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FC De Bilt kampioen 
De focus van FC De Bilt lag afgelopen weekend tegen VV Vianen volledig op winst. Een driepunter 

zou namelijk volstaan om het kampioenschap te vieren, een eventueel gelijkspel zou niet genoeg zijn. 
Onder grote publieke belangstelling werd de strijd op Weltevreden gestreden.

Van een extra gemotiveerde tegen-
stander die het aanstaande kam-
pioenschap van FC de Bilt wilde 
uitstellen, was eigenlijk vanaf het 
begin geen sprake. Vianen had een 
strijdwijze met een eenzame spits en 
met erg weinig voetballende ideeën. 
Dit maakte de eerste helft eentonig 
en vanaf de aftrap was het wachten 
op de openingstreffer van De Bilt. 
Dat dit uiteindelijk duurde tot vlak 
voor rust is dit seizoen zeldzaam te 
noemen. Het positiespel was goed 
verzorgd, maar het ontbrak voorna-
melijk aan een goede eindpass. Met 
name Bobby Reijerse was op dreef 
en was constant zijn directe tegen-
stander te snel af. Typerend waren de 
goede voorzetten die tot drie keer toe 
door iedereen werden gemist. Erwin 
Korthals brak uiteindelijk voor rust 
de ban. Na een verre uittrap van doel-
man Imco van Elk, die perfect was 
aangepast aan het snelle veld, bleef 
Erwin alleen voor de keeper rustig 
en tekende hij voor de 1-0 ruststand. 
Deze goal op een schijnbaar psycho-
logisch goed moment betekende dat 
het beetje geloof dat VV Vianen nog 
had, nu ook was verdwenen.
Met zijn tweede doelpunt van de 
middag zorgde Erwin net na rust er-

voor dat de platte kar al versierd kon 
worden. Een mooie uithaal in de bo-
venhoek besliste de wedstrijd, 2-0. 
Vijf minuten later kwam De Bilt via 
Bobby zelfs op een 3-0 voorsprong. 
In de resterende 20 minuten gebeurde 
er niet erg veel meer. De Bilt hoefde 
niet zo nodig meer en Vianen bleek 
niet bij machte om aan te vallen. Dat 
Vianen vlak voor tijd nog toevallig 
de 3-1 maakte, was vooral voor het 
doelsaldo jammer. De feestvreugde 
na het laatste fluitsignaal was er na-
tuurlijk niet minder om.

FC De Bilt is de verdiende kampi-
oen van de vierde klasse en tevens de 
eerste kampioen van heel Nederland. 
Zonder ook maar één verliespartij 
lijkt de switch naar de zaterdag voor-
lopig een voltreffer. De jonge ploeg 
speelt enthousiast, vol op de aanval 
en kan zich vanaf nu gaan voorbe-
reiden op de derde klasse. De tref-
fende woorden van voorzitter Martin 
van Veelen na afloop: ‘Ze hebben het 
sneller gedaan dan verwacht, ze heb-
ben het beter gedaan dan verwacht, 
maar vooral leuker dan verwacht’

Op een platte kar maakte de kampioenen een rondtocht door de Bilt. Bij 
terugkomst werd het een groot feest in de kantine en bleef het nog lang gezellig

TZ sluit zaalseizoen positief af
KVZ moest een resultaat halen om degradatie te ontlopen. Omdat bij Tweemaal Zes niets meer op 

het spel stond dacht de ploeg uit Zutphen dat er wellicht iets te halen viel. Vanaf het eerste fluitsignaal 
was echter duidelijk dat Tweemaal Zes de goede reeks van afgelopen weken wilde voortzetten.  

Met scherp aanvalsspel werd KVZ in de beginfase overrompeld.

Om het zaalseizoen goed af te slui-
ten, de sportieve plicht in de poule 
te doen en met een positief gevoel 
richting de veldcompetitie te gaan 
wilden de spelers van Tweemaal 
Zes nog een keer voluit gaan. Met 
Bart Drost en Joep Gerritsen ouder-
wets dominant in de paalzone, Tim 
Meijers ongrijpbaar en Nawal Le-
gouit in elk duel de sterkste kwam 
KVZ simpelweg niet in de wed-
strijd. Zowel van afstand als met 
doorbraakacties bleven de Maar-
tensdijkers continu dreigend. KVZ 
moest hierdoor regelmatig aan de 
noodrem trekken en veroorzaakte 

veel strafworpen. Omdat Tweemaal 
Zes verdedigend de zaakjes ook 
goed voor elkaar had werd een com-
fortabele 5-12 ruststand bereikt. 
Ook na rust bleef Tweemaal Zes gas 
geven en werd de voorsprong snel 
uitgebouwd naar 10 doelpunten. De 
dames wonnen erg veel individuele 
duels in deze fase van de wedstrijd. 
Bob Gerritsen, volgend jaar uitko-
mend voor Wageningen, rondde 
vrije worpen en strafworpen met 
een hoog percentage af. 

De eindstand van 18-25 was terecht 
en had misschien nog wel hoger 

kunnen uitvallen. De sympathieke 
ploeg uit Zutphen zal volgend jaar 
in de eerste klasse uitkomen terwijl 
Tweemaal Zes zich nog regelmatig 
zal afvragen waarom in de wedstrij-
den in januari de titel werd weg-
gegeven. Door de laatste reeks van 
4 overwinningen is wel de tweede 
plaats bereikt en kijkt de ploeg weer 
vooruit naar de veldcompetitie. 
Het tweede team werd vorige week 
kampioen, promoveerde naar de re-
serve Overgangsklasse en wist ook 
de laatste wedstrijd tegen OVVO 
uit Maarssen in winst om te zetten 
(17-19).

