensen met dementie.

U kunt altijd op ons rekenen en zijn daaromook 6 dagen per week bereikbaar.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Beth Shamar
 

Alzheimer Dagcentrum

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan.

 

Veel verandert in de zorg maar bij onsverandert niets. 

Wij blijven kleinschalige en excellentezorg & begeleiding bieden aanmensen met dementie.

U kunt altijd op ons rekenen en zijn daaromook 6 dagen per week bereikbaar.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Alzheimer Dagcentrum
• Wij bieden kleinschalige
 en professionele dagbesteding

• Warm, huiselijk, veilig
 & verzorgd

• Ook op zaterdag geopend

Vervolg raadsvergadering
22 februari

door Guus Geebel

De wegens tijdsoverschrijding geschorste gemeenteraadsvergadering van 22 februari werd op 
15 maart voortgezet. Als Gast van de Raad had Beter De Bilt Peter Spaans uitgenodigd.

Afval-inzamelbeleid
In een motie ingediend door PvdA 
en VVD wordt gevraagd in april en 
mei bewonersbijeenkomsten over 
het nieuwe afval-inzamelbeleid te 
organiseren. De motie krijgt geen 
steun van de raad. Op Bilts Belang 
na hebben alle fracties in september 
2016 ingestemd met het verduur-

zamen van de afvalinzameling. 
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(VVD) noemt het een goed plan 
maar slecht uitgevoerd en wil tem-
poriseren. Erik van Esterik (PvdA) 
vraagt ook aandacht voor een 
avondopenstelling van de milieus-
traat. Wethouder Anne Brommer-
sma zegt dat uitstel geen optie is en 

ontraadt de motie. ‘We hebben heel 
veel aan voorlichting gedaan, een 
afvalbraderie en enquêtes gehou-
den, met wijkraden gesproken en 
drie varianten voorgelegd. Voor een 
mogelijke avondopenstelling van de 
milieustraat gaat een bedrijf in mei 
enquêtes houden zodat we voor de 
zomer weten of er behoefte aan is.’ 

Parkeren Bilthoven
Fractie Schlamilch (Forza) en de 
SGP vragen in een motie het col-
lege de zorgen van ondernemers 
over de bereikbaarheid van Bilt-
hoven Centrum mee te wegen en 
geen besluit te nemen over het 
voorontwerp Vinkenplein voordat 
er duidelijkheid is over de invul-
ling van de 950 parkeerplaatsen. 
De motie wordt na hoofdelijke 
stemming met 18 tegen 8 stem-
men aangenomen. Johan Slootweg 
(SGP) wil weten hoe het zit met 
de tijdelijkheid van de 140 par-
keerplaatsen op de driehoek. Jette 
Muijsson (Beter De Bilt) wil reke-
ning houden met de ondernemers, 
maar geen uitstel van het besluit 
over het voorontwerp Vinken-
plein. Michiel van Weele (D66) 
sluit zich daarbij aan en dient ook 
een motie in die hij in de tweede 
termijn intrekt. Wethouder Hans 
Mieras noemt beide moties over-
bodig. ‘Er is op 12 maart overleg 
geweest met het bestuur van de 
winkeliersvereniging. Het gesprek 
sloot aan bij de thema’s van de mo-
ties.’ Over de cijfers: ‘Wij hebben 
samen met de winkeliers gekeken 
naar de parkeeropgave in 2020. 
Over het aantal van 950 plaatsen 
is overeenstemming, de pijn zit in 
de verdeling over het gebied. Op 
de driehoek rekenen we op 150 
parkeerplaatsen in 2020, ervan uit-
gaande dat het programma waar-

voor 70 parkeerplaatsen nodig zijn 
is gerealiseerd. Dan blijven er 80 
plaatsen vrij om het Vinkenplein 
te compenseren.’ Johan Slootweg 
concludeert dat de motie niet over-
bodig is.

Vragenuur
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) stelt vragen over parkeer-
handhaving in de Schoolstraat De 
Bilt. De burgemeester antwoordt 
dat gehandhaafd is naar aanlei-
ding van binnengekomen klachten 
van bewoners en de vuilnisop-
haaldienst die regelmatig hinder 
ondervindt. Er is geen link met de 
blauwe zone.
Henric de Jong Schouwenburg 
(VVD) vraagt aandacht voor de 
brandveiligheid in het oude ge-
meentehuis van Maartensdijk. 
Burgemeester Potters antwoordt 
dat binnenkort een controle gaat 
plaatsvinden. Anne de Boer 
(GroenLinks) wil informatie over 
een brief van mevrouw Verbeek 
over de fietsverbinding Utrecht-
Zeist en communicatie daarover 
met Provinciale Staten. Wethou-
der Rost van Tonningen zegt in 
afwachting van een uitnodiging 
te zijn over de voortzetting van 
het project. ‘De raad wil de Bis-
schopsweg zo houden. Verder heb 
ik van mevrouw Van Verbeek be-
grepen dat 1 januari de einddatum 
was voor de financiering.’

Het Vinkenplein is nu nog als parkeerplaats in gebruik.

De Biltsche Operette…
Mijn directe betrokkenheid bij de Biltse politiek heeft 8 jaar geduurd. 
Dan komt er heel veel langs, zoals bijvoorbeeld megalomane 
zwembadplannen, die gelukkig allemaal zijn gesneuveld. Maar de 
het laatste jaar slaat alles, wat betreft de raadsvergaderingen:

• Schlamilch ( ex CDA, ex BdB) begon voor zichzelf (letterlijk!) 
diende zo’n 25 moties in, die vrijwel alle werden verworpen door 
de Raad met 1 voor en 26 tegen. Hij wil niet samenwerken, hij wil 
alleen de eigen eer, en bereikt dus niets!

• Schlamilch Vroeg een extra commissie vergadering aan over de Bur-
gerpeiling, hij kwam er achter dat er ook een verkiezingsavond was 
in Westbroek en trok zijn verzoek weer in. Opportunisme heet dat!

• Er is een volgorde van vergaderingen vastgesteld. Deel oppositie, 
waaronder Schlamilch. Wil volgorde weer omdraaien, namelijk 
zwembad eerst, vanwege, u raad het al de verkiezingen.

• De Jong Schouwenburgh dient jl. donderdag vanuit het niets een 
motie van wantrouwen in tegen Mieras (D66). Het was zichtbaar, 
dat zijn eigen fractie daar moeite mee had, en ja hoor, na een schor-
sing werd de motie even zo vrolijk weer ingetrokken. (De J. Sch. 
staat laag op de VVD lijst)

• Nog tijdens de lopende 2e Raad van donderdag jl. vraagt 
Hagedoorn(PvdA) om deze lopende vergadering te stoppen en eerst 
de zwembad vergadering te houden.  Rondweg absurd.( Je moet 
toch wat als je laag in de peilingen staat).

En al deze heren zeggen dat ze werken in het belang van de burgers van 
De Bilt. Ik dacht en denk daar anders over: politiek is de kunst van het 
haalbare, van het oplossen van problemen, niet van de luidste toeter.

Bertus Voortman (70) bijna ex raadslid D66.

editorial

Maatwerk en geen voettocht
door Henk van de Bunt

Ook bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van flatgebouw aan het Henri 
Dunantplein in De Bilt roept de aanstaande plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in 

het kader van de veranderde wijze van afvalinzameling tal van vragen op. Het bestuur heeft 
inmiddels ook bezwaar gemaakt tegen het opgelegde plan. 

In de Henri Dunantflat zijn 40 ap-
partementen met voornamelijk se-
nioren en 1- of 2persoons huishou-
dens. Eén van de redenen om hier 
te wonen is volgens het bestuur van 
de VvE natuurlijk het gelijkvloers 
wonen maar zeker ook het gemak 
van restafval wat je niet meer in 
huis of naast de voordeur hoeft te 
verzamelen: ‘Op iedere etage heb-
ben wij een stortkoker, waardoor 
we kleine hoeveelheden in een op 
de begane grond staande, container 
kunnen storten. De container staat 
in een afgesloten ruimte en wordt 
2 x per week via de gemeente ge-
ledigd. Wanneer wij gehoor moe-
ten geven aan de plannen van de 
gemeente moeten onze bewoners 
straks gaan lopen met hun vuilnis-
zak om het ‘waar dan ook’ in een 
ondergrondse container te depone-
ren’.

Pas
Zeker in het kader van ouderen, die 
langer thuis (moeten) blijven wonen 
zijn volgens het bestuur in het com-
plex al bewoners die dat niet meer 

kunnen: ‘Wij zien het probleem al 
helemaal voor ons, dat iemand z’n 
pasje is vergeten en dan (zoals al 
op vele plekken in onze gemeente) 
de zak maar naast de ondergrondse 
container wordt gedeponeerd; iets 
dat het totaalbeeld in onze gemeen-
te niet echt zal verfraaien. Terwijl 
het in onze ogen ook niet nodig en 
gewenst is. Met ruim meer dan de 
vereiste 30 huishoudens kunnen 
we toch in aanmerking komen voor 
een eigen (ondergrondse) container. 
Daarom hebben wij ook bezwaar 
aangetekend bij de gemeente met 
het verzoek om ons op de huidige, 
zeer schone, - eventueel aange-
paste - wijze door te laten gaan met 
onze afvalinzameling. Wij verkie-
zen maatwerk en geen voettocht. 
Helaas hebben ook wij nog geen 
reactie van gemeente mogen ont-
vangen’.

De Vereniging van Eigenaren verbaast zich erover dat de huidige 
afvalinzameling niet kan worden voortgezet.

Een mooi vergezicht naar de mogelijk nieuwe containers aan de Albert 
Schweitzerweg vanaf de negende verdieping van de Henri Dunant-flat.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 maart
t/m woensdag 28 maart

VOORDEEL HELE WEEK

Lamsbout of schijven

Boomstammetjes

Kipschnitzels of 
kip cordon blue

500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.98

Noten & pinda's

500
GRAM 5.98Filetlapjes

500
GRAM 6.50Magere runderlappen

250
GRAM 4.98

250
GRAM 2.49

CRANBERRY MIX

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Grillworst salade
Hammousse

Boeren achterham
Gegrild zeeuws spek
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

PINDA ROZIJNEN MIX

5
VOOR 5.-

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.75

BOEREN ZACHT 
BELEGEN

500
GRAM 6.25 

Lekker voor het weekend!

SAMEN
VOOR 7.50

GRILLWORST & 
LEVERWORST

Extra donderdag voordeel:

KIPDIJFILET
1

KILO 7.98
3 biefstukjes, 6 tartaartjes of 
4 gepaneerde schnitzels

6.-

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Pecan-
carameltaart

Nu € 9,95

•  Italiaanse gehaktschotel € 1,25
100 gram

•  Vers gesneden 
Meloenmix € 1,25

per bakje

•  Sap…sap..sap… 
Perssinaasappels € 1,99

2 kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Lekker snacken…

Kaasbol
Nu € 2,99
Het lekkerste

Paasbrood
Nu € 9,95

Vers van de traiteur

•  Kapucijnersschotel € 0,99
 100 gram

•  Beef Stroganoff 
met rijst of geb. aardappels € 1,49

 100 gram

•  Penne pasta 
met gevulde kip en groente € 1,49

 100 gram

Vers gesneden 

Snijboontjes

400 gram € 1,99

Spaanse 

Smaak-
aardbeien

400 gram € 1,99
Wilt u ook uw verse groenten en 
fruit thuis wassen en afspoelen 
met echt schoon water??? 
Zonder chemische, medische  en 
andere schadelijke stoffen! 

Kom zaterdag 24 Maart in de 
winkel langs voor een GRATIS 
watertest bij u thuis! De 
betreffende specialisten zijn 
zaterdag aanwezig in de winkel 
vanaf 10.00 uur.
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Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

Wereldwinkel Maartensdijk in Dijckstate 
elke 3e zaterdag van de maand van 
10.00–14.00 uur

Nu 20% korting
op alle paasartikelen

Extra raadsvergadering over Uithoflijn
door Guus Geebel

De extra raadsvergadering op 15 maart is door een aantal fracties bijeengeroepen. Het onderwerp is de 
ontwikkeling van de financiering van de Uithoflijn en de consequenties voor de gemeente

De Bilt. De fracties maken zich zorgen over de gevolgen voor de mobiliteit. Ger Kerkhoven is
voor deze vergadering Gast van de Raad op uitnodiging van Peter Schlamilch. 

Een motie van geen vertrouwen in-
gediend door Henric de Jong Schou-
wenburg (VVD) tegen de wethouder 
Ruimtelijke Ordening noemt burge-
meester Sjoerd Potters de facto een 
motie van wantrouwen. ‘Daarbij is 
het goed gebruik dat die als eerste 
behandeld wordt omdat het wantrou-
wen in een college nooit in de lucht 
mag blijven hangen.’ Na een schor-
sing verklaart De Jong Schouwen-
burg dat de VVD-fractie de motie op 
deze manier heeft ingediend omdat 
een minder vergaande motie niet 
ingediend kon worden. De fractie 
wilde toch duidelijk maken dat wet-
houder Mieras onterecht de tunnels 
en De Vierstee naar zich toetrekt en 
meedeelt dat D66 alles klaarspeelt. 
De motie wordt ingetrokken maar 
fracties krijgen nog wel de gelegen-
heid erop in te gaan. Er blijkt weinig 
begrip voor het hanteren van dit zwa-
re middel. Wethouder Hans Mieras 
dankt de raad voor de steun die hij 
ervaart. ‘Ik denk dat voorzichtigheid 
geboden is bij het naar buiten rollen 
van de zwaarste kanonnen die de 
raad ter beschikking heeft.’

Uithoflijn
De behandeling van het agendapunt 
over de Uithoflijn begint met de bij-
dragen van twee insprekers. Frans 
de Ruiter doet dat namens de Fiet-
sersbond afdeling De Bilt. Hij zegt 
zich zorgen te maken over de wijze 
waarop de provincie het financiële 
gat wil dichten. ‘Dat zou zes projec-
ten in onze gemeente treffen.’ De 
Ruiter vraagt met name aandacht 
voor de projecten VCP-De Bilt en 
de Jan Steenlaan. ‘Wellicht dat finan-
ciering uit het Realisatieplan Fiets 
een mogelijkheid is.’ Hij gaat in op 
het Verkeerscirculatieplan waarvan 
de raad in 2014 variant 3a aannam. 

Belangrijk doel daarvan is het terug-
dringen van het sluipverkeer door 
het dorp De Bilt. Dat moet het leef-
klimaat voor bewoners en de veilig-
heid van fietsers verbeteren. ‘In april 
2017 is op spoed aangedrongen en de 
wethouder deelde mee dat in 2018 
VCP3a een feit zou zijn.’ Voor de Jan 
Steenlaan hoopt de Fietsersbond te 
bereiken dat de schoolkinderen veilig 
naar hun scholen kunnen.

Serieus
Rinus Scheele spreekt namens zich-
zelf. Hij schetst zijn inspanningen 
als raadslid eind vorige eeuw en als 
fietslobbyist om te komen tot veilig 
fietsverkeer. ‘Toen dit voorliggende 
U10 probleem bleek, meende ik de 
mol te horen lachen die al acht jaar 
lang elke ingreep ten faveure van 
fietsers  tegenhoudt. Er is altijd wel 
een parkeerprobleem, een capaci-
teitsprobleem of een planningspro-
bleem voorhanden als reden om niets 
te doen. Het nu opgedoken probleem 
zal ongetwijfeld worden aangegrepen 
om fietsbeleid uit te stellen.’ Scheele 
gaat in op de verschillende verkeers-
plannen door de jaren heen en vraagt 
de gemeenteraad het beleid serieus te 
nemen. ‘Laat fietsers niet weer zeven 
jaar wachten.’ 

Krachten bundelen
Menno Boer (SP) gaat in op brief-
wisselingen over de 1,8 miljoen euro 
waar hij geen reactie van de wet-
houder op heeft gezien. ‘Het gaat 
om twee brieven, de U10 brief van 
9 februari en de beantwoording van 
schriftelijke vragen van de VVD. Er 
zijn twee mogelijkheden, we hebben 
de toezegging van 1,8 miljoen gekre-
gen en die is veilig, of de 1,8 miljoen 
is niet toegedekt en dan zijn we jaren-
lang bedrogen.’ Kees Lelivelt (VVD) 

constateert dat een tekort op de Uit-
hoflijn bij de U10 al drie jaar bekend 
is, niet het bedrag. Hij stelt hiervoor 
de wethouders van GroenLinks en 
D66 in Utrecht verantwoordelijk. Le-
livelt vindt dat Utrecht het tekort zelf 
moet oplossen en niet afwentelen op 
de regiogemeenten. Peter Schlamilch 
(Forza) vraagt waarom er zo lang 
gewacht is met het VCP en wanneer 
projecten uitgevoerd gaan worden. 
Johan Slootweg (SGP) stelt dat het 
gaat om het veiligstellen van de 1,8 
miljoen. Hij vindt dat we daarvoor  
onze krachten moeten bundelen. 
‘Een motie van wantrouwen helpt 
daarbij niet.’

Duiding
Theo Aalbers (CU) vraagt de wet-
houder een juridisch onderbouwd 
document te tonen waarin staat dat 
tegenvallers op geen enkele wijze 
ten laste kunnen komen van De Bilt. 
Han IJssennagger (Bilts Belang) wil 
weten of de wethouder persoonlijk 
aanwezig was op de U10 vergade-
ring op 21 februari jl. Hij stelt dat de 
gemeente Utrecht verantwoordelijk 
is en niet de provincie. Hij vindt dat 
De Bilt de lijn van Zeist had moeten 
volgen door niet akkoord te gaan met 
de brief. Pim van de Veerdonk (Be-
ter De Bilt) wil weten waar De Bilt 
bij alle ontwikkelingen staat. Michiel 
van Weele (D66) wil duiding krijgen 
over wat er gebeurd is en vraagt wat 
een arbitragecommissie kan beteke-
nen. ‘Gezamenlijkheid optrekken in 
de U10 kan kracht geven.’ Werner de 
Groot (CDA) wil weten wat de wet-
houder gaat doen om gelden veilig 
te stellen om verkeersproblemen op 
te kunnen lossen. Erik van Esterik 
(PvdA) vraagt om een feitenrelaas. 
Hij noemt wat is vastgelegd over de 
1,8 miljoen cruciaal. Het indienen 

van moties vindt hij in deze fase van 
onderhandelen niet zinvol. De effecti-
viteit van de U10 wil hij ook onder de 
loep houden. De burgemeester noemt 
dit een duidingsdebat, nog geen de-
bat om tot oplossingen te komen. Hij 
vindt het niet handig om uitgebreid 
over de strategie te gaan praten als we 
nog in gesprek zijn met de provincie. 
Anne de Boer (GroenLinks) kondigt 
een motie aan die moet zorgen dat de 
verkeersprojecten voor De Bilt be-
houden blijven.
 
Strategische visie
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen noemt het presenteren van een 
feitenrelaas erg belangrijk voor een 
ordentelijke discussie. Hij heeft in 
de gemeenteraad van 22 februari een 
verklaring voorgelezen die hij een 
dag daarvoor samen met de U10 
wethouders heeft opgesteld. ‘Daarin 
staat dat we als U10 wethouders een 
stevige reactie aan de provincie on-
dersteunen. Tegelijkertijd heb ik ern-
stige kritiek geuit dat ik als wethou-
der van De Bilt werd genoemd in een 
brief die uit naam van mij en andere 
wethouders is geschreven, zonder die 
brief te hebben gezien. Ik zou worden 
gebeld over een conceptbrief wat niet 

is gebeurd. Rost van Tonningen wil 
voor dinsdag 20 maart een feitenre-
laas leveren. Hij gaat in op het verwijt 
dat hij niet voortvarend te werk is ge-
gaan bij verkeersprojecten. ‘Sneller 
kon het niet en ik volg het tijdschema 
op de voet.’ Johan Slootweg vraagt 
van het college om een goed onder-
bouwd strategisch document om 
daarna te kijken hoe we hier verder 
mee moeten. ‘Dus een feitenrelaas 
en een strategische visie van hoe 
wij kunnen opereren om de gelden 
die wij willen veilig te stellen.’De 
vergadering is geschorst tot dinsdag 
20 maart om 20.00 uur en het agen-
dapunt wordt dan vervolgd met de 
tweede termijn van de raad.

Michiel van Weele pleit voor een 
arbitragecommissie. (foto HvdB)

Uitreiking Mathildeprijs 
door Walter Eijndhoven

Woensdag 14 maart zette burgemeester Sjoerd Potters vijf jonge mantelzorgers (onder 25 jaar) 
in het zonnetje in de oude raadszaal in Jagtlust. Vanwege haar zorg voor haar demente oma, 

mocht Bibiane van Erven de Mathildeprijs mee naar huis nemen.
Pascal (8), de jongste, kreeg een doos met lego cadeau.

Ieder jaar viert de gemeente De Bilt 
op 14 maart Mathildedag. Er wordt 
dan stilgestaan bij het ontstaan van 
de gemeente De Bilt en daarnaast 
geprobeerd vooral mensen, die zich 
voor een langere periode belange-
loos inzetten voor anderen in het 
zonnetje te zetten. Dit jaar is het 
thema ‘Jonge Mantelzorgers’, in-
woners tot 25 jaar, die onbetaald 
een groot deel van de zorg voor een 
langdurig of chronisch ziek iemand 
op zich nemen. Ook oudere mantel-
zorgers, die zich op zeer uitzonder-
lijke wijze hebben ingezet, konden 
voor deze jaarlijkse prijs worden 
genomineerd.

Twee jaar
Bibiane van Erven werd genomi-
neerd vanwege de twee jaar durende 
zorg voor haar oma. Sinds novem-
ber woont haar oma in een verzor-
gingshuis. De tweede genomineerde 

is Pascal Bonhof, hij is zijn moe-
der, die verlamd is geraakt tijdens 
haar zwangerschap, tot grote steun 
en Patricia en Daphne (de derde en 
vierde genomineerden) helpen hun 
vader. Deze is afhankelijk van een 
rolstoel. De oudste genomineerde 

is mevrouw Daas, die haar man, 
met COPD, ondersteunt. Niet al-
leen haar man, maar ook buren en 
anderen kunnen op haar hulp reke-
nen. Uiteindelijk besliste de jury dat 
Bibiane van Erven de Mathildeprijs 
mee naar huis mocht nemen. 

Burgemeester Potters reikt de Mathildeprijs uit aan Bibiane van Erven. 

Asfalteren kruising 
weer uitgesteld 

Voor de derde maal zorgde de verwachte vorst ervoor, dat het asfalteren 
van de kruising van de Soestdijkseweg Zuid met De Holle Bilt/Dorps-
straat in De Bilt moest worden uitgesteld. In het weekeinde van 17/18 
maart zou de kruising afgesloten zijn voor doorgaand verkeer, maar dat 
is nu uitgesteld naar vrijdag 30 maart van 20.00 uur tot en met zondag-
ochtend 1 april om 6.00 uur. De aannemer heeft temperaturen boven 
nul nodig voor de laatste werkzaamheden als asfalteren, het zagen van 
detectielussen en aanbrengen van de wegmarkering. 

Omleiding
Ook dan loopt de omleiding vanaf de Soestdijkseweg Zuid via de Groe-
nekanseweg, Biltse Rading, Sartreweg (Utrecht) en de Utrechtseweg. 
Het dorp De Bilt blijft bereikbaar vanaf onder andere de Blauwkapelse-
weg, Waterweg en het Dr. Letteplein. De omleiding is met gele borden 
aangegeven. Woningen en bedrijven aan De Holle Bilt  kunnen bij Ho-
tel De Biltsche Hoek gebruikmaken van de afrit en een tijdelijke oprit 
van de Utrechtseweg (N237).



6

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.

Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Bel 0346 21 19 92

VINK GAAT VOOR

www.vinkwitgoed.nl
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459

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)

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

JouwWerk
is op zoek naar jou!

• Zorgprofessionals
vanaf niveau 1 en hoger

• Schoonmaakmedewerkers
• Diverse functies in de horeca
• Diverse functies in de bouw

Allemaal in de omgeving van Maartensdĳ k!

Schrĳ f je nu in!

JouwWerk

Kĳ k voor alle vacatures op: www.jouwwerk.nu
Meer informatie? Bel of mail gerust!

06-15378676  •  jouwwerk@gmail.com

PAAS SLAGROOMTAARTJE

€9,50

€2,50

2 stuks

BRIOCHEHAANTJES

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Bijscholing 
autorijden

Op maandag 26 maart nodigt Veilig Verkeer 
Nederland afdeling De Bilt mensen die al ja-
renlang autorijden uit voor een bijscholings-
cursus. De bijscholingscursus bestaat uit een 
theorie-deel omdat 40% van de verkeersre-
gels zijn gewijzigd in de afgelopen 10 jaar, een 
workshop en rijden in de eigen auto. De erva-
ring is dat deelnemers na afloop overtuigd zijn 
van het feit dat men weer bewuster auto rijdt. 

De bijscholingscursus is van 9.00 tot 12.15 uur 
of van 13.00 tot 16.15 uur. De cursus wordt ge-
geven in het Gebouw van SVM, Dierenriem 4 in 
Maartensdijk. Voorwaarden voor deelname zijn 
dat deelnemers woonachtig zijn in De Bilt, in het 
bezit zijn van een geldig rijbewijs B en voor de 
auto een WA- en een ongevallen-inzittenden-ver-
zekering is afgesloten. De kosten voor deelname 
bedragen 15 euro. Na afloop ontvangt iedere deel-
nemer een naslagwerk en een bewijs van deelna-
me. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 maart zowel 
telefonisch als schriftelijk. Nadere informatie is te 
verkrijgen bij: VVN, afdeling De Bilt, t.a.v. Enny 
Doornenbal-Boogaard, tel. 0346 211967 / 06 
55108922 of e-mail vvn.debilt@kpnmail.nl. [KD] 

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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 of mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 

leverancier 

van o.a. 

Family Cards, 

Belarto

en Buromac.
Parel Promotie

o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Stem op
Kapper Hans,

partijprogramma
212455

GOED GEKAPT
NAAR DE STEMBUS
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Twee markten in 
Servicecentrum De Bilt

door Kees Diepeveen

Op vrijdag 23 maart vinden in het Servicecentrum
De Bilt aan de Prof. Debijeweg 1 een Mini 

Voorjaarsmarkt en de Markt Samen Leuke Dingen 
Doen plaats. Met het gezamenlijk organiseren van beide 
markten hoopt de organisatie veel bezoekers te trekken. 

Het idee om beide markten op dezelfde dag te organiseren is ont-
staan uit een brainstorm tussen Wilma van Poelgeest, sociaal werker 
bij Mens De Bilt en organisator van de Markt Samen Leuke Dingen 
Doen en vrijwilliger Wendy Veerman organisator van de Mini Voor-
jaarsmarkt.: Wilma: ’Doordat er veel mensen in huis zijn versterken 
de markten elkaar. Er zijn zoveel links en verbindingen dat ons de 
combinatie het proberen waard lijkt’. Wendy: ’Eigenlijk wordt het zo 
een dag van de ontmoeting en we hopen dat er veel nieuwe contacten 
gelegd worden’.

Mini Voorjaarsmarkt
Deze markt wordt gehouden van 10.00 tot 14.30 uur en heeft een leuk 
aanbod van voorjaars- en paasspullen. Veelal zelfgemaakte spullen 
door mensen met een verstandelijke beperking, woonachtig in de hui-
zen van Zideris en Reinaerde. Vrijwilligers van het MamaCafé verko-
pen kinderspullen en -kleding. Emmaus is aanwezig met een kraam 
met op het voorjaar gerichte spullen. De opbrengst van de markt gaat 
naar vier goede doelen: KIKA, Stichting Poezensnuitjes, Nationaal 
Ouderenfonds en naar diverse projecten van Zideris, Reinaerde en 
Emmaus. Bijzonder op de markt is een Weggeeftafel. 

Goede spullen, die een tweede leven verdienen mogen worden mee-
genomen. De activiteiten, die op vrijdag worden gehouden zoals Ma-
maCafé van 10.00 tot 11.30 uur, Speelotheek van 10.00 tot 12.00 uur 
en Klaverjassen van 13.30 tot 16.00 uur gaan die dag gewoon door. 
Een mooie gelegenheid voor bezoekers om met deze activiteiten ken-
nis te maken. Een heel levendige dag met markten en activiteiten door 
elkaar heen.  

Markt Samen Leuke Dingen Doen
De markt vindt plaats van 13.30 tot 15.30 uur en lijkt echt in behoefte 
te voorzien. In november 2017 vond de laatste markt plaats en heeft 
vele matches tussen bezoekers opgeleverd. Vrijwilliger Marlies Wil-
lemse medeorganisator van deze Markt: ‘Deze matches hebben ertoe 
geleid dat een aantal dames en heren een kookclubje is gestart en er 
dames een aantal keren met elkaar naar de bioscoop zijn geweest. We 
zien ook dat mensen die al een keer zijn geweest weer terugkomen. 
Al ontstaat er geen nieuwe match en praten ze alleen dan hebben die 
mensen toch een leuke middag gehad’. 