Nova en DOS zijn  
er nog niet uit 

Afgelopen zaterdag was de laatste competitieronde voor 
Nova 1. In de poule van Nova 1 is het ongekend spannend. 
Nova wist één keer van DOS Westbroek te winnen en DOS 

Westbroek won één keer van Nova. Beide ploegen staan  
dus op 24 punten uit 13 wedstrijden.

In een overvolle sporthal startte Nova fel aan de laatste wedstrijd tegen 
Koveni. Na een beladen duel waarin fysiek korfbal aan beide kanten niet ge-
schuwd werd, werd na 60 minuten toch duidelijk dat Nova de winst niet uit 
handen ging geven. Onder leiding van een niet al te sterk fluitende scheids-
rechter, won Nova 1 met 16-15.

‘s Avonds werd duidelijk dat ook DOS de winst niet uit handen had gege-
ven. Zij wonnen met duidelijke cijfers van DKV uit IJmuiden ( 24-4). Nova 
en DOS staan nu beide op 26 punten en een beslissingsduel moet zaterdag 
16 maart gaan bepalen wie de daadwerkelijke kampioen gaat worden in 
klasse 3f. De verliezer van dit duel mag de week erop nog een promotie-
degradatie duel spelen tegen een ploeg uit de 2e klasse. Voor beide ploegen 
dus twee kansen op promotie. (Annelies Kreuger)

NOVA D2 kampioen

NOVA D2 is kampioen geworden van de zaalcompetitie 2012-2013. Onder 
leiding van de enthousiaste trainers Rianne en Tessa wisten zij de eerste 
plaats te veroveren. De D2 is hiermee een klasse gepromoveerd en zal in de 
veldcompetitie een sterkere competitie gaan treffen. (Pieter Keuning)

Salvodames geven niet thuis
Beide Salvodamesteams hebben zichzelf een slechte dienst bewezen. Salvo 1 verloor van het bezoekende 
Switch uit Utrecht met 1-3. De dames zitten al weken in een slechte flow en kwamen daar niet uit. Salvo 

2 werd van het veld gespeeld door koploper Volleer uit Leersum met een afgetekende 0-4.

Het ontbreken van hoofdaanvalster 
Stefanie van Ginkel liet zich pijnlijk 
voelen. Haar zekere aanvalsspel werd 
node gemist. Het niet echt fantastisch 
Switch bleek over meer aanvalskracht 
te beschikken dan Salvo en buitte dat 
goed uit. Switch overrompelde Salvo 
in de 1e set met 9-25. De dames wa-
ren niet opgewassen tegen de scherpe 
service van de tegenstander. In de 2e 
set herstelde Salvo zich. Men knokte 
voor elke bal en had de aanval van 
Switch beter onder controle. Het le-
verde setwinst op met 25-17. Daarna 
was het Switch dat feller was op alle 
onderdelen. De service bracht veel 

punten maar ook de felheid van de 
tegenstander was Salvo te machtig. 
Met het gebrek aan aanvalskracht was 
verdere setwinst voor Salvo niet haal-
baar. Zowel de 3e als de 4e set gingen 
verloren met resp. 18-25 en 21-25. 
Door dit verlies zakt Salvo naar de 7e 
plaats op de ranglijst en wordt het tijd 
voor punten om niet alsnog in de pro-
blemen te komen. Op 22 maart spelen 
de dames om 19.30 uur  in Amers-
foort tegen Keistad dat op de 4e plaats 
staat. Een zware opgave.

Salvo 2 miste drie bepalende basis-
speelsters in het team. Als een wervel-

wind hield de koploper uit Leersum 
huis in De Vierstee. Op alle onderde-
len werden de Maartensdijkse meiden 
overklast. Dit is het team nog niet 
vaak overkomen. Met de veelzeggen-
de cijfers 12-25, 6-25, 15-25 en 7-25 
werd de wedstrijd met 0-4 verloren 
en in slechts vijf kwartier afgewerkt. 
Een positieve verrassing is het resul-
taat van het jongensteam dat als Salvo 
heren 2 aan de competitie deelneemt. 

Door een overwinning op het bezoe-
kende Voleem uit Eemnes doen de 
jongens volop mee voor een plaats in 
de nacompetitie. 

Bliksemherstart voor 
hockeysters Voordaan
De hockeysters van Voordaan hebben in de eerste  

wedstrijd na de winterstop gelijk heel goede zaken gedaan  
in de overgangsklasse. In de uitwedstrijd tegen directe  

concurrent Alecto werd in een knotsgekke slotfase  
een 4-3 overwinning uit het vuur gesleept. 

Voor de wedstrijd stond tegenstander Alecto nog derde en Voordaan vierde, 
maar het gaatje bedroeg slechts één punt. De ploegen waren aan elkaar ge-
waagd en het spel ging in de eerste helft gelijk op. Het bleef vooral schaken 
op het middenveld tot tien minuten voor rust. Dankzij een tip uit een lange bal 
kwam Alecto op voorsprong. Snel daarna kreeg Voordaan een strafbal voor een 
overtreding op Maxime Terberg. Charlotte Loozen liet deze buitenkans niet 
onbenut en trok de stand weer gelijk. Toch scoorde de thuisclub uit Leiderdorp 
kort voor rust nog twee keer waardoor de geflatteerde ruststand van 3-1 op het 
scorebord stond. ‘Dat voelde als een domper omdat het spel goed was’, aldus 
assistent-coach Martijn Muller. 

Hectisch
In de tweede helft werd Alecto meteen onder druk gezet, wat binnen negen 
minuten resulteerde in een doelpunt van opnieuw Charlotte Loozen. Voordaan 
bleef daarna het beste van het spel houden en was Alecto vooral in de counter 
gevaarlijk. Een tegenslag was het uitvallen van aanvoerster Saskia Koning met 
een blessure, maar het lukte Voordaan zich opnieuw te herpakken. De gelijkma-
ker kwam wederom van de stick van Loozen. 
De laatste vijf minuten waren hectisch, Alecto dacht te scoren met een te hoog 
ingeslagen strafcorner maar Voordaan schakelde snel en verdiende in deze te-
genaanval een strafbal. Charlotte Loozen was opnieuw koelbloedig vanaf de 
stip en maakte haar vierde treffer van de middag. Zo sleepte Voordaan een 4-3 
overwinning binnen en nemen ze bovendien de derde plek over van Alecto.
De mannen van Voordaan verloren op eigen veld van Amsterdam, maar deden 
qua spel weinig onder voor de landskampioen. (Anne Goorkate)
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Beschermde natuurgebieden
door Henk van de Bunt

De landinrichting Noorderpark is in de afrondende fase. Een deel van het Noorderpark ligt  
in het gebied Natura2000 Oostelijke Vechtplassen. Los van de landinrichting geldt nog dat er een 

opgave ligt om Natura2000 instandhoudingsdoelen te realiseren. Natura2000 is een netwerk  
van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Deze gebieden zijn aangewezen omdat  

ze van internationaal belang zijn, bijvoorbeeld als overwinteringsplaats voor vogels. 

Omdat het grootste gedeelte van 
het Natura 2000-gebied waaronder 
het Noorderpark in Noord-Holland 
ligt, zijn Gedeputeerde Staten (GS) 
van de provincie Noord-Holland 
eindverantwoordelijk om een be-
heerplan te maken. De provincie 
Utrecht werkt intensief mee om alle 
informatie over het Utrechtse ge-
deelte aan te leveren en de Utrecht-
se belangen in het gebied op een 
goede manier in het beheerplan te 
verwerken. Het zuidelijke deel, ten 
zuiden van het Tienhovense Kanaal, 
maakt deel uit van het zogeheten 
Noorderpark en omvat onder meer 
de Bethunepolder, de Tienhovense 
Plassen, de Westbroekse Zodden en 
de Molenpolder. Wethouder Arie-
Jan Ditewig van de gemeente De 
Bilt vertelde dat het een aantal boer-
derijen aan de Westboekse Kerkdijk 
betreft en het gebied in het westelijk 
deel van de Graaf Floris de V-weg 
in Hollandsche Rading.

Wilgenplas
Dinsdag 5 maart was er een infor-
matiebijeenkomst waar bestuurders, 
belanghebbenden en belangstellen-
den, die werden geïnformeerd over 
de Natura2000 opgave, de relatie 
met het watergebiedsplan en wat 
deze voor het gebied kunnen bete-
kenen. Provinciaal Gedeputeerde 
Krol (Landelijk Gebied) praatte de 

aanwezigen bij en benadrukte dat in 
samenspraak met alle partijen naar 
haalbare oplossingen gezocht zal 
worden. Bestuurslid Dulfer van het 
waterschap Amstel Gooi en Vecht 
lichtte het watergebiedsplan en het 
nieuw te nemen peilbesluit toe. 
Bij de stands was er gelegenheid 
voor het inwinnen van informatie 
en het stellen van vragen bij des-
kundigen.

Positief
LTO-voorzitter Teus Spelt was 
tevreden met de positieve beant-
woording van Gedeputeerde Krol 
van zijn vragen over de financiële 
mogelijkheden bij de boerderijver-
plaatsing en de mogelijkheden voor 
particulier natuurbeheer. 
Spelt: Ik ben hier best blij mee, 
want dit schept kansen op een goede 
invulling van deze nieuwe natuur’. 

Arie-Jan Ditewig, gedeputeerde Bart Krol, vertrouwenspersoon Co 
Grootendorst, Groenekanner Teus Spelt (LTO voorzitter) en Westbroeker 
Wijnand Hennipman laten zich informeren.

Over goed en fout in WOII
Naar aanleiding van het vorig jaar verschenen ‘In Niemandsland, de vader verloren, de moeder 

verstoten’ van Ebbe Rost van Tonningen organiseert de Bilthovense Boekhandel een avond met de 
auteur van dit boek en de bekende historicus Professor H.W. von der Dunk.

Rost van Tonningen zal vertellen 
over zijn persoonlijke zoektocht en 
worsteling met zijn afkomst en be-
laden familienaam. Ook zal hij in-
gaan op de beeldvorming rond zijn 
vader en moeder die aanhangers wa-
ren van het nationaalsocialisme. 

In zijn boek laat zien hoe iemand na 
een innerlijke strijd het verleden van 
zijn ouders verwerkt, achter zich 
laat en op zoek gaat naar nieuwe 
perspectieven. Rost van Tonningen 
is gemeenteraadslid in de gemeente 
De Bilt. 

Werkplaats
Professor H.W. von der Dunk is van 
Duitse komaf. Hij is emeritus-hoog-
leraar contemporaine geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht. Het 
gezin Von der Dunk ontvluchtte in 
1937 nazi-Duitsland. Von der Dunk 

kon daar geen werk meer krijgen 
omdat hij getrouwd was met een 
Joodse vrouw. In Nederland kreeg 
hij een baan als leraar aan de Werk-
plaats Kindergemeenschap in Bilt-
hoven. 