Wilma vult aan: ‘Mensen die geen vast idee hebben doen tijdens de 
Markt misschien een leuk idee op. Bovendien hangt in de centrale 
hal van het Servicecentrum De Bilt een prikbord waarop iemand kan 
aangeven wat hij of zij leuk vindt om de toen. Culinaire, creatieve of 
culturele activiteiten, spellen spelen, vormen van bewegen zijn daar 
voorbeelden van. Iedereen kan binnen lopen. Medewerkers van de Bu-
reaudienst beantwoorden uw vragen’. 

Vierstee
In De Vierstee in Maartensdijk is op woensdag 4 april van 18.00 tot 
21.00 uur weer een Markt Samen Leuke Dingen Doen. Mirjam Val-
kenburg sociaal werker van Mens De Bilt :’Wij willen ook de groep 
mensen bereiken die nog niet gepensioneerd is. Ook in die groep zijn 
mensen die graag contacten willen leggen. 

We hopen met deze avondmarkt daarin te voorzien’. Voor nadere info 
over de markten bel of mail met servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl 
tel. 0307440595. 

Groenekan – Agterberg Bedrijven is een unieke 
combinatie van bedrijven met veel specialismen 
op het groene- en grijze werkgebied. Een echt 
familiebedrijf dat al jaren een begrip is binnen de 
Gemeente De Bilt en hun verblijfplaats Groenekan. 
Diverse grond-, weg-, waterbouw, groenvoor-
ziening- en groenrecyclingprojecten zijn in de 
afgelopen decennia door hen uitgevoerd. Dit jaar 
bestaat Agterberg b.v. alweer zesenzestig jaar,
wat een mooie aanleiding geeft voor een

metamorfose van het bedrijfspand. Zodat het 
bedrijfspand straks weer voldoet aan de eisen en 
wensen van de huidige tijd. Hiervoor hebben zij 
de expertise van VIOS Bouwgroep b.v. uit Utrecht 
ingeschakeld, om hen te adviseren en de werk-
zaamheden te realiseren. Maandag 19 maart werd 
middels een ‘sleuteloverdracht’ symbolisch het 
startschot voor de verbouwing gegeven. 
Een mooi moment, dat uiteraard gevierd
werd met een heerlijk stuk taart.

Agterberg Bedrijven bestaat 66 jaar en viert dat met de vernieuwing van het bedrijfspand.

Agterberg
vernieuwt bedrijfspand

66

Mirjam Valkenburg, Wilma van Poelgeest, Astrid Nubé, Wendy Veerman, 
Marlies Willemse en Marja Koppel organiseren beide markten en hopen 
vele bezoekers te mogen ontvangen.

Convenant Aardgasvrije nieuwbouw
Stedin, provincie Utrecht, gemeen-
te De Bilt en 17 andere gemeenten 
in de regio Utrecht ondertekenden 
vrijdag 16 maart het regionale con-
venant Aardgasvrije nieuwbouw. 
De ondertekenaars gaan in ge-
sprek met ontwikkelaars die nog 
nieuwbouw met gas ontwikkelen 
en Stedin biedt een inkeerregeling 
aan om reeds gesloten contracten 
open te breken. Recent schrapte de 
Tweede Kamer de aansluitplicht op 
het aardgasnet voor nieuwbouw-
woningen. Deze wetswijziging gaat 
waarschijnlijk op 1 januari 2019 in. 
Gemeenten, provincie en de netbe-
heerder willen daarop niet wach-
ten en gaan nu al aan de slag. Zij 
willen in hun nieuwbouwprojecten 
geen aardgas meer en bundelen de 
krachten om projectontwikkelaars 
ervan te overtuigen te kiezen voor 
een duurzaam alternatief.

Aardgasvrije nieuwbouw
Wereldwijd staan we voor de uit-
daging om de CO2-uitstoot terug te 
dringen. De CO2-uitstoot wordt in 
Nederland voor 40% veroorzaakt 
door het verwarmen van gebouwen 

met aardgas. De provincie Utrecht 
wil in 2040 klimaatneutraal zijn en 
alleen nog maar schone energie ge-
bruiken. De gemeente De Bilt wil 
deze ambitie zelfs al in 2030 realise-
ren. De verduurzaming van de ver-
warming van de 550.000 huishou-
dens in de provincie Utrecht vormt 
hierin een grote opgave. 

Energievraag
Wethouder Anne Brommersma 
(duurzaamheid): ‘In De Bilt is onge-
veer de helft van het gasverbruik toe 
te schrijven aan onze huishoudens. 
Uit onderzoek blijkt dat het moge-
lijk is om energie, voornamelijk gas, 
te besparen en zo de energievraag 
met de helft terug te brengen. Dit 
convenant gaat daar zeker aan bij-
dragen, door allereerst nieuwbouw-
woningen aardgasvrij op te leveren’. 

Ontwikkelaars
Ook gedeputeerde Pim van den 
Berg ziet aardgasvrije nieuwbouw 
als een logische stap. ‘We willen in 
onze regio geen nieuwe gasinfra-
structuur meer aanleggen, als we 
in 2050 in Nederland geen aardgas 

meer gebruiken. Zo bereiden we 
ons voor op een toekomst zonder 
fossiele brandstoffen’. Op dit mo-
ment worden echter nog steeds 
nieuwbouwwoningen in de regio 
Utrecht aangesloten op aardgas. De 
ondertekenaars willen gezamenlijk 
uitdragen dat een toekomstbesten-
dige en duurzame energievoorzie-
ning zonder aardgas is. Daarvoor 
gaan ze nu in gesprek met ontwik-
kelaars die nog nieuwbouw met gas 
ontwikkelen.

Inkeerregeling
Stedin, medeondertekenaar van het 
Bilts Energie Akkoord en lid van 
het Bilts Energie Beraad, onder-
steunt gemeenten bij de gesprekken 
en biedt een inkeerregeling aan. 
Ontwikkelaars krijgen daarbij de 
mogelijkheid om al aangegane con-
tracten met aardgas open te breken. 
Het gaat om projecten waar aardgas 
is voorzien, maar een elektriciteits-
net ook een mogelijkheid is. Een-
zelfde convenant werd afgelopen 
maandag ook al ondertekend met 
twintig gemeenten en de provincie 
in Zuid-Holland.

Gemeente De Bilt is een van de ondertekenaars van het convenant.
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Voordeel

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.

125

200 449

10,-

Geldig van donderdag 22 t/m zaterdag 24 maart 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Conference
peren

bak 1 kilo

Sukade-
lappen

500 gram

Douglas Green
cabernet
sauvignon

3 � essen van

€16,47

Roomboter
appel� appen

vers uit
eigen oven
4 stuks
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advertentie

‘Muziek is de mooiste hobby die er is’
Deze mooie uitspraak komt van dirigent Arie Roelofsen, die op zaterdag 31 maart na

29 jaar afscheid neemt van de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH) met een
afscheidsconcert met de Melodie Percussiegroep (MPG). 

De KBH is een club waar Arie zich 
erg verbonden mee voelt: ‘Wat na-
tuurlijk logisch is als je er al zo lang 
bij bent, je voelt je bijna familie 
van iedereen. Ik heb veel mensen 
zien opgroeien bij de club, nadat 
ze als klein mannetje bij de KBH 
kwamen’. Arie kwam zelf in 1989 
bij de KBH als instructeur van de 
slagwerkgroep en is begonnen met 
het doorvoeren van een aantal grote 
veranderingen, zoals het opzetten 
van een melodie percussiegroep: 
‘Vroeger waren harmonieorkesten 
en fanfares al blij als ze een paar 
lyra’s hadden’, aldus Arie, ‘maar nu 
is er zoveel meer. Nu kun je met me-
lodisch slagwerk ook echt concerten 
neerzetten waarbij je het publiek 
goed kunt vermaken’.  

Programma
Het programma van zijn afscheids-
concert is door hem zelf samen-
gesteld: ‘Ik heb geprobeerd een 
doorsnede te vinden van alle leuke 

nummers die we de afgelopen ja-
ren gedaan hebben en ook gekeken 
naar de mensen van de club zelf. 
Zo spelen we Riverdance omdat we 
daarmee laatst op topconcours zijn 
geweest, Black Sands omdat daar 
blazers bij zitten, Overdrive voor 
de gitaristen, en Comedians’ Gallop 
met de (oud-)voorzitters Rik Drie-
enhuizen en Peter van de Horst.’

Opvolger
Tijdens het concert van 31 maart 
zal Arie het dirigeerstokje letterlijk 
doorgeven aan zijn opvolger Marcel 
Heijnen. Specifieke tips voor hem 
heeft Arie niet: ‘Iedereen doet het 
werk op zijn eigen manier en Mar-
cel heeft zijn sporen ook al verdiend. 
Het is goed voor de muzikanten dat 
er weer een nieuwe boost komt.’ Het 
concert begint om 20:00 in het H.F. 
Witte Centrum in De Bilt. Kaarten 
zijn te bestellen via reserveren@
biltseharmonie.nl en verkrijgbaar 
aan de zaal.             (Nynke Brouwer)

Dirigent Arie Roelofsen neemt op 
31 maart afscheid van de KBH. 

Zet je in voor Eet Mee!
door Henk van de Bunt

Een etentje bij iemand thuis is bij Stichting Eet Mee! veel meer dan een etentje. Je maakt een 
praatje met buurtgenoten die je normaal nooit spreekt, helpt iemand aan sociale contacten of 

werkt aan je taalniveau. Wat je reden voor deelname ook is, Eet Mee! ziet het
als haar uitdaging om de juiste match te maken. 

De stichting richt zich op ieder-
een, die nieuwe mensen wil le-
ren kennen; speciale aandacht 
besteedt ze aan het matchen van 
vluchtelingen, studenten en oude-
ren voor een gezellig etentje bij 
iemand thuis. Voor senioren zijn 
er bijvoorbeeld leuke eetadres-
sen, waar ze regelmatig kunnen 
aanschuiven. Jaarlijks worden er 
honderden matches gemaakt in de 
regio Utrecht. 

Contacten
Uit de Eet Mee!-etentjes zijn al 
heel wat vriendschappen voortge-
komen. Op deze manier draagt de 
organisatie bij aan de sociale co-
hesie in de buurt. Om dit nog be-

ter te doen, wordt de organisatie 
anders ingericht en heeft het Eet 
Mee!-vrijwilligersteam dringend 
versterking nodig. Coördinator 
Annelies Kastein: ‘Er is behoefte 
aan een drietal medewerkers voor 
8-16 uur per week op het kantoor 
in De Bilt. Allereerst een Commu-
nicatie- en marketingmedewerker. 
Omdat de verschillende formules 
voor specifieke doelgroepen in 
elkaar geschoven gaan worden, 
moet de communicatie- en mar-
ketingstrategie opnieuw ingericht 
worden’. 

Match
Annelies vervolgt: ‘Ook zoekt de 
organisatie een nieuwe Matchma-

ker. Deze maakt matches op maat 
met behulp van een matchappli-
catie en onderhoudt de contacten 
daarover met de deelnemers. Tot 
slot komt er een vacature voor een 
Coördinator voor de gemeente De 
Bilt. Deze spin in het web zorgt 
voor het werven van nieuwe deel-
nemers, met extra aandacht voor 
vluchtelingen en senioren en on-
derhoudt de contacten met orga-
nisaties door bijvoorbeeld een 
praatje te houden. Wie Stichting 
Eet Mee! wil steunen, als vrijwil-
liger of bijv. met een donatie voor 
de nieuwe matchapplicatie kan 
contact opnemen via ww.eetmee.
nl of tel. 030 2213498; ook als je 
nog vragen hebt’.

Annelies Kastein werkt haar agenda bij.

Even Gluren bij de buren 
‘Het is zondagmiddag 18 maart, 
bijna 16 uur, en ik besluit om toch 
nog even te gaan gluren bij mijn 
buren op Stenen Camer 66, verder-
op in de straat. Een minuut lopen en 
ik dompel me onder in een heerlijk 
optreden van het trio MJ & Poort & 
de Jongh, meerstemmige zang van 
een vrouw en twee mannen. Twee 
van de drie musici begeleiden zich-
zelf op gitaar. De stemmen vullen 
elkaar mooi aan en hebben een ge-
heel eigen kleur. 

En de muziek? We horen liedjes 
van vroeger, jaren 60 en 70, en ook 
wat recenter in het Engels en in het 
Frans. Een bijzondere vertolking 
van ‘Just a Song Bemore I Go’ van 
Coby, Stills, Nash & Young en van 
‘Carolina In My Mind’ van James 
Taylor. Van Sting horen we ‘fra-
gile’ en ‘fields of gold’. En ‘Une 

belle histoire’ van Michel Fugain 
brengt ons weer terug in Frankrijk 
van de jaren 70. Er waren veel meer 
prachtige liedjes. Volgend jaar zijn 

er weer nieuwe kansen om muziek 
te luisteren en ondertussen even te 
gluren bij jouw buren.

(Annet Hofmeijer)

Het trio MJ & Poort & de Jongh is neergestreken op de Stenen Camer.

Verboden liederen 
in Bilthoven

Op zondag 25 maart om 16.00 uur treedt het Utrechtse wereldmuziekkoor 
op in de Centrumkerk (Julianalaan 42). In zijn twintigjarig bestaan heeft 
het koor een zeer uitgebreid en origineel repertoire aan liederen van over de 
hele wereld opgebouwd. Een aantal hoogtepunten daaruit zal zeker klinken, 
maar tevens geeft Sophie’s Voice een voorproefje van zijn nieuwe project: 
When will we ever learn; liederen uit de loopgraven. Liederen én gedichten 
waarin de Eerste Wereldoorlog die honderd jaar geleden eindigde centraal 
staat. Italiaanse soldaten die ‘Gorizia tu sei maledetta’ zongen werden we-
gens moedeloosheid ter dood veroordeeld. ‘La chanson de Craonne’ was 
tot 1974 verboden op de Franse radio en televisie. In de Centrumkerk zijn 
ze ongestraft te beluisteren. Het recentere lied ‘Ontheemde’ illustreert dat 
het thema van oorlog en vrede weer aan actualiteit wint. Sophie’s Voice 
wordt op piano begeleid door Renske van der Burg en gedirigeerd door 
Pim Brackenhoff. De entree is gratis. 