Goede banen
Leddie Valstar, historicus en oud-
student van von der Dunk, zal deze 
avond in goede banen leiden. De 
avond is op woensdag 20 maart om 
20.00 uur in de Bilthovense Boek-
handel, Julianalaan 1, Bilthoven, 
tel. 030 2281014. 

Het aantal plaatsen voor deze avond 
is beperkt. Vooraf aanmelden is een 
‘must’. Entree kost 5 euro. Kaarten 
uitsluitend vooraf afhalen. Aanmel-
den en info: info@bilthovenseboek-
handel.nl

Ebbe Rost van Tonningen vertelt bij 
de Bilthovense Boekhandel over de 
gevolgen van zijn beladen jeugd

Een bloemenlint voor de honingbij
De honingbij vormt een essentiële 
schakel in onze voedselvoorziening. 
Het voortbestaan van de honingbij 
wordt echter bedreigd. Daarom or-
ganiseert Transition Towns De Bilt 
een workshop over het verbeteren 

van onze omgeving met het oog op 
de honingbij. Sonja Copijn (Groe-
nekan) ontvouwt daar haar plan-
nen om, samen met bewoners en 
gemeente, een bloemenlint te rea-
liseren waar de honingbij het hele 

vliegseizoen haar pootjes bij aflikt. 
De workshop vindt plaats op don-
derdag 14 maart aan de Waterweg 
in De Bilt, start 20.00 uur, toegang 
gratis, aanmelden via e-mail bij 
roel.simons@simonix.nl .

Bomenwandeling IVN De Bilt
Herkennen van bomen aan knop, 

schors en vorm
Zondag 17 maart organiseert IVN De Bilt een bomenwandeling op Houd-
ringe (natuurterrein van Utrechts Landschap). In de zomer zijn bomen vaak 
eenvoudig te herkennen aan de bladeren en de bloemen. Denk bijvoorbeeld 
aan de paardenkastanje met zijn handvormig blad en de bloesem. Witte op-
staande pluimen, de zogenaamde kaarsen. Maar in dit jaargetijde hebben 
de meeste bomen hun bladeren laten vallen. En ook bloeien is meestal nog 
niet aan de orde zo vroeg nog in het jaar. Hoe zijn bomen nu te herkennen? 
Gelukkig is aan de knoppen, takken, schors en de vorm ook veel af te lezen. 
Het blijken vaak goede kenmerken! 
Tijdens deze wandeling wordt de proef op de som  genomen. Een aantal 
veel voorkomende bomen wordt benoemd door juist naar deze kenmerken 
te kijken. Ook andere aspecten van bomen zullen aan de orde komen tijdens 
deze wandeling. Over ruim een maand (zondag 21 april) wordt nagenoeg 
dezelfde route gewandeld. Dan wordt meer gekeken naar de determinatie-
kenmerken die bij die periode van het jaar passen: Het blad en de bloemen.

De wandeling van zondag 17 maart a.s. (en ook de wandeling van zondag 
21 april) start om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de natuurijsbaan De 
Bilt. De deelname is gratis. De ijsbaan ligt aan de Visserssteeg 1. Dit is een 
zijweg van de rotonde op de Soestdijkseweg-Zuid in het verlengde van de 
Groenekanseweg. Meer informatie is verkrijgbaar bij Roel Maas-Bakker, 
tel. 030 2721611 of bij Jaap Milius, tel. 030 2288636. 

Nu Westbroek massaal is gaan dansen
ontstaan er wellicht nieuwe kansen
en vinden mensen elkaar
in dit jubeljaar
want bij dansen past ook wel wat sjansen

Guus Geebel Limerick
Dorpsbistro 0346 - 218821

Woe.
13-3

Victoriabaarsfilet met saus 
van komkommer en dille

of
Lamsgehakt gevuld met 

kruidenkaas in korstdeeg

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
14-3
Vrij.
15-3
Woe.
20-3

Roodbaarsfilet met 
Oosterse saus

of
Reuze schnitzel met 

knoflooksaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
21-3
Vrij.
22-3

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Kijk voor "actie 900 jaar De Bilt" op:

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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advertentie

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Computerhulp
Midden-Nederland

Computerhulp
Midden-Nederland
service aan huis / op kantoor
tel. 06-24807945 / 0346 795104

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

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 
rust & focus met Familie- en
Organisatie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Stichting MENS De Bilt officieel van start 
door Marijke Drieenhuizen

Het was donderdag 7 maart druk in het nieuwe onderkomen van de directie en direct ondersteunende 
medewerkers van de nieuwe Stichting MENS De Bilt aan de Henrica van Erpweg in De Bilt,  

waar ook de Biltse Muziekschool is gevestigd. Veel mensen hadden gevolg gegeven  
aan de uitnodiging om bij het officiele startsein van de nieuwe Stichting te zijn en  

de mensen achter de Stichting MENS De Bilt te ontmoeten.

De nieuwe Stichting MENS De Bilt is 
ontstaan uit de fusie van de welzijns-
organisaties Animo en SWO De Zes 
Kernen De Bilt en de vrijwilligersor-
ganisatie VIA De Bilt en het gemeen-
telijke project Mens. De inzet is om 
een brede organisatie te creeëren op 
het gebied van wonen, welzijn en 
zorg, waarbij het accent meer zal lig-
gen op vraaggestuurde in plaats van 
aanbodgestuurde zaken en diensten. 
Het doel is om iedereen zo goed en 
liefst ook zo lang mogelijk zelfstan-
dig mee te laten doen in de samen-
leving. De kernwoorden zullen zijn 
Meedoen en Samen. 