Sophie’s Voice komt op zondag 25 maart om 16.00 uur naar de Centrumkerk 
(Julianalaan 42 in Bilthoven).
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Bij de woningtoewijzing gelden speciale inkomens- en voorrangsregels. 
Zie de informatie bij het woningaanbod.

REAGEREN KAN VAN 27 MAART TOT 8 APRIL 2018 VIA WONINGNET: 
WWW.WONINGNETREGIOUTRECHT.NL

START VERHUUR
aan de Van Heukelomlaan in Bilthoven
APPARTEMENTEN

Woonstichting SSW
www.ssw.nl

030 220 58 33

•  Nieuwbouw 99 sociale huurappartementen
•  3- en 4-kamerwoningen
•  Gasloos, duurzaam en levensloopbestendig
•  Huurprijzen van € 560,- tot € 710,- per maand  
  (excl. servicekosten)
•  Oplevering verwacht vanaf november 2018
Kijk op www.deleijenzuid.nl voor alle informatie

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KALFS KOTELET

Kalfsentrecôte met een beentje, zout en peper en kort 

bakken, heerlijk genieten!!
100 gram 2,50

DE MACHO BURGERS

Puur rundvlees. Lekker gekruid & gezouten en een 

stoer formaat: wie durft???
per stuk 2,50

CARPACCIO TAARTJES

Van puur gemalen biefstuk, kruiden, kappertjes, 

olijfolie, Parmezaanse kaas & pijnboompitjes
100 gram 1.75

THAISE KIPWOKBLOKJES

Lekker gemarineerd & met groenten gevuld, kort 

wokken; heerlijk bij witte rijst, nasi, bami...
100 gram 1,25

GEVULDE BIEFSTUK

Met o.a. malse biefstuk, kruiden crème en een lekker 

marinade. circa 4 minuten bakken.
100 gram 2,25

ROLLADE BOURGUIGNONNE

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkensfilet, kaas, 

rookvlees en bourgondische kruiden
100 gram 1,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 19 maart t/m zaterdag 24 maart. Zetfouten voorbehouden.

Deze week snoei
demonstraties zonder 

onverwachte gast!!

Pas 
gearriveerd:

Volop nieuwe
sfeervolle

paas-
decoraties

in onze
DECORIE!!! Dorresteinweg 72b Soest, 

Tel. 035 - 6012883 - www.vaarderhoogt.nl

Tot de vakantieperiode zijn wij ook 
ELKE ZONDAG geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Onze Lente is uitgebroken: kies uit 
duizenden planten, heesters en bomen.

Tijdens onze snoeidemonstraties van vorige week 
kregen we onverwacht bezoek van een koudegolf, 
de Siberische IJsbeer geheten. Daarom, voor al die 
mensen die het té koud vonden of niet in de 
gelegenheid waren, dit weekeinde nógmaals  

SNOEIDEMONSTRATIES.
Zaterdag zijn er demonstraties om 11.00 en om 

14.00 uur, zondag is er een demonstratie om 
14.00 uur. Na afloop trakteert onze specialist 

Peter u op een GRATIS kopje vers gemalen koffie.

TSO (Tussen Schoolse Opvang) - Kracht Gezocht

Stichting Het Kievitsnest is een zelfstandige, kleine, non- profi t organisatie, 
welke het doel heeft de kinderen op de basisschool Wereldkidz De Kievit te 
Maartensdijk de mogelijkheid te bieden op Tussen Schoolse Opvang.

Stichting Het Kievitsnest heeft een echt team, welke van 11.45 – 13.15 uur. 
toezicht houdt op de kinderen die overblijven. Sinds kort zijn wij op zoek 
naar een nieuwe TSO Kracht om het team aan te vullen.

TSO-Kracht (M/V)
maandag en/of dinsdag en/of donderdag en/of vrijdag.

Tijd 11.45 - 13.15 uur

Wij vragen:
• Goede contactuele / communicatieve / sociale vaardigheden.

(vloeiend Nederlands sprekend)
• Kindvriendelijke houding.
• In teamverband en zelfstandig kunnen werken.
• Flexibel en service gericht.

Wij bieden:
• Een prettige werksfeer binnen een informeel hecht team.
• Mogelijkheden voor eigen inbreng, ideeën en initiatieven.
• Wettelijke vergoeding voor vrijwilligerswerkzaamheden.

Enthousiast?
Vind je het leuk of heb je een passie voor het werken met kinderen in de 
leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar, dan zouden wij graag met je in contact 
treden.

Heb je interesse of vragen, neem dan gerust contact op met:
Hans de Klerk (Voorzitter Stichting Het Kievitsnest)
GSM: 06 - 33 16 83 96
E-mail: hetkievitsnest@live.nl

Laat een ontbijt bezorgen
Wilt u Iemand verrassen of zelf genieten van een lekker ontbijt, teken dan in op de 

ontbijtactie die zaterdag 21 april, voor het derde jaar op rij, weer vanuit 
PKN Bilthoven georganiseerd wordt.

Met een bestelling steunt u automatisch ook iemand 
die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Ieder-
een kan een ontbijt bestellen voor zichzelf of voor 
een ander via de website www.ontbijtactiedeark.nl. 
De ontbijtjes zullen op zaterdag 21 april in twee 
tijdvakken, tussen 8.00 en 9.30 uur of tussen 9.00 
en 10.30 uur, worden thuisbezorgd.

Door de verkoop van ontbijtjes, in combinatie met 
sponsoring van benodigde producten, is het moge-

lijk om per twee bestelde ontbijtjes kosteloos nog 
een derde ontbijt klaar te maken. Dit ontbijt wordt 
gratis bezorgd bij iemand, die wel een steuntje 
in de rug kan gebruiken. Vorig jaar konden er op 
deze manier ruim 200 mensen, aangesloten bij de 
Voedselbank, worden verrast met een gratis ontbijt. 
Meer info op website www.ontbijtactiedeark.nl. 
De Ark). Bestellen is mogelijk tot en met 2 april 
(tweede paasdag). 

(Johan en Lisette van Vulpen)

Klaar voor de start

Vrijdag 16 maart trouwden Gerbert Copier (Maartensdijk) en Josefien van Vulpen (Hollandsche Rading). 
Als cadeau van familieleden mochten zij één minuut winkelen bij Hoogvliet in Bilthoven. Anki Hoogers van 
Hoogvliet Bilthoven feliciteerde het bruidspaar met elkaar en met hun winkelprijs van 116,36 euro. [HvdB]
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Rij je een nieuwe Volkswagen Audi, 
Skoda of VW Bedrijfswagens? Dan 
heb je recht op gratis mobiliteits-
service tijdens de fabrieksgarantie 
van 2 jaar of max 30.000 km. Laat 
je Volkswagen Audi, Skoda of VW 
Bedrijfswagens onderhouden 
bij De Rooij, dan behoud je ook 
daarna het recht op de gratis 
mobiliteitsservice. Je bespaart 
al snel elk jaar zo`n 100 euro aan 
lidmaatschapsgeld voor een 
pechservice-abonnement.

GEGARANDEERD HULP 
IN HEEL EUROPA
Het enige wat je hoeft te doen 
is jouw VW, Audi, Škoda of VW 
Bedrijfswagen te laten onder-
houden door de officiële Service 
dealer Autobedrijf De Rooij. Heb 
je een auto waarvan de vorige 
eigenaar onderhoud of reparaties 
aan de auto niet of elders heeft 
laten uitvoeren? De Mobiliteitsser-
vice wordt weer van kracht zodra 
je bij de De Rooij een grote beurt 
of Long Life-onderhoudsbeurt en 

de geadviseerde reparaties laat 
uitvoeren.

DAG EN NACHT
De Rooij heeft dag en nacht een 
speciaal ingerichte serviceauto 
klaar staan. Deze serviceauto is 
voorzien van merk specifieke 
apparatuur en materialen. De 
opgeleide monteurs hebben het 

vakmanschap om passende hulp 
te verlenen. Bij pech onderweg 
wordt je geholpen door de dichtst-
bijzijnde service dealer. 

Vaak lukt het om de auto ter 
plaatse te repareren. Lukt dat niet, 
dan wordt de auto afgesleept naar 
de dichtstbijzijnde service dealer 
voor reparatie. Is het voertuig niet 

binnen drie uur te repareren word 
je mobiel gehouden middels een 
taxi, openbaar vervoer of met een 
vervangende auto. 

OFFICIËLE SERVICE DEALER
Je merkt het al. De Rooij is de 
officiële Service dealer voor De Bilt 
en omstreken, het juiste adres voor 
VW, Audi, Škoda of VW Bedrijfs-

wagens. Met uit-stekende onder-
houdsservice, twee jaar garantie 
op uitgevoerde reparaties en de 
auto in vertrouwde handen mét 
persoonlijke aandacht.

DE SERVICE ADVISEURS 
VERTELLEN U GRAAG MEER!

Rij je een Volkswagen Audi, Skoda of VW Bedrijfswagens? Laat hem dan onderhouden bij 

Autobedrijf De Rooij, dan heb je recht op gratis mobiliteitsservice 24 uur per dag, 7 dagen in 

de week, in heel Europa! Je bespaart al snel elk jaar zo`n 100 euro aan lidmaatschapsgeld voor 

een pechservice-abonnement.

Autobedrijf De Rooij 
biedt gratis Pechhulp

Autobedrijf De Rooij
C. de Haasweg 12
3721 TK Bilthoven 
(bij de Herbie-rotonde in De Bilt)
030-2204836
info@derooijauto.nl
www.derooijauto.nl

Openingstijden werkplaats:
Maandag t/m vrijdag
07.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.00 - 12.30 uur

24 uur per dag, 7 dagen in de week, in heel Europa!

Je bespaart al snel elk jaar zo’n 100 euro

Servicemonteurs staan dag en nacht paraat.

Autobedrijf De Rooij De Bilt Mobiliteitsservice voor Volkswagen, Audi, Škoda en Volkswagen Bedrijfswagens.

Mondzorg De Bilt 
breidt uit

De kleinschalige tandartspraktijk aan de Burgemeester de Withstraat 
59-c in De Bilt telt sinds augustus vorig jaar 3 tandartsen. Naut van den 
Bosch werkt sinds die tijd aan uitbreiding van de praktijk. Mondzorg 
De Bitl is een van de deelnemers aan het kortingsbonnenboekje dat 
eind vorig jaar door de Vierklankbezorgers is uitgereikt. Met de 
kortingsbon ontvangt u bij inschrijving een fraaie Oral-B goodiebag 
en .profiteert u van een gratis controle

Mondzorg de Bilt bestaat inmiddels zeven jaar. Naast deze drie be-
trokken tandartsen bestaat het team uit twee mondhygiënistes en vijf 
assistenten. Naut van den Bosch heeft ruim 8 jaar als tandarts in Ita-
lië gewerkt. In Italië gaat iemand alleen naar de tandarts wanneer er 
klachten of wensen zijn. Het preventieve zoals halfjaarlijkse controles 
kennen ze daar niet. Dat heeft tot gevolg dat wanneer patiënten komen 
je meteen complexe gevallen krijgt te behandelen. Naut van den Bosch 
heeft daardoor in Italië veel ervaring opgedaan met complexe gebits-
situaties, esthetiek, tandvleesbehandelingen en implantologie. Naut: 
‘Naast algemene, esthetische tandheelkunde en implantologie, behoort 
ook reconstructieve tandheelkunde tot mijn specialiteit. Reconstruc-
tieve tandheelkunde is het opnieuw opbouwen van verloren gegaan 
tandweefsel. Dit functioneel en es-
thetisch zo fraai mogelijk herstel-
len dat vind ik mooi om te doen’. 
Door de komst van deze ervaren 
tandarts is er bij Mondzorg De 
Bilt weer plaats voor nieuwe pati-
enten. Die kunnen zich melden bij: 
Mondzorg De Bilt, Burgemeester 
de Withstraat 59-c, 3732 EJ De 
Bilt, telefoon 030 2512105. E-
mail: mailbalie@mondzorgdebilt.
nl. Kijk op www.mondzorgdebilt.
nl voor meer informatie. Heeft u 
het kortingsbonnenboekje gemist? 
U kunt alsnog een exemplaar ha-
len op o.a. het kantoor van De 
Vierklank. Kijk voor een volledig 
overzicht van de afhaaladressen 
op www.vierklank.nl.

Multidisciplinaire 
samenwerking De Bilt 

Na een jaar met elkaar in gesprek geweest te zijn is de 
samenwerking tussen Fysiotherapie en Beweegcentrum 

Maartensdijk, Logopediepraktijk De Bremhorst,
Podotherapeut De Bilt/Bilthoven en Ergotherapie Zeist

op 21 feb 2018 officieel geformatteerd. 

De bedoeling van de samenwerking is tweeledig; een aantal keer per jaar 
samenkomen om inhoudelijk en kwalitatief overleg te voeren over zaken 
mede te ontwikkelen in de gemeente de Bilt en daarnaast op project-
basis praktisch te gaan samenwerken, bijv. gezamenlijke Screening en 
Advies door Fysiotherapeut en Podotherapeut. In 2017 hebben Ron van 
der Meijden en Therese van Gelder al een gezamenlijk project gedaan 
betreffende werkplekonderzoek op de Sectiezaal van de Pathologie van 
de UU en Diergeneeskunde op de Uithof in Utrecht; zij willen dit in de 
komende tijd voorleggen aan bedrijven in de omgeving. Natuurlijk is de 
samenwerking ook bedoeld voor gezamenlijke patiënten en cliënten om 
met korte lijnen de meest effectieve begeleiding met elkaar af te stem-
men en samen een behandelstrategie te ontwikkelen .

V.l.n.r. Rob Karstens en Ron van der Meijden (Fysiotherapie en 
Beweegcentrum Maartensdijk, Joan Cooke (Logopediepraktijk de 
Bremhorst), Michiel Gips Podotherapeut De Bilt/Bilthoven en Therese 
van Gelder (Ergotherapie Zeist).

Naut van de Bosch verwelkomt 
graag nieuwe patiënten in de 

praktijk.

editorial
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Geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 maart 2018

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com. Zet- en drukfouten voorbehouden

Wie zijn de toppers van jouw club? Misschien ben jij het zelf wel?
Vanaf 21 maart scoor je bij elke € 10,00 een zakje met sportplaatjes. 

Bij speciale actie producten tik je zelfs nog extra zakjes binnen.