Historie
Op 1 januari 2007 is de uitvoering 
van de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (WMO) gestart. Met 
de invoering van deze wet moest de 
dagelijkse inrichting van de samen-
leving de taak worden van burgers 
zelf en dan het liefst in door henzelf 
gekozen sociale verbanden. Privati-
sering, burgerschap en de decentrali-
saties, of overgang van taken van het 
Rijk naar gemeenten, zijn het daad-
werkelijke gevolg van de uitvoering 
van deze wet. Er zijn destijds negen 
prestatievelden benoemd die het ge-
heel aan zorg en welzijn omvatten. 
Elke gemeente ging er vervolgens 
mee aan de slag: de gemeente De 
Bilt zelfs voortvarend met het pro-
ject Mens en het wijkgericht werken. 
Inmiddels wordt, door de nieuwe ka-
binetsplannen, hard gewerkt door de 
gemeente De Bilt aan de decentrali-

satie van het rijk (AWBZ) naar de ge-
meente (WMO) voor de aanpak van 
de Jeugdzorg, de invoering van de 
nieuwe Participatiewet en de functies 
persoonlijke verzorging, begeleiding 
en kortdurend verblijf. Veel van de 
nieuwe taken zullen daarna opgepakt 
gaan worden door de medewerkers 
van de Stichting MENS De Bilt.

Niet voor maar met 
Het was druk bij de ontmoeting van 
de mensen van MENS. Er waren wet-
houders, ambtenaren, vrijwilligers, 
maar ook professionals die betrok-
ken zijn bij wonen, welzijn of zorg 
en mensen van adviesraden en geïnte-
resseerde inwoners van de gemeente 
de Bilt. Pieter Vos, voorzitter van 
het bestuur van de nieuwe stichting, 
heette alle aanwezigen welkom. Hij 
meldde het fijn te vinden om in con-
tact te komen met zoveel mensen met 

verschillende achtergronden die allen 
mee kunnen doen om MENS te laten 
slagen. Vervolgens kreeg de nieuwe 
directeur van MENS, Evelien Rib-
bens, het woord. Zij vertelde onder 
de indruk te zijn van het grote aantal 
mensen dat aanwezig was. ‘Er zal in-
gezet worden op Eigen Kracht. Maar 
dat houdt niet in dat iedereen het maar 
voor zichzelf zal moeten uitzoeken. 
Nee, wij streven naar een sterke soci-
ale samenhang. Wij willen dat ieder-
een weet waar ze terecht kunnen. Er 
zal verder gewerkt worden aan de al 
bestaande Wijkservicecentra ’t Hoe-
kie in De Bilt en Dijckstate in Maar-
tensdijk. Maar er zullen er nog twee 
bij gaan komen zodat in vier hoeken 
van de gemeente een centrum is waar 
burgers terecht kunnen. De activi-
teiten die van daaruit georganiseerd 
zullen gaan worden, zullen niet voor 
u maar met u opgezet gaan worden. 

Bij de zorg voor inwoners zullen 
mantelzorgers keihard nodig zijn, die 
willen wij waar nodig ondersteunen. 
En ook voor de jongeren binnen deze 
gemeente geldt dat het jongerenwerk 
uitgerold kan worden samen met hen 
maar niet voor hen, meedoen is het 
motto. Indien mensen of gezinnen 
daadwerkelijke hulp nodig hebben 
wordt de inzet 1 gezin 1 plan en dat 
willen we verder uitrollen met onze 
ketenpartners’. 

Dingen veranderen
Vervolgens krijgt wethouder Herman 
Mittendorff het woord. Het vertelt 
over de lange weg die gegaan is om te 
komen tot de Stichting MENS De Bilt. 
‘Er staat nu een stevige organisatie die 
vragen zal moeten gaan oppakken. Tot 
nu toe ontving de gemeente jaarlijks 

zo’n 32 miljoen euro van het Rijk, dat 
bedrag gaat bijna verdubbeld worden 
met de transities van de Participatie-
wet, de Jeugdzorg en Begeleiding. 
Dat lijkt veel maar het is wel minder 
dan het Rijk zelf besteedde aan deze 
zaken. Er zullen daarom zeker dingen 
gaan veranderen voor de inwoners 
van de gemeente De Bilt. De inzet is 
vooral om vooral kwetsbare mensen te 
helpen bij hun zelfredzaamheid en par-
ticipatie in de samenleving. Daar koer-
sen we op. Daaruit zal dan volgen dat 
veel activiteiten alleen nog maar kun-
nen doorgaan als het kostendekkend 
is’. Daarna volgde de daadwerkelijke 
ontmoeting, met tussendoor een optre-
den van het Gospelkoor en een drankje 
en de eigengemaakte hapjes verzorgd 
door de medewerkers van het Wijkres-
taurant Bij de Tijd. 

Als officieel startsein voor de nieuwe Stichting MENS De Bilt werd door 
Herman Mittendorff, Pieter Vos en Evelien Ribbens een kunstwerk onthuld 
dat gemaakt is door Rixt Kemker. 

Regio TV De Bilt grijpt 
jubileumjaar aan voor vernieuwing

Onder de naam Regio TV De Bilt exploiteert Stichting Lokale Omroep De 
Bilt een kabelkrant die analoog is te ontvangen op kanaal 45 en digitaal 
op kanaal 43 van Ziggo. Tot nu toe wordt er voornamelijk teksttelevisie 
uitgezonden. In 2013 wil een aantal betrokken vrijwilligers uit de regio sa-
men met het bestuur van Stichting Lokale Omroep De Bilt de kabelkrant 
naar een hoger plan tillen door meer gebruik te gaan maken van bewegende 
beelden.

Om dit mogelijk te maken worden op korte termijn de eerste investeringen 
gedaan in nieuwe apparatuur en software. Er is een nieuw logo ontworpen 
en vanaf medio maart zullen de eerste opnames te zien zijn. De activiteiten 
van 900 jaar De Bilt hebben aanleiding gevormd om het vernieuwingspro-
ces versneld in te zetten. Het is dan ook de bedoeling om van deze activi-
teiten diverse opnamen te maken, die daarna op Regio TV De Bilt zullen 
worden uitgezonden. 

Televisie maken is mensenwerk waar veel bij komt kijken. Daarom worden 
er nog meer vrijwilligers gezocht. Heeft u ervaring met het televisievak of 
wilt u op een andere manier betrokken worden bij Regio TV De Bilt meld u 
dan aan via redactie@rtvdebilt.nl. 

Vrijwilligers v.l.n.r. Silvester Broekhuizen, Erik Jan Trip, Gerrit Bakker, Cor 
Groenen, Jeroen Verhoef Harry Luiten, Vanetta Smit en Sander de Vos gaan 
Regio TV De Bilt in beweging zetten.

Record voor De Bilt: 24 uur regen 
De Bilt heeft een neerslagrecord te pakken. Zaterdag 9 maart jl. viel er 24 uur 
lang regen. Dat is nooit eerder voorgekomen, stelt Weeronline. Op 30 januari 
1960 regende het tot nu toe het langst: 23,4 uur. Om 00.00 uur werd dit record 
verbroken met 24,0 uur neerslag.
Met 1 graad Celsius was het ook nog eens extreem koud voor de tijd van 
het jaar. Het is sowieso zeldzaam slecht weer voor maart volgens de weer-
kundigen. Ook de temperatuur van afgelopen maandag 11 maart is extreem 
voor deze tijd van het jaar. Afgelopen zondag ervoer men het dagrecord voor 
koudste 10 maart ooit. Vorige week sneuvelden nog diverse warmterecords.

De Nieuwenhuizen Groep
Accountants & 

Belastingsadviseurs
Groenekan 

tel. 0346 213736
denieuwenhuizengroep.nl

Zie pag. 15
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

17/3 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
17/3 • 9.00u - Ds. R.W. de Koeijer
17/3 • 18.30u - Ds. J.B. ten Hove

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/3 • 10.30u - Manuela Kalsky, 

Bezinningssamenkomt-6

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

17/3 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
17/3 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboomt)

17/3 • 10.15u - Ds. H. Hoksbergen
17/3 • 17.00u - Ds. G. Riemer 

(beeldverbinding)

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

17/3 • 10.00u - Ds. G.J. v.d. Top
17/3 • 19.00u - Ds. F.A.J. Heikoop

Pr. Gem. Immanuelkerk
17/3 • 10.00u - Ds. E. van der Wolf-Kox

Pr. Gem. Opstandingskerk
17/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
17/3 • 10.30u -  

Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
17/3 • 10.00u - Dhr. Bert Niehof

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

17/3 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek

PKN - Herv. Kerk
17/3 • 10.00u - Ds. J. ter Maten

17/3 • 18.30u – Kandidaat G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
17/3 • 10.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg
17/3 • 18.00u - Ds. J.L. Schreuders

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/3 • 11.00u - Ds. R. Alkema
17/3 • 19.00u -  

Ds. R. Alkema en J. Grootendorst, 
Vesperdienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

17/3 • 10.00u - Ds. J.P. Ouwehand
17/3 • 18.30u - Ds. T. Cammeraat

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

17/3 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
16/3 • 19.00u -  

Woord- en Communieviering
17/3 • 10.30u -  

Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

17/3 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
17/3 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
17/3 • 10.00u - Ds. H. van Ginkel

17/3 • 18.30u - Ds. H.J. van der Veen

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
fax 0346-213824
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Postgeschiedenis Togo  
bij Het Postmerk

Op donderdag 14 maart a.s.  belegt  
Het Postmerk een ledenbijeenkomst 
in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4 te De Bilt. Aanvang 
activiteiten om 19.30 uur; aanvang 
bijeenkomst om 20.00 uur. Ditmaal 
wordt, naast de gebruikelijke onder-
werpen, het zoeklicht gericht op een  
lezing over de zeer gevarieerde post-
geschiedenis van het Afrikaanse land 
Togo, onder invloed van het resp. het 
Duitse, Britse en Franse koloniale 
bestuur. En uiteraard is er opnieuw 
een  interessante veiling van zo’n 70 
verschillende kavels. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

Open dag bij Warande 

Warande Wooncentrum Schutsman-
tel en Warande Sociëteit De Bosrank 
openen op 16 maart 2013 hun deuren 
in het kader van de open dag van 
Zorg en Welzijn.
Tijdens deze open dag kan men tus-
sen 10.00 en 13.30 uur onder andere 
een rondleiding krijgen. Beiden zijn 
gevestigd aan de  Gregoriuslaan 35 
te Bilthoven

Paasklaverjassen in Westbroek

Op vrijdag 15 maart is er vanaf 
19.30 uur Paasklaverjassen in het 
Dorpshuis van Westbroek. Het is 
georganiseerd door korfbalvereni-
ging DOS en de brandweer. Iedereen 
is welkom. Er zijn leuke prijzen en 
de koffie en de hapjes zijn gratis. Het 
inschrijfgeld is zes Euro. Opgeven 
bij John van der Lee via johneneve-
lien@planet.nl. De inschrijving sluit 
op 10 maart.