PER FLES

0.99
PER STUK

9.99

Alle fl essen van 
1.25 - 1.5 liter 
 Van  1.35 - 1.75 

 7UP, Pepsi
of SiSi 

Alle fl essen van 2695 ml 
of pakken met 36 stuks
 Van 13.69 - 17.39 

 Ariel wasmiddel 
of 3 in 1 pods 
grootverpakking

NU

30%
KORTING

Geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 maart 2018Geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 maart 2018Geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 maart 2018Geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 maart 2018

KORTING

Geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 maart 2018Geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 maart 2018

PER REEP

1.99
Alle fl essen 
van 360 - 750 ml
 Van 2.29 - 2.99 
 Voor 1.60 - 2.09 

 Innocent 
smoothie 

Alle repen van 
180 gram
 Van 2.53 - 2.58 

 Tony’s 
Chocolonely
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GEMEENTENIEUWS
week 12 ¾ 21 maart 2018

Verkoop vrije kavels 
in Bilthoven 
De gemeente De Bilt heeft vijf vrije kavels in 
de verkoop voor particuliere zelfbouw. Aan de 
Sperwerlaan en de Boslaan in Bilthoven heeft 
de gemeente locaties beschikbaar voor her-
ontwikkeling. Voorheen stonden hier respec-
tievelijk scouting Akoteh en de Van Everdin-
genschool. Op www.bouwenaandebilt.nl vindt 
u informatie over de verkoop.

Asfalteren kruising  
uitgesteld door vorst
Vanwege vorst wordt het asfalteren van de 
kruising van de Soestdijkseweg Zuid met De 
Holle Bilt/Dorpsstraat in De Bilt uitgesteld. 
Komend weekend zou de kruising afgesloten 
zijn voor doorgaand verkeer, maar dat is nu 
uitgesteld naar vrijdag 30 maart van 20.00 
uur tot en met zondagochtend 1 april om 
6.00 uur.

Kappen onveilige 
bomen
In maart laat de gemeente De Bilt 142 zieke 
bomen kappen. De bomen vormen een risico 
voor de veiligheid. Voor de meeste gekapte 
bomen komen jonge exemplaren terug. Op 
de website vindt u meer informatie, inclusief 
een kaart waarop u precies kunt zien om 
welke bomen het gaat.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige 
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

De Bilt:   Door de hele gemeente worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst, 
werkzaamheden duren tot juli 2018.

De Bilt:   Door de hele gemeente heen worden de straat kolken gereinigd,  
tot 20 april 2018.

De Bilt:   De Holle Bilt kruising Dorpsstraat asfalt werkzaamheden tussen 20.00 uur tot 
6.00 uur, vanaf 30 maart tot 1 april 2018. 

De Bilt:   Saturnuslaan, inbegrepen de kruisingen met de Plutolaan en de  
Neptunuslaan rioolwerkzaamheden tot 20 april 2018. 

Bilthoven:  2e Brandenburgerweg herstelwerk wegen van 19 tot en met 24 maart 2018.
Bilthoven:  Vinkenplein: kabel- en leidingwerkzaamheden; tot eind maart 2018.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het  
wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Bestrijding van ratten in Bilthoven-West
Er is rattenoverlast in Bilthoven-West. Bewoners, Woonstichting SSW en de ge-
meente De Bilt hebben allen een rol en verantwoordelijkheid om de oorzaak aan 
te pakken. De gemeente pakt de coördinatie van de gezamenlijke aanpak op en 
werkt samen met bewonersgroep Rattenoverlast De Bilt - Bilthoven.

Maatregelen tegen ratten
Het is belangrijk om de omgeving zo onaan-
trekkelijk mogelijk voor ratten te maken. De 
gemeente De Bilt treft daarbij onder andere 
maatregelen in de openbare ruimte, riolering, 
groenvoorziening, vuilcontainers, herstelwerk-
zaamheden, handhaving en communicatie. 

Bestrijding van ratten met lokaaskisten
De gemeente De Bilt werkt met professionele 
rattenbestrijder. U heeft geen overlast van de 
bestrijding in de openbare ruimte. Wel is het 
mogelijk dat wij toegang vragen tot uw tuin 
voor inspectie. Uiteraard zal dat in overleg 
gaan en alleen als u hier toestemming voor 
geeft.  Medewerkers van het bestrijdingsbedrijf 
werken met verschillende soorten lokaaskis-
ten. De lokaaskisten zijn absoluut veilig, afge-
sloten en alleen voor de bestrijding van ratten 
ontwikkeld. Wel vragen wij u deze kisten niet 
te verplaatsen. Alle kisten zijn voorzien van een 
MegaDes sticker en genummerd. 
De lokaaskisten worden vastgezet met een 
grondanker en voorzien van niet giftig lokaas. 

Na controle op opname van het niet giftige lok-
aas kunnen de kisten daarna worden voorzien 
van klapvallen voor ratten.

Wat kunt u zelf doen?
Ratten worden aangetrokken door eten, drin-
ken en nestelgelegenheid. Bestrijden heeft 
geen zin als er voedsel en schuilplekken be-
schikbaar blijven. Kijk op www.debilt.nl/ratten 
voor meer informatie. 

Werkzaamheden Driehoek 
Op de onverharde, tijdelijke parkeerplaats op 
de Driehoek in het centrum van Bilthoven 
worden deze week extra parkeerplaatsen 
aangelegd. De nieuwe, verharde inrichting 

van dit parkeerterrein wordt deze maand  
afgerond. In totaal komen hier circa 140  
parkeerplaatsen inclusief enkele plekken 
voor mindervaliden.

Meld het bij de
gemeente via

www.debilt.nl/ratten 
of 030-2289411 

Rattenoverlast? 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Vandaag, woensdag 21 maart 2018, zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Met uw stem 
bepaalt u mede welke partijen en welke per-
sonen in de gemeenteraad komen. Brengt u 
ook uw stem uit? Dat kan nog tot 21.00 uur! 
Meer informatie over de verkiezingen kunt u 
vinden op www.debilt.nl/verkiezingen.

Referendum Wiv
Op 21 maart kunt u ook uw mening  
uitspreken over de Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten (Wiv). 
Meer informatie hierover vindt u op 
www.debilt.nl/verkiezingen.

Indienen Subsidieaanvragen 2019 
vóór 1 april 2018 
Welzijnsinstellingen die op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 
2012 voor het jaar 2019 een jaarlijks subsidie wensen, moeten vóór 1 april  
digitaal een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente via: 
www.debilt.nl/zorg-werk-en-jeugd/subsidie.  

Belangrijk is om te weten dat er voor deze 
aanvraag eHerkenning nodig is. eHerkenning 
is een middel om de authenticatie van orga-
nisaties bij overheidsdienstverleners te rege-
len.

Vraagt uw instelling voor het eerst subsidie 
aan, of wenst u nadere informatie over het 
aanvragen van subsidie? Dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw M. el Mellahi van het 
Team Sociale en Ruimtelijke Ontwikkeling 
Bilthoven via tel. (030) 2289 541.

Afscheid en installatie gemeenteraad 
Als alle stemmen zijn geteld en de uitslagen zijn vastgesteld wordt in twee raads-
vergaderingen afscheid genomen van de oude raad en de nieuwe raad geïnstal-
leerd. Deze vergaderingen vinden beiden plaats in de Mathildezaal van het gemeen-
tehuis in Bilthoven en starten om 20.00 uur

De bijzondere raadsvergadering op dinsdag 27 maart 2018 draait om het  
afscheid van vertrekkende raadsleden. Op de agenda staat:
•  Vaststellen rechtmatigheid van de verkiezingen en beslissen op eventuele  

geschillen
• Onderzoek geloofsbrieven en beslissing toelating nieuw benoemde raadsleden
• Afscheid vertrekkende raadsleden

Op donderdag 29 maart 2018 vindt de bijzondere raadsvergadering plaats waarin 
de nieuwe raad wordt geïnstalleerd. Op de agenda staat:
• Installatie van de nieuw benoemde raadsleden
•  Algemene beschouwing op de verkiezingsuitslag (debat over de uitslagen van de 

verkiezingen)

De agenda en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergaderingen 
vindt u op raadsinformatie.debilt.nl. Heeft u een vraag over de vergaderingen of 
een van de stukken? Neem dan contact op met de griffie via 
raadsgriffie@debilt.nl of (030) 228 91 64. 
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Lokaler kan niet! Stem

#1 Madeleine Bakker #2 Werner de Groot
Maartensdijk

#6 Teus Spelt
Groenekan

#3 Martijn Koren
De Bilt

#7 Cornel Boere
Westbroek

#4 Margriet van de Vooren
Bilthoven

#5 Arjan Muijs
Hollandsche Rading

adv Vierklank Stem CDA 264x196 FO.indd   1 19-03-18   09:44

Themamiddag ‘Een huis vol spullen’
Op zaterdag 24 maart 2018 organiseert professional organizer Monique Lutz de gratis 

themamiddag ‘Een huis vol spullen’ in De Bilt. 

We bezitten steeds meer spullen. Als je niet geregeld 
spullen wegdoet, wordt je huis haast ongemerkt voller 
en voller. Al die spullen kosten energie. Omdat je je er-
aan irriteert dat ze rondslingeren, omdat het steeds door 
je hoofd schiet dat je er nog iets mee moet, omdat het 
niet prettig voelt dat het zo vol is... Je realiseert je dat er 
iets moet gebeuren. Maar waar begin je? Hoe pak je het 
aan? Wat moet je met al die spullen?

Loslaten
‘Het loslaten van spullen is voor veel mensen lastig. 
Maar de impact van een huis vol spullen is groot. In 
het werk als professional organizer is dit aan de orde 
van de dag. Daarom besloot collega Yvonne de Bruin 
in 2013 te starten met de Landelijke Loslaatdag. Een 
mooi initiatief waar elk jaar weer veel mensen aan deel-
nemen’, aldus Monique Lutz van MeerRuimte.nu en al 
voor de zesde keer organisator van de Loslaatdag in de 
gemeente De Bilt. Dit jaar is het thema ‘Een huis vol 
spullen’. Tijdens deze themamiddag vertelt Monique je 
wat een huis vol spullen voor impact heeft op jou en 

krijg je handvatten hoe je aan de slag kunt met het los-
laten van spullen. Ook is er uitgebreid gelegenheid om 
met gelijkgestemden ervaringen en tips uit te wisselen. 

Bewoners maken bospad schoon

Op 10 maart hebben 
de bewoners van de 
Julianalaan Oost in 
samenwerking met NL 
Doet! de handen ineen 
geslagen om het bos-
pad schoon te maken.    
(Marc Omloo) 

FC De Bilt wint toch
Op een koude 17 maart speelde FC De Bilt een belangrijke thuis-
wedstrijd, die winnend afgesloten diende te worden. Na veel keren 
een ‘draw’ moest het nu toch een keer echt raak zijn.

FC De Bilt speelde tegen het sterke FC Almere, een ploeg waar de afge-
lopen vier seizoenen steeds pittig, maar sportief tegen werd gestreden. 
Het begin was gelijk opgaand, maar in het resterende deel van de eerste 
helft was FC De Bilt duidelijk de bovenliggende partij. Met goed ver-
zorgd en aantrekkelijk voetbal wisten de Biltenaren diverse keren kans-
rijk voor het vijandige doel te verschijnen. Helaas kwam de sterke spits 
Sander van den Berg steeds een teenlengte tekort om de wedstrijd open 
te breken. Mano Bakkenes kwam oog in oog met de Almeerse goalie, 
maar zijn inzet werd op miraculeuze wijze tot corner verwerkt. Vlak 
voor de rust werd Raymond van Nistelrooij prima de diepte in gestuurd, 
waarna hij de hem geboden kans uitstekend afrondde.

Na de rust wilde Almere alles op alles zetten, maar daar stak Vincent 
van Bueren een stokje voor door al heel snel een foutje in de verdedi-
ging af te straffen en alleen voor de keeper eveneens uitstekend af te 
ronden. Daarna kreeg De Bilt nog volop de kansen om de wedstrijd 
defi nitief in het slot te gooien, maar de bevrijdende 3-0 bleef uit. Re-
douan Boussoufi  knalde in de 75e minuut de bal nog keihard op de paal. 
Er leek geen vuiltje aan de lucht. FC Almere speelde prima voetbal, 
kreeg weliswaar steeds meer grip op de wedstrijd, maar echte kansen 
bleven uit. Ongeveer 10 minuten voor tijd viel uit het niets de aanslui-
tingstreffer. In de 89e minuut scoorde FC Almere de gelijkmaker en de 
wedstrijd leek op het zoveelste gelijkspel voor FC De Bilt af te gaan. In 
de blessuretijd brak Robin Notenboom door de verdediging en hij werd 
onreglementair neergelegd in het strafschopgebied. Redouan schoot 
vervolgens de winnende goal binnen. 

De themamiddag vindt plaats bij W4-Weltevreden 4 in 
De Bilt. De Loslaatdag is gratis, maar aanmelden is wel 
noodzakelijk in verband met het aantal plaatsen. Meer 
informatie en aanmelden: meerruimte.nu/loslaatdag. 

Bewoners Weltevreden genieten
Zaterdag 10 maart kwamen maar liefst 15 vrijwilligers naar locatie 
Weltevreden, onderdeel van De Bilthuysen om bewoners een onverge-
telijke middag te bezorgen. Om 15.00 uur werd iedereen ontvangen in 
restaurant Bij de Tijd met koffi e en gebak. Daarna werden de bewoners 
die rolstoelafhankelijk zijn, meegenomen voor een fl inke wandeling 
door De Bilt. Bij terugkomst in restaurant Bij de tijd stond het 30-kop-
pig Shantykoor Nootdweer klaar om iedereen te trakteren op een prach-
tig optreden. Lekker meezingen en genieten’.        (Liselotte de Bruijn)
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Smoesjes tijdens
Dag van de Leerplicht

Een beloning voor de leukste smoes? Dat kan alleen tijdens de Dag van de Leerplicht! Met het 
thema ‘Samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs’ ging de aandacht dit 
jaar uit naar de administratieve afdelingen van de scholen. Deze spelen een belangrijke rol in 

het signaleren en melden van verzuim. Met de leukste smoes die
zij ooit hadden gehoord maakten zij kans op gebak.

Open bruggen, kapotte wekkers, 
lekke banden: het scala aan terech-
te of onterechte smoezen die de 
administrateurs op de scholen van 
verlate kinderen horen, varieert 
van vaak gehoord tot uiterst crea-
tief. En juist die laatste categorie 
had donderdag 15 maart de aan-
dacht: welke leukste smoes voor te 
laat komen heeft men tot nu toe ge-
hoord? Uit alle ingestuurde smoe-
zen selecteerden de leerplichtamb-
tenaren van de gemeente De Bilt 
een winnaar. Deelnemende scholen 
aan de actie waren dit jaar: Het 
Nieuwe Lyceum, de Berg en Bosch 
School, Aeres MAVO Bilthoven, 
Aeres VMBO Maartensdijk en De 
Werkplaats.