Bingo in Dijkstate

Bingo op vrijdag 15 maart 2013 in 
restaurant ‘Maertenshoek’ in Dijck-
state, Maartensdijk. Komt u ook 
een rondje meespelen? In de pauze 
kunt u gezellig even bijpraten en een 
kopje koffie of thee drinken. Aan-
vang: 14.15 uur en de kosten zijn € 
3,50 voor 5 speelrondes. 
Meer informatie: Servicecentrum 
Maartensdijk,  tel. 0346 214161

Jonge duiven-verkoop

PV De Bilt houdt opnieuw de jaar-
lijkse verkoop van jonge duiven/
bonnen. De verkoop startte online 
op vrijdag 1 maart bij http://www.
duiven.net. De definitieve verko-
ping vindt plaats op zaterdag 16 
maart 2013 in het lokaal aan de Jan 
Steenlaan 34a te Bilthoven. Aanvang 
14.00 uur. Bezichtigen vanaf 13.00 
uur. Verkocht worden jonge duiven/
bonnen van topliefhebbers uit De 
Bilt en omstreken. 

Collecteweek Simavi

Ontwikkelingsorganisatie Simavi 
start binnenkort met haar landelijke 
collecte. In de week van 17 tot en 
met 23 maart gaan ruim 16.000 dui-

zend vrijwilligers langs de deuren. 
Ook in De Bilt en Bilthoven. Simavi 
zet zich in voor veilig drinkwater, 
goede hygiëne en veilige zwanger-
schappen in de armste gebieden van 
de wereld. 

Quiz En Zo vertoont film

Op dinsdagmiddag 19 maart om 
14.00 uur wordt er in Dijckstate 
Maartensdijk de film ‘The King’s 
Speech’ vertoond. Nadat zijn broer 
aftreedt wordt George nogal onge-

wild de nieuwe Koning van Enge-
land en gaat door het leven als Geor-
ge VI. Helaas heeft hij een probleem 
met zijn trillende stembanden, wat 
niet echt Koninklijk overkomt. Hier-
voor schakelt hij de hulp in van de 
onorthodoxe spraaktherapeut Lionel 
Logue wat resulteert in een reeks 
ongewone technieken en een bijzon-
dere vriendschap. De kosten bedra-
gen 3 euro (inclusief een kopje koffie 
of thee). Voor verdere informatie 
Servicecentrum Dijckstate, 0346 
214161. 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.

Psalm 116 vers 4a

Bedroefd, maar dankbaar dat lijden hem bespaard gebleven is, geven wij 
kennis dat heel plotseling overleden is onze lieve broer

Steven de Waal
op de leeftijd van 75 jaar.

   Antje † en Adriaan †
   Gooijert en Aantje
   Jannie en Gerrit †
   Jan en Corrie
   Bep en Rut
   Coen en Hennie
   Henk, Greet † en Anneke

10 maart 2013 
Dr. Welfferweg 82
3612 AR  Westbroek

Correspondentie-adres:
J. de Waal
Valklaan 2
3738 GG  Maartensdijk

Steven is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

De rouwdienst, welke geleid zal worden door ds. M. van der Zwan, zal 
gehouden worden op vrijdag 15 maart om 11.00 uur in 

de Hervormde Kerk aan de Kerkdijk te Westbroek. 
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de 

begraafplaats aldaar.

Na afloop van de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren
in gebouw Rehoboth (achter de Hervormde Kerk).

Geen bloemen

 
Als het lichaam niet meer wil
En het leven wordt een lijden
Kan men voor het sterven dankbaar zijn
Omdat het komt als bevrijden

Bedroefd om zijn afscheid, maar oprecht dankbaar voor
alles wat hij tijdens zijn leven voor ons gedaan en betekend
heeft, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte van
ons is heengegaan mijn man, onze vader, schoonvader en
opa

Joannes Schras
Jan

* 26 mei 1930 t 5 maart 2013

Th.M. Schras-Schiltmans
Kinderen en kleinkinderen

Correspondentie:
Monuta De Vlier
T.a.v. Familie Schras
Vlierweg 7
3991 BA  Houten

Overeenkomstig zijn wens heeft de crematieplechtigheid
in familiekring plaatsgevonden.
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Openingstijden:
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Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Sint Patrick’s Day in De Bilt
door Henk van de Bunt

Op zaterdag 16 maart vanaf 13.30 uur staan zalencentrum De Schakel en de Immanuëlkerk in  
De Bilt in het teken van de Ierse wortels van de gemeente De Bilt. Eén dag voor de officiële gedenkdag 

van de Ierse beschermheilige Sint Patrick viert men op bescheiden schaal Sint Patrick’s Day.  
In een drie uur durend programma kan het publiek kennismaken met Iers-Keltische  

tekenkunst en wordt er een film vertoond over het leven van Sint Patrick.

Rob Jastrzebski is secretaris van Stich-
ting Bilts Hoogkruis: ‘Er is dan ook 
informatie over het Bilts Hoogkruis 
in wording en over de Ierse reis, die 
eind mei wordt georganiseerd. Ook is 
die middag het rollenspel over keizerin 
Mathilde voor het grote publiek te zien; 
een spel, dat ook twee dagen eerder bij 
de start van de jubileumviering van 900 
jaar De Bilt is opgevoerd’. Het pro-
gramma op 16 maart begint om 14.00 
uur met de opening van een expositie 
van Iers-Keltische tekenkunst met werk 
van Leidy Vermeulen uit Bilthoven. Sa-
men met Truus Kreeft geeft zij eenmaal 
per maand leiding aan een oecumeni-
sche tekenkring. 