Schaap 
De eer voor de leukste smoes ging 
uiteindelijk naar Aeres VMBO 
Maartensdijk. Een eerste-klasser 
van de school verklaarde daar ooit 
zijn verzuim met de smoes: ‘Mijn 
schaap moest bevallen van een lam 
en ik moest helpen’. Volgens de 
administratie bleek de smoes wel 
deels waar: de moeder van de jon-
gen vertelde echter dat het schaap 
van de jongen die nacht al was 
bevallen. Sindsdien is de smoes 

De leerplichtambtenaren brachten een bezoek aan Aeres VMBO 
Maartensdijk en trakteerden de winnende afdeling op gebak. Op de foto: 
Tessa Faas (leerplichtambtenaar), Remco Menses (conciërge), Anneke 
Voorhorst-van Staa (absentie-administratie) en Jaap van der Veer 
(verzuimcoördinator).

Uitreiking eerste
GFT-keukenbakje

Zaterdag 17 maart reikte wethouder Anne Brommersma het eerste GFT-
keukenbakje uit. De uitreiking viel samen met de Landelijke Compost-
dag: de dag dat inwoners een gratis zak compost van 40 liter kunnen 
afhalen op de gemeentewerf. Inwoners kunnen het gratis keukenbakje 
elke dag op de gemeentewerf aan de Weltevreden in De Bilt tijdens 
openingstijden afhalen, inclusief (eenmalig) een rol bijpassende zakjes 
van composteerbaar materiaal en een informatiefolder.

Gert van Ingen trotseerde zaterdagochtend de kou om uit handen van 
wethouder Anne Brommersma het keukenbakje te ontvangen.

[foto Henk van de Bunt]

vooral in het voorjaar regelmatig 
gebruikt, ook door de leerling in 
kwestie, die daarmee aan het eind 
van zijn schoolperiode al een kud-
de van zo’n 40 schapen had kunnen 
hebben. De leerplichtambtenaren 
brachten een bezoek aan de school 
en trakteerden de winnende afde-
ling op gebak en een kleine attentie 
in de vorm van een wekker, pas-
send bij deze ludieke actie.

Reden
Wethouder Madeleine Bakker (on-
derwijs): ‘De leerlingen weten na-
tuurlijk wel dat school belangrijk 
is voor hun toekomst. Dat ze met 
een diploma op zak betere kansen 
hebben op een goede baan. Een les 
willen missen en daar een goede 

reden voor bedenken, is niet ge-
makkelijk. Het is dan de uitdaging 
voor de administratieve afdeling 
van de school om in te schatten 
of het een smoes is én daarnaar te 
handelen. Daar schenken we met 
deze ludieke actie graag eens extra 
aandacht aan’. 

Achtergrond
Tijdens de Dag van de Leerplicht 
staan leerlingen, ouders en leer-
krachten stil bij het feit dat kin-
deren in Nederland het recht heb-
ben om zich te ontwikkelen en 
een diploma te halen. Om ouders 
en scholieren hiervan bewust te 
maken worden op de Dag van de 
Leerplicht in veel gemeenten acti-
viteiten georganiseerd.

Wellness beleving Puur ik opent in de Bilt
Na weken van verbouwen en schilderen opent zaterdag 31 maart wellness beleving ‘Puur ik’ 

aan de Hessenweg in de Bilt. Het voormalige juwelierspand biedt nu ruimte aan
6 zelfstandig specialistes; een plek om heerlijk te genieten van uiteenlopende behandelingen: 

van gezichtsbehandeling en acupunctuur tot massagetherapie en pedicurebehandeling. 

Aan het pand hangt de karakteris-
tieke klok met daarboven de tekst: 
‘tijd voor jezelf’. En dat is precies 
wat Puur ik wil bieden: een fijne 
plek om te zijn, waar innerlijke en 
uiterlijke schoonheid elkaar ont-
moeten. 

Het idee
Sandra de Jong, schoonheidsspeci-
aliste en initiatiefnemer van Puur ik 
zegt hierover: ‘Jarenlang heb ik met 
veel plezier een schoonheidssalon 
aan huis gehad in de Bilt. Maar wel 
altijd met de droom om later samen 
met gelijkgestemde collega-onder-
nemers iets op te zetten. Vorig jaar 
werd ik getroffen door borstkanker, 
inmiddels gelukkig genezen ver-
klaard, maar me wel gerealiseerd 
dat je soms niet moet blijven dro-
men maar moet doen. Toen het 
juwelierspand aan de Hessenweg 
te koop kwam, hebben we met het 
gezin besloten hier te gaan wonen 
en mijn droom te realiseren: een 
prettige ruimte creëren waar ver-
schillende specialistes zelfstandig 
kunnen werken en je altijd een leu-
ke collega hebt, hoe fijn is dat?!’, 
aldus Sandra de Jong.

Feestelijke opening
‘Puur ik is heel organisch ontstaan’, 
zegt massagetherapeut Renate Wol-
thuis. ‘En omdat we  elkaar kunnen 
aanvullen en versterken, bieden we 

onder meer carrouselbehandelin-
gen aan, ter feestelijke kennisma-
king. Klanten kunnen kiezen uit 
verschillende gezichtsbehandelin-
gen, lichaamsmassages en pedicu-
rebehandelingen’. Sandra vult aan: 
‘Mensen kunnen natuurlijk ook bij 
ons terecht voor losse behandelin-
gen bij een specialiste naar keuze, 
volledig afgestemd op persoonlijke 
wensen’. Renate vervolgt:

‘We hebben allemaal ontzettend 
veel zin om te starten en het is ook 
zo leuk dat we onderdeel worden 
van de winkeliersvereniging. We 
hopen dan ook klanten, nieuwe 
gezichten én collega-ondernemers 
te ontmoeten bij onze feestelijke 
opening op zaterdag 31 maart van 
13.00- 18.30 uur aan de Hessenweg 
173 in de Bilt.’ 

(Charlotte Kuijsten)

Het team van Puur ik, v.l.n.r.: Sandra de Jong (schoonheidsspecialiste/
aroma-huidtherapeut), Evelien Veeneklaas (pedicure/masseuse/
schoonheidsspecialiste), Renate Wolthuis (massagetherapeut), Pauline 
van Elsdingen (medisch pedicure), Mong-Tam Le (acupuncturist) en 
Lisanne de Kruijff (schoonheidsspecialiste).
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Waar zijn de koeien?

Koeien horen in de wei. Dat 
vinden wij mensen nou een-
maal een leuk plaatje. Koeien 
willen ook graag naar buiten 
hoor. Zeker na de lange winter. 
Maar niet te vroeg. Want soms 
is het nog te nat. Of te koud. 
Of het gras te pril. Daarom 
kijken we van boer tot boer 

wat het beste moment is voor 
de eerste weidegang. Vandaag? 
Morgen? Volgende week? We 
weten het niet. Wat we wel 
weten is dat onze dames de 
stal pas verlaten als het ook 
echt het beste moment is. 
Want wat goed is voor onze 
koeien, is goed voor onze kaas.

Ech
te k

aas komt uit de



Wie wordt 
voorleeskampioen

Woensdagmiddag 21 maart vindt de Regionale Ronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd plaats in Theater ‘De Klinker’ van Bibliotheek Idea 
te Zeist. Tijdens een spannende theaterronde wordt bekend wie de bes-
te voorlezer is van de 14 voorleeskampioenen van basisscholen uit de 
gemeenten De Bilt, Soest en Zeist. De kinderen lezen een zelfgekozen 
fragment voor uit hun favoriete kinderboek. De jury bestaat uit Janneke 
Kingma (Voorzitter Idea Bibliotheek), Jaap Friso (Jaap leest recensent) 
en Evelien Pullens (schrijfster). Voor De Bilt treden leerlingen van resp. 
BS Montessori Bilthoven, BS 
Het Zonnewiel De Bilt en BS St. 
Theresia Bilthoven in het strijd-
perk. De kinderen, zes jongens en 
acht meisjes, zijn afkomstig uit de 
groepen 7 en 8. Bij de voorrondes, 
die plaats vonden op de scholen, 
kwamen zij als de beste voorlezer 
van hun school uit de bus. De win-
naar van deze ronde gaat door naar 
de Provinciale Voorleeswedstrijd 
van Utrecht op maandag 9 april 
in Theater ‘De Kom’ in Nieuwe-
gein. De twaalf winnaars van de 
Provinciale Rondes treffen elkaar 
vervolgens op woensdag 23 mei in 
de Schouwburg van Amstelveen 
voor de Landelijke Finale van de 
Voorleeskampioen 2017. 
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advertentie

Kids Nijepoort planten 
kastanjeboom

door Walter Eijndhoven

In samenwerking met het Groenekans Landschap plantten dinsdag 13 maart 15 leerlingen van 
groep 6 van de Nijepoortschool in Groenekan een kastanjeboom aan de Kastanjelaan.

Als gevolg van de regionale staking in het basisonderwijs vond de nationale boomfeestdag
in Groenekan een dag eerder plaats dan elders in het land. 

Woensdag 14 maart werd de 62e edi-
tie van de landelijke Boomfeestdag 
gehouden. Zo’n 100.000 kinderen 
deden mee, in 290 gemeenten in Ne-
derland en zij plantten samen onge-
veer 200.000 bomen en struiken. Het 
startschot vond plaats in Oldambt 
in Groningen. Alle fractievoorzit-
ters van de Tweede Kamer-partijen 
en lijsttrekkers uit Oldambt gingen, 
onder leiding van Boomfeestdag-
voorzitter Albert Verlinde, het debat 
aan met meer dan 350 kinderen uit 

Oldambt. Dit debat ging onder meer 
over klimaatdoelen, het belang van 
natuureducatie in het onderwijs en 
over essentaksterfte. 

Verkiezingen
‘Vanwege de gemeenteraadsverkie-
zingen op woensdag 21 maart hopen 
natuurorganisaties met deze actie 
extra politieke aandacht te krijgen 
voor het klimaat en het groen’, ver-
telt Frans de Graaf, voorzitter van het 
Groenekans Landschap en aanwezig 

bij het planten van een kastanje, iets 
verderop in de Kastanjelaan. 

Waterdichte koker
Om de kinderen van groep 6 meer te 
vertellen over het belang van groen in 
de omgeving, kwamen bestuursleden 
van het Groenekans Landschap uit-
leg geven over activiteiten van haar 
vereniging en werd onder andere ver-
teld welke verschillen bestaan tussen 
een wilde en een tamme kastanje. De 
Graaf: ‘Later hoorde ik van medewer-

kers van de gemeente dat er eigenlijk 
helemaal geen verschillen bestaan 
tussen wilde en tamme kastanjes’. 
Alle kids hadden vooraf tekeningen 
gemaakt, die in een waterdichte ko-
ker werden geplaatst, om onder de 
te planten kastanje te begraven, voor 
de vinders in de verre toekomst. En 
die toekomst kan inderdaad ver zijn. 
‘Dit soort bomen kunnen heel oud 
worden. Als er geen grote verande-
ringen in hun omgeving plaatsvin-
den, kan een kastanje zomaar 600 

jaar oud worden, legt De Graaf uit. 
‘Dus wie weet vindt iemand in 2418 
de tekeningen die wij nu begraven 
en zien zij hoe Groenekan er 600 
jaar geleden uitzag’. Ton van den 
Brink en Wolter Kok, medewerkers 
bij gemeente De Bilt zorgden ervoor 
dat het jonge boomje, met een kraan, 
netjes op zijn plaats kwam. Voor de 
komende 6 eeuwen. Op school kre-
gen alle kinderen een ‘boomplant-
diploma’ uitgereikt door wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen.

Alle kinderen met diploma. 

In de stromende regen worden de leerlingen geholpen bij het planten van 
de kastanje. 

Brandweer geeft les op basisscholen
Kinderen een stuk brandwijzer

Hoe kun je er voor zorgen dat er geen brand uitbreekt in jouw huis? En als er toch brand 
ontstaat, wat moet je dan doen? Kinderen van groep 4 van basisscholen in de provincie Utrecht 

kunnen dat van echte brandweermannen en -vrouwen leren.
Want voorkomen is beter dan blussen. 

Komende jaren wil de brandweer 
(VRU) alle basisscholen in de pro-
vincie Utrecht bezoeken. De VRU 
is een samenwerkingsverband van 
de 26 Utrechtse gemeenten. Met 
deze lessen wil de brandweer zor-
gen dat er minder branden uitbre-
ken. En als er toch brand uitbreekt, 
dat kinderen weten wat ze moeten 
doen. Voor de andere kinderen op 
de basisschool zijn er lesboekjes 
beschikbaar zodat de docent zelf 
een les kan geven.

Schatkist 
De les duurt ongeveer een uur. Kin-
deren krijgen een brandveiligheids-
les met de brandweerschatkist. De 
kinderen leren spelenderwijs hoe 
belangrijk het is voorbereid te zijn 
op brand. Ze leren bijvoorbeeld 
dat het goed is om van tevoren een 
vluchtplan te maken, omdat je bij 
een echte brand door de rook niets 
ziet. Door de les kunnen ze ook hun 
ouders vertellen over de belang-
rijkste brandoorzaken in huis. We-
ten hun ouders wel dat je na elke 
droogbeurt het filter van de droger 
moet schoonmaken, omdat het stof 
samen met de hete lucht voor brand 

kan zorgen? Veel branden zijn mak-
kelijk te voorkomen. Het risico op 
slachtoffers bij branden kan weer 
worden beperkt door bijvoorbeeld 
rookmelders op te hangen. 

Investeren 
Meer investeren in het voorko-
men van brand: dat is de koers 
die de Nederlandse brandweer is 
ingeslagen. De jeugd is daarbij de 

toekomst. Onderzoek heeft aange-
toond dat voorlichting aan jonge 
kinderen effect heeft op het verho-
gen van het veiligheidsbewustzijn. 
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
heeft de brandweermensen speciaal 
getraind om deze lessen te geven. 
Meer informatie op
www.vrubrandweer.nl en
www.brandweeropschool.nl.

(Jurriaan van Wakeren)

Kinderen van Wereldwijs luisteren aandachtig naar brandweerman Bram 
de Rijcke VRU) was donderdag op basisschool Wereldwijs.

[foto Reyn Schuurman]

TZ E3 Kampioen

Afgelopen werd de E3 van korfbalvereniging Tweemaal kampioen na 
een zaalseizoen waarin alle wedstrijden gewonnen werden. Sommige 
wedstrijden waren erg spannend en werden nipt gewonnen (8-7), 
andere keren werden zelfs uitslagen als 19-2 bereikt. Er werd hard 
gewerkt door iedereen; in de laatste wedstrijd scoorde zelfs iedereen 
een keer. (Hester Ploeg) 



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

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

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

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

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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk. 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB)
Kijk op www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346 745355

Een steuntje in de rug nodig bij streven naar een gezond 
gewicht. Diëtiste Esmée geeft u graag advies.
Tel. 088-3438481 of e-mail dietist@voedietist.nl

Jezus zegt: Amen, amen, wie Mijn Woord hoort en Hem 
gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig Leven en komt 
niet in het oordeel! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Cursus filosofie, april/mei in De Bilt; zeven weken over 
geschiedfilosofie in het algemeen en die van Hegel in het 
bijzonder (hebben de geschiedenis en de tijd een zin en een 
richting?), Het vooruitgangsgeloof: vooruitgang en evolutie; 
vooruitgang en wetenschap; wordt alles beter en mooier? En 
het postmodernisme dat al dergelijke moderne (Verlichtings-)
ideeën onderuit haalt. Info: www.cursusfilosofie-debaar.nl of 
email naar mdebaar@hetnet.nl.

Te koop aangeboden
Mooie ronde GRASBALEN 
1e, 2e en 3e snee 2017 
vanaf €30,- per stuk. Tel. 
06-14578898

5 Kookboeken: Het volk zui-
vel boek, volk kipboek, wijn 
boek, Wina Born + 2 kleine 
gezellig tafelen en wodka-
cocktails. Samen €5,-. Tel. 
06-14040516

Dan brown: bernini mysteri, 
davinci code en juvenalis 
dilemma. Samen €6,-. Tel. 
06-14040516

Solar pond vijverthermome-
ter. nieuw in verpakking. €5,-. 
Tel. 06-14040516

Princess Contact-Paninigrill 
i.z.g.st. weinig gebruikt 
€10,-. Tel. 06-21415798/ 
06-45937138

Junior Bosatlas 5e edi-
tie i.z.g.st. €12,50 Tel. 
06-21415798/06-45937138

Picknicktafel hardhout 
opklapbare banken opknap-
per €40,-. Tel. 06-21415798/ 
06-45937138

Losse douchestoel met arm 
en rugleuning, wit, in hoogte 
verstelbaar en inklapbaar, 
€25,-. Tel. 06-11569415

Rollator, blauw/zwart, licht 
gewicht, eenvoudig inklap-
baar, €40,-. Tel. 06-11569415

Digitale kalenderklok met 
grote datum, dag en tijds-
aanduiding, (merk Dayclox) 
€40,-. Tel 06-11569415

Telefoon (merk Profoon) met 
grote toetsen en met 6 foto-
toetsen, met 1 druk op de 
knop wordt persoon gebeld, 
€30,-. Tel. 06-11569415

Postzegels Europa 1 kilo 
of 11.000 zegels €35,-. 
i.mullaert@gmail.com of 
030-2715923 of 06-13798556

Tuin set wit, grote ovale tafel 
4 luxe stoelen, €50,-. Tel. 
0346-212805

Serviesset met voormalig 
KNMI logo, bestaande uit: 
2 bekers, 2 koffiekopjes, 2 
theekopjes, 2 schoteltjes, 1 
soepkom met schotel, 2 bor-
den, 1 serveerblad. €15,-. Tel. 
06-11225867

Mooi olieverfschilderij afm. 
60 x 80 cm. Landschap met 
boerderij. Spotprijs €49,-. Tel. 
06-16641083

Zeer oud boek (1929) over 
paddestoelen met afbeeldin-
gen in kleur. €10,-. Tel. 06- 
16641083

Gourmet/Raclette stel, 6 pers. 
nieuw €15,-. Tel. 06-16641083

Afvalbak lichtgrijs met klap-
deksel €5,-. Tel. 06-16641083

Luxe Beauty Case 20 x 37 x 
20cm. kleur blauw, met slot, 
niet gebruikt, koopje €15,-. 
Tel. 06-16641083

Nieuwe toiletverhoger €30,-. 
Tel. 0346-211930

Fotobox: gemaakt van prach-
tig donker hout met aan de 5 
buitenzijden deels glas voor 
foto's. 5 x hangmapjes à 24 
foto's 10 x 15 cm €25,-. Tel. 
0346-211269

Boek over smaak vol decoren 
voor nieuwe interieur €7,50 
Tel. 0346-243758

Boekje het opknappen van 
meubelen volop kleuren 
foto’s €5,-. Tel. 0346-243758

Boek meubels vernieuwen in 
een weekend. Het is een leuk 
boek volop handige tips €6,-. 
Tel. 0346-243758

Jutte zakken hoogte 90 cm 
breedte 70 cm draagvermogen 
70 kg. Z.g.a.n 20 stuks €1,- 
per stuk. Tel. 06-16094842

Dames horloge met stalen 
band merk ancre i.z.g.st. €20,- 
Tel. 06-29506849

Verzilverde locomotief 
spaar pot i.z.g.st. €7,50 Tel. 
06-29506849

Bosch elektrische grasmaai-
er met opvangbak maai-
breedte 32 cm maaihoogte in 
3 standen verstelbaar. €30,-. 
Tel. 0346-213049

Freund elektrische heggen-
schaar zwaardlengte 65 cm 
400w €15,-. Tel. 0346-213049

Accu buxus en of grasschaar 
3,6V zwaardlengte 12 cm €10,- 
Tel. 0346-213049

Nieuwe damesregenmantel 
mt 38/40 kleur beige rugl. 105 
cm €30,-. Tel. 0346-211011

Nieuwe broodbakmachine 
met receptenboekje €45,-. Tel. 
0346-211011

Bruin nappa leren jasje mt 
40. Damesmodel rugl. 85 cm 
€45,-. Tel. 0346-211011

4 eetkamerstoelen met rieten 
zitting tk per 4. €50,-. Tel. 
0346-213175

Koelkastje geschikt voor 
camping 1 seizoen gebruikt 
€10,-. Tel. 06-37737391

2 opklapbare toilet steunen. 
Per stuk €20,- Tel. 0346-
211930

Fietsen/ brommers
SCOOTMOBIEL Pride Mega 
Motion, 2 jaar oud, in zeer 
goede staat door omstandig-
heden maar 2 keer gebruikt; 
25km. gereden. Kleur; Blauw/
zwart. € 900,- (nieuw prijs 
€1495,-) Tel.06-11569415

Vouwfiets weinig gebruikt 
€25,-. Tel. 06-37737391

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.

Ervaren HUISH. HULP voor 
3 uren p w. Tel. 0346-211978

Op zoek naar een leuke bij-
baan naast school of studie? 
Wij zijn op zoek naar extra 
hulp in ons MAGAZIJN. 
Heb jij nog tijd over en ben 
je geïnteresseerd? Stuur ons 
een e-mail of bel ons 030-
2761420. VCE techniek B.V., 
P.C. Staalweg 94, 3721T TJ, 
Bilthoven info@vcetechniek.
com

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN DOCENT 
geeft huiswerk- en studie-
begeleiding aan huis. Tel. 
0634892915

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

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

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

NOVEEN St. Clara. 
Belangrijk: vraag alleen posi-
tieve dingen. Bid 9 dagen het 
weesgegroet bij een branden-
de kaars, ook als U er geen 
zin in heeft. Vraag 2 dingen 
die vast onmogelijk lijken om 
te worden verhoord en iets dat 
U heel erg ter harte gaat. Laat 
de 9e dag de kaars geheel 
opbranden en publiceer dit 
bericht. U krijgt wat U vroeg. 
JC

Gratis ophalen: grote ver-
zameling vhs-banden met 
bekende films (circa 100 
stuks). Tel. 030-2284676

Gratis af te halen nog 50 
geglazuurde dakpannen. 
afdakje? Tel.030-2290380

Gratis af te halen, ‘’ernesto’’ 6 
liter snelkookpan, nieuw. Tel. 
0346-212492

Als Maartensdijk je lief is! 
Stem Gert-Jan. VVD#17

Stem uw Maartensdijkse 
kandidaat in de raad. Stem 
Gert-Jan Weierink. VVD#17

Geef krakers geen kans! Laat 
de Nijepoort Groenekans! 
Stem Henric. VVD#7

Omdat het kan! Stem Henric 
de Jong Schouwenburg in 
Groenekan! VVD#7
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Trouw zijn aan jezelf

Op 22 maart om 19.30 uur in de 
tuinzaal van Huize Het Oosten vind 
er een bijeenkomst plaats over het 
trouw zijn aan jezelf. Hier komen 
verschillende aspecten naar boven 
zoals wanneer volg je je hart, wan-
neer je hoofd? En hoe verbind je je 
hoofd met je hart. Er is beperkt plek 
dus aanmelden in noodzakelijk: ddgl.
nl/aanmelden-masonic-talks/ 

Kinderkledingmarkt 

Op het erf van Landwinkel de Hooie-
rij in de Bilt wordt zaterdag 24 maart 
een tweedehands kinderkledingmarkt 
gehouden. Er is altijd veel aanbod 
van hippe en betaalbare 2e hands 
voorjaars- en zomerkleding voor jon-
gens en meisjes in de maten 50 t/m 
176. De verkoop is van 10.00 tot 
13.00 uur. Adres: Universiteitsweg 
1 - De Bilt, goed bereikbaar per fiets. 
Komt u met de auto, dan is er par-
keergelegenheid aan de overkant van 
de boerderij.

Hulp bij tablet, laptop of mobiel

Heeft u een vraag over uw tablet, 
mobiel of laptop, ga dan met uw 
apparaat naar de computerhulp in 
servicecentrum Maartensdijk. Twee 
leerlingen van de Werkplaats helpen 

u bij het oplossen van problemen en 
geven u tips. Ze nemen de tijd om 
alles rustig aan u uit te leggen. Op 
woensdag 28 maart, 4 en 11 april is 
de apparatenhulp van 14.30 tot 16.00 
uur in servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 69 in Maartensdijk. 
Aanmelden kan via 0346 214161 of
servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl.

Lezing bij Bilthovense Kring 

Maandag 26 maart om 20.00 uur 
houdt dr. Thijs Lijster in ‘Huize Het 
Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven 
een lezing voor de Bilthovense Kring 
voor Wijsbegeerte en Psychologie. 
Naar aanleiding van zijn essaybundel 
'De grote vlucht inwaarts' betoogt 
Lijster dat de maakbare samenleving 
verleden tijd lijkt; we werken vooral 
nog aan onszelf. Lijster waarschuwt 
voor deze 'grote vlucht inwaarts'. 
In de hedendaagse ‘netwerksamenle-
ving’ kun je geen kop koffie drinken 
zonder je medeschuldig te maken 
aan uitbuiting en slavernij, en staat je 
baan op het spel omdat aan de andere 
kant van de wereld een bank omvalt. 
Hij pleit voor 'sterke verhalen' die 
betekenis en richting kunnen geven, 
en waar de kunsten een belangrijke 
inspiratiebron voor vormen. Kaarten 
zijn aan de zaal verkrijgbaar. Info: 
www.bilthovensekring.nl.

Filmcafé ‘De lengte van liefde’

Steunpunt Mantelzorg vertoont op 29 maart de 
film ‘De lengte van liefde’ in Theater Het Licht-
ruim Planetenplein 2, Bilthoven. ‘De lengte van 
liefde’ is een aangrijpend verhaal over Jasmijn 
(21) die twee jaar geleden op reis plotseling een 
hersenbloeding kreeg. Eenmaal thuis veranderde 
alles, niet alleen voor Jasmijn, maar ook voor haar 
ouders en twee jongere broers. Na afloop van de 
documentaire is er gelegenheid om in gesprek te 
gaan met de regisseur Anna Peeters en moeder 
Peronne. Aanvang 20.00 uur. Graag aanmelden 
voor 26 maart per mail, mantelzorg@mensdebilt.
nl of telefonisch 06 16706934. De toegang is 
gratis. 
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Bruno Mulders dendert naar 
titel winterkampioen

De eerste keer dat karter Bruno Mulders aan een kampioenschap in tweetaktkarts meedoet, 
krijgt hij zowaar de kampioensbeker uitgereikt. Als dat geen mooie motivator is voor de 
talentvolle rijder uit Bilthoven; als een razende Max Verstappen in zijn beste kartdagen

won hij zondag 11 maart in Berghem de Winter Cup in de Micromax-klasse
van NK-organisator Chrono. 

‘Het is de eerste keer dat ik een be-
ker win’, zei de tienjarige coureur 
met een lach. ‘Ik was al weleens 
gedeeld eerste geworden, maar om-
dat ik toen in de kwalificatie lager 
was geëindigd dan de andere win-
naar, werd ik uiteindelijk tweede’. 
In Berghem zondag dus niet, daar 
pakte hij op fraaie wijze de overwin-
ning. In de slotfase kwam hij dichter 
en dichter bij de rijders op kop, tot-
dat hij de aansluiting gevonden had. 
Daarna was het erop en erover. ‘Ik 
heb vandaag met het mes tussen de 
tanden de finale gereden. Ik dacht 
wel: hoe lang gaat die nog duren? 
Het gat werd steeds kleiner, maar ik 
was bang dat ik het niet op tijd zou 
kunnen dichtrijden’. 
Nu kon hij na afloop dus toch nog de 
kampioensbeker boven zijn hoofd 
torsen. Een mooie beloning voor al 
het harde werk in de winter en voor 

Bruno bovendien het bewijs dat hij 
de juiste keuze qua sport heeft ge-
maakt. 

Voorheen
Hoe dat zit? Hij was voorheen voet-
baller, maar die sport vond hij op 
een gegeven moment niet meer leuk. 
‘Ik had er gewoon geen zin meer in. 
En toen gingen we karten tijdens de 
verjaardag van een vriendje. Er wa-
ren allemaal oudere jongens bij en 
ik werd vierde’. Dat smaakte naar 
meer. ‘Een vriend van mijn vader 
had een kartbedrijf. Hij heeft ons 
meegenomen naar de buitenbaan 
in Driebergen om te gaan trainen. 
Later ben ik kartlessen gaan volgen 
bij Kart Centrum Lelystad’. Bruno 
vond in het karten wat hij in het 
voetbal niet had: ‘Je moet het rijden 
in het karten echt zelf doen. Als je 
een fout maakt, moet je die zelf goed 

maken. In het voetbal doe je dat met 
het team. Verder vind ik de snelheid 
van het karten heel erg leuk’. Vorig 
jaar reed hij nog in een viertakt-
kart in de Parolin Rocky-klasse. Dit 
seizoen debuteerde Bruno in een 
tweetakt-kart. Hij rijdt nu dus op het 
hoogste niveau in Nederland. En dat 
hij het in de Winter Cup goed zou 
doen, was zelfs al een beetje ver-
wacht. Tijdens de laatste ronde van 
het BNL-kampioenschap in België 
van vorig jaar had hij meegedaan bij 
wijze van oefenwedstrijd. Dat hij het 
hogere niveau aankon, bleek wel uit 
zijn resultaat: hij werd prompt vier-
de. Zijn ambitie voor dit seizoen is 
dan ook helder: kampioen worden! 
‘Als me dat lukt, maak ik misschien 
wel de overstap naar de Minimax’, 
zei Bruno. Hij keek er al naar uit. ‘Ik 
wil steeds sneller!’ 

(Erwin Blatter)

Bruno Mulders, nummer 77, komt winnend over de streep. (foto Bas Kaligis)

Bruno is trots op zijn trofeeën. (foto Bas Kaligis)

Machteloos SVM zakt verder weg
Voor de tegen degradatie vechtende voetballers van SVM stijgt het water nu toch wel steeds 

meer naar de lippen: in de ijzige kou van Kockengen zakten de Maartensdijkers ook daar door 
het ijs en werden de geel-blauwen met een 4-0 nederlaag huiswaarts gedirigeerd.  

Beide teams hadden moeite met de 
harde wind. De eerste helft speelde 
SVM met de wind in de rug, maar tot 
uitgespeelde kansen leidde dit niet. 
SVM kon op geen enkele wijze een 
vuist maken. Veel balverlies, lange 
ballen in plaats van over de grond 
spelen; de Maartensdijkers mochten 
nog van geluk spreken dat ook Koc-
kengen het vizier nog niet op scherp 
had staan. Met de dubbelblanke 0-0 
zochten beide ploegen de warme 
kleedkamers op. 

Tegen
Met in de 2e helft nu de wind tegen 
herstartte SVM wel wat beter, maar 
de gastheren (Kockengen) werden 
steeds gevaarlijker en na 10 minu-
ten kwam de verdiende voorsprong 
door een onoplettendheid in de geel-
blauwe verdediging (1-0). Met Björn 
Engel in de voorhoede probeerde 
SVM het wel, maar het speelde meer 
tegen zichzelf. Kockengen vergrootte 
de voorsprong naar 2-0, naar 3-0 en 
bepaalde uiteindelijk de eindstand op 
4-0, waardoor de bezoekers steviger 
bij de ‘laatste drie’ werden gegroe-
peerd. 

Verzamelen
Voor de nu op de 12de plaats belande 
Maartensdijkers staan er nog 8 ont-
moetingen gepland, waarin toch echt 
punten verzameld dienen te wor-
den, om het (rechtstreekse) degra-
datiespook nog te kunnen ontlopen. 
Echter is dat wel in een wisselend 
schema van uit- en thuiswedstrijden 
tegen ploegen, die allen thans hoger 
op de ranglijst bivakkeren, waaron-

der bijvoorbeeld de huidige volledige 
top 3, welke ook helemaal met hun 
eigen promotieaspiraties de strijd zul-
len aangaan. Die inhaalrace, welke 
pas op 26 mei zal worden beëindigd, 
dient misschien ook nog daarna ver-
lengd te worden door het spelen van 
nacompetitiewedstrijden. Zaterdag 
a.s. begint deze met een thuisontmoe-
ting tegen het op de 5e plaats staande 
HSSC’61 uit Hei- en Boeicop.

De Maartensdijkers waren in Kockengen in het rood gekleed; ook dat 
bracht niet de gewenste ommekeer. (foto Nanne de Vries)

Irene Dames steviger 
op 2e plaats

Irene Dames 1 begon de wedstrijd tegen Zovoc uit Zoetermeer in derde 
Divisie B zeer gefocust; een dikke overwinning met veel punten was 
nodig om nog kans te maken op promotie naar de 2e divisie. Het team 
begon gespannen aan de wedstrijd. In de eerste set liep de score gelijk 
op aan beide kanten. Ondanks dat Irene te gemakkelijk serveerde en 
regelmatig fouten maakte, haalde het team na een wissel en met wat 
geluk toch de eerste set binnen. Ook in de 2 set waren er wissels nodig 
om de winst te pakken, wat uiteindelijk wel lukte. 

Basis
In de 3e set gooide de coach de basisopstelling om en dat pakte goed 
uit. Irene maakte veel punten met de serve en scoorde veel makkelijker. 
De 3e set haalde het team met dikke cijfers binnen. De vierde set was 
voor de punten nog belangrijk om te winnen, wat met mooi volleybal 
lukte. De einduitslag was 4-0 voor Irene. ‘In deze eindsprint is winst in 
elke wedstrijd belangrijk’ aldus coach Erna Everaert. (Jack Asperdt)

Vrijdag aanstaande speelt Irene Dames 1 om 21.30 uur in Delft uit 
tegen Kratos Dames 1, die zevende staan in de competitie.

(foto Ron Beenen)

Cafetaria Peet verlengt 
sponsorcontract

Korfbalvereniging Tweemaal Zes is erg blij dat eigenaar Peter Bouché 
het sponsorcontract met TZ opnieuw verlengd heeft. Alle reden om deze 
goede sponsor, die in juni bij het 50-jarig bestaan ook zal bijdragen, 
eens opnieuw in de bloemen te zetten.



Veldleeuwerik broedt 
op landingsbaan

Met het einde van de vorstperi-
ode in zicht arriveren de eerste 
veldleeuweriken op Park Vlieg-
basis Soesterberg. Utrechts Land-
schap sloot donderdag 15 maart 
de hoofdlandingsbaan af zodat de 
veldleeuwerik er in alle rust kan 
broeden. De baan is tot en met 15 
augustus afgesloten voor publiek.

De veldleeuwerik is een vogel die 
in Nederland in aantal zeer sterk 
is achteruitgegaan. Op de vliegba-
sis broeden in de zomer ruim 200 
paartjes. Dat is een hoge dicht-
heid voor Nederlandse begrippen. 
De vogel broedt op de grond en is 
daarom zeer gevoelig voor versto-
ring. Goed verborgen in het schra-
le grasland langs de landingsbaan 
maken zij hun nest. Jaarlijks wor-
den twee tot drie legsels grootge-
bracht. 
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Stichting behoud Bilts Meertje
in oprichting

door Henk van de Bunt

Zaterdag 17 maart verzorgden vrijwilligers het inmiddels jaarlijks onderhoud van het ‘oude’ 
Biltsche Meertje op de Gregoriuslaan te Bilthoven. Buurtbewoners en andere belangstellenden 
zijn druk bezig met de oprichting van de ‘Stichting vrienden van het Oude Biltsche Meertje’.

Er wordt gezocht naar kandidaat 
bestuursleden en naar mensen die 
het Oude Biltsche Meertje een 
warm hart toedragen en evenals de 
omwonenden vinden dat het stukje 
groengebied dat nog over is in Bilt-
hoven Noord behouden moet blij-
ven als natuurgebied.

Doelstelling
De statutaire doelstelling van de 
stichting luidt als volgt: Het be-
houd, verbeteren en het eventueel 
uitbreiden van het bestaande, open-
bare, natuurlijke en cultuurhisto-
rische karakter van het Oude Bilt-
sche Meertje aan de Klaphekweg 
te Bilthoven, waaronder (maar niet 
beperkt tot) actieve bescherming 
en verbetering van onder andere de 
natuur aldaar inclusief, flora, fauna 
en alle ecologische aspecten en het 
verrichten van al wat hiermee ver-
band houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. De stichting meent dat 
groene natuurbeleving van belang 
is voor jong en oud. Door middel 
van het openbaar houden van dit 

naast de Theresiaschool gelegen 
stukje natuur levert het Oude Bilt-
sche Meertje een bijdrage aan de 
ontwikkeling van de jeugd. Het na-
tuurterrein heeft daarbij als open-
bare plek een publieke functie. De 
stichting wil dit geheel bekostigen 
uit bijdragen en donaties van vrien-
den en donateurs, sponsoren en 
fondsen en andere begunstigers die 
de doelstellingen van de stichting 
ondersteunen.

Geschiedenis 
Het meertje is ontstaan uit een 
zanderij. Er was ter plekke zand 
gewonnen dat nodig was voor de 
aan te leggen spoorbaan Utrecht – 
Zwolle. Daar er een hoogteverschil 
van maar liefst vijf meter was in het 
landschap tussen de stations Biltho-
ven en Den Dolder, en men diende 
te zorgen voor een gelijk-oplopende 
spoorbaan, was verhoging van het 
tracé noodzakelijk. In 1926 lijkt het 
Biltsche Meertje wel een zwembad, 
al is de waterstand wat laag. Voor 
de niet verwende jeugd in die da-

gen zal het pootjebaden een leuke 
bezigheid geweest zijn.

IJsclub
De bebouwing van Bilthoven 
Noord vorderde nadien gestaag. 
In 1926 kwam de R.K- kerk Onze 
Lieve Vrouwe van Altijddurende 
Bijstand gereed, alsmede de pasto-
rie en de St. Theresia van Lisieux-
school. In die tijd had het meertje in 
de wintermaanden ook een bestem-
ming gekregen. Op 30 september 
1924 was de IJsclub Het Biltsche 
Meertje opgericht. 

Zand
Er is al vele jaren geen meertje 
meer te vinden tussen de spoorlijn 
en de r.-k. kerk. Het grondwaterpeil 
daalde in de loop der jaren steeds 
meer. In 1966 verkocht de ijsclub 
het terrein aan de gemeente De 
Bilt. Het meertje werd grotendeels 
gedempt. En toen er ook nog veel 
zand overbleef na de totstandko-
ming van de wijk Centrum-2, werd 
ook dat zand in het ooit mooie 

meertje gedumpt. Er werd voor de 
huidige basisschool een nieuw ge-
bouw gerealiseerd, gelegen op het 
terrein waar zich vroeger dit meer-
tje bevond.

Jong
De omgeving van het Oude Bilt-
sche Meertje kenmerkt zich o.a. 
door ‘verjonging’. De nabijheid 
van de St. Theresiaschool, maakt 
deze locatie tot een aantrekkelijke 
plek om te wonen en te spelen. 
Het schoolplein van de St. There-
siaschool is zodanig ingericht, dat 
daar ook buiten schooltijd, kinde-
ren uit de omgeving kunnen spe-
len. Behalve van het schoolplein, 
maken deze kinderen ook graag en 
veelvuldig gebruik van het terrein 

van het Oude Biltsche Meertje. Er 
wordt niet alleen gespeeld of ‘hut-
ten gebouwd’ maar het is ook de 
plek waar kinderen kennis maken 
met de natuur en hoe daarmee om 
te gaan. Prachtige planten en strui-
ken, maar bijvoorbeeld ook vogels, 
eekhoorns en salamanders leven er. 
Ook de kinderen van de basisschool 
St. Theresia gebruiken het terrein 
veelvuldig voor hun buitenactivi-
teiten. In hetzelfde gebouw is ook 
de buitenschoolse opvang (BSO) 
en de Peuterspeelzaal gevestigd en 
ook die kinderen maken veelvuldig 
gebruik van het terrein. Voor veel 
mensen uit de buurt is het ook de 
plek om hun honden uit te kunnen 
laten en elkaar te ontmoeten voor 
‘een praatje’.

Zaterdag 17 maart wisten Ad van Gameren Hans van Genderen en Gitta van Eick in een ijzige vrieskou zo’n 
20 vrijwilligers op te trommelen om het ‘oude’ Biltsche Meertje op de Gregoriuslaan van jaarlijks onderhoud 
te voorzien. Spar Jan Mons en Slagerij Ad van Eck van de Bilderdijklaan hebben gezorgd voor sponsoring van 
hapjes en drankjes voor na het harde werken.

Op deze prentbriefkaart uit 1926 was het Biltsche Meertje (omgeving 
Gregoriuslaan Bilthoven) nog een echt meertje. (foto uit de digitale 

verzameling van Rienk Miedema)

Lammetjedag luidt voorjaar in
De lente lijkt te beginnen en de eerste lammetjes zijn geboren, dus is het weer tijd voor de 

jaarlijkse Lammetjes-dag. Op zaterdag 24 maart wordt deze dan ook weer georganiseerd door 
de Agrarische Natuurvereniging [ANV] Landschap Noorderpark.

Op de boerderij van de familie 
Lam, Korssesteeg 1 in Westbroek 
is er tussen 10.00 en 16.00 uur van 
alles te beleven voor jong en oud. 
Ook bij Museumboerderij Vrede-
goed, Heuvellaan 7 in Tienhoven/
Oud Maarsseveen is er Lammetjes-
dag, van 10.00 tot 16.00 uur. Op het 
boerenbedrijf van de familie Lam 
worden voornamelijk melkkoeien 
en hobbymatig schapen gehouden. 
Hier kunnen kinderen al spelender-
wijs leren over het boerenbedrijf. 

Ze kunnen knuffelen met een mak-
ke koe, kalfjes aaien, de lamme-
tjes de fles geven en de kuikentjes 
vertroetelen. Maar ook een rondje 
op een shetland pony rijden, een 
(biest)pannenkoek eten en spelen 
in het strodoolhof. Op de boerde-
rij in Westbroek krijgen bezoekers 
(zolang er beslag is) een heerlijke, 

versgebakken biestpannenkoek met 
limo voor de kinderen, koffie of 
thee voor de ouders gratis aangebo-
den door de ANV. U kunt ook lid of 

donateur worden van de Agrarische 
Natuurvereniging. Voor meer infor-
matie: www.anvnoorderpark.nl.

(Charlotte Nijsten)

Jongvee blijft aandoenlijk en is dichtbij op lammetjesdag.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

7 april JazzDiner! Info op onze website

Woe.
21-03
Do.

22-03
Vr.

23-03
Za.

24-03
Zo.

25-03

Ossenhaaspuntjes met 
Teriyaki-saus

of
Tonijn v.d. grill met 
wasabi-mayonaise

of
Bladerdeeg met 

geitenkaas, Italiaanse sla 
en mango-coulis

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
28-03
Do.

29-03
Vr.

30-03
Za.

31-03
Zo.

01-04

Kalfssteak v.d. grill
met tartaarsaus

of
Gebakken kabeljauwfilet 

met Hollandaisesaus
of

Flammkuchen
met voorjaarsgroenten 

en kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Vanwege broedende veldleeuweriken is de landingsbaan vanaf
15 maart gesloten. (foto Herman van den Bijtel)
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