De tekendocenten geven uitleg over 
het tekenen van Keltische patronen en 
symbolen en daarna zal Leidy Vermeu-
len toelichting geven bij de expositie 
van haar kunstwerken. Ook werk van 
leden van de maandelijkse tekenkring 
is te zien. De tentoonstelling is de ge-
hele middag doorlopend te bezichtigen.

Keizerin Mathilde
Jastrzebski: ‘Om drie uur is de ver-
rassing van de middag. Op 14 maart, 
Mathildedag, wordt ter gelegenheid 
van de start van het feestjaar 900 jaar 
De Bilt in gemeentehuis Jagtlust een 
rollenspel over het leven van keizerin 
Mathilde opgevoerd. Het korte toneel-
stuk over de jonge vorstin, die de gron-
den van de huidige gemeente De Bilt in 
de twaalfde eeuw schonk aan het Sint 
Laurensklooster, wordt op zaterdag 16 
maart voor het grote publiek herhaald 
in de kerkzaal van de Immanuëlkerk 
naast De Schakel. In middeleeuwse 
klederdracht zullen kinderen en jon-
geren verschillende leeftijdsfasen van 
keizerin Mathilde uitbeelden en vertel-
len over de belangrijke wapenfeiten die 
zij tijdens haar regeerperiode heeft vol-

bracht. Uiteraard ontbreekt hierin ook 
de historische schenking van het grond-
gebied van De Bilt via de oorkonde aan 
het Laurensklooster niet’.

Sint Patrick
Om half vier en kwart over vier is twee-
maal de documentaire over het leven 
van Sint Patrick te zien; de Ierse heilige 
die in zijn jeugd vanuit Engeland werd 
ontvoerd door Ierse rovers en jaren in 
slavernij doorbracht op het groene ei-
land. Hij ontsnapte, reisde door heel 
Europa waar hij in kloosters een gees-
telijke opleiding volgde en keerde 
naar Ierland terug als Bisschop om het 
Christelijk geloof te verbreiden. Een 
wonderlijk verhaal over een belangrijke 
persoonlijkheid uit de Ierse historie.

Ierse themareis
Ook de Ierse themareis, die van 27 mei 
tot en met 3 juni aanstaande wordt ge-
organiseerd, komt aan bod. Een onver-
getelijke reis langs historische plaatsen 
die zijn bezocht door Willibrord en 

de ridder, die na zijn pelgrimage naar 
de louteringsgrot van Sint Patrick het 
Laurensklooster hielp stichten. Acht 
dagen is men op reis door een land vol 
magie en spiritualiteit, verbonden met 
de Biltse geschiedenis. 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar, meldt 
u snel aan. Belangstellenden kunnen 

voor informatie, aanmelding en toelich-
ting op de reis in De Schakel terecht. 
Tenslotte is ook het laatste nieuws over 
de voortgang van de bouw van het Bilts 
Hoogkruis te zien in de vorm van een 
korte reportage, die eerder op RTV 
Utrecht is uitgezonden, een schaalmo-
del van het hoogkruis en foto’s van de 
voortgang van het werk. 

V.l.n.r. Truus Kreeft en Leidy Vermeulen geven leiding aan een oecumenische 
tekenkring. Aan de wand Iers-Keltische tekenkunst.

Het jubileum wordt op gepaste wijze 
gevierd. Motto is: 900 jaar De Bilt, 
zes kernen, één toekomst. Vanaf 14 
maart organiseren talloze enthousias-
te vrijwilligers iedere maand allerlei 
activiteiten, die elk op zich een eigen 
manier van verbinden symboliseren. 
Alleen daarom belooft het al een 
prachtig feest te worden vóór en dóór 
alle inwoners van De Bilt. 

Programma
Zowel het ‘binnen’-gedeelte als het 
vervolg op het gazon voor Jagtlust 
wordt gepresenteerd door Leo Fij-
en. De buitenactiviteiten beginnen 

om 17.00 uur, maar vanaf 16.30 uur 
wordt iedereen verwelkomd door 
DJ Keizer (artiestennaam van Pa-
trick Keijzer). Basisschoolleerlin-
gen uit alle kernen van de gemeente 
zingen samen het Lied ‘Samen op 
een stukje grond’ en een lied uit de 
schoolmusical ‘Stop de Tijd’ met de 
toepasselijke naam Ma-ma-mathilde.  
In 2013 wordt deze musical op alle 

basisscholen in de gemeente door de 
groepen 8 opgevoerd. Het programma 
kent verder nog een paar verrassende 
onderdelen en heeft om 18.00 uur een 
‘spetterend’ einde.

Vlaggen
Aan alle basisschoolleerlingen is 
per gezin een vlag uitgereikt, die zij 
zelf kunnen inkleuren of een wens 
er op zetten. Stichting 900 jaar De 
Bilt hoopt dat op 14 maart bij heel 
veel huizen in de zes kernen van de 
gemeente deze vlag wappert en dat 
de wensen met de wind meegevoerd 
worden. [HvdB] 

Donderdag 7 maart oefende een groot deel van de uitgenodigde kinderen op het gazon voor Jagtlust de ingestudeerde 
liederen

Veiligheidspartners op 
tour door de gemeente

Veiligheid is een groot goed. Samen met partners op het 
gebied van veiligheid zet de gemeente De Bilt zich daar dan 

ook volledig voor in. Komend jaar stelt de gemeente een nieuw 
Integraal Veiligheidsplan op, waarin het veiligheidsbeleid voor 

de komende vier jaar wordt beschreven.

De gemeente vraagt inwoners om mee te denken bij het opstellen van het 
plan. Zo kan gezamenlijk in kaart gebracht worden waar kansen liggen 
voor samenwerking tussen de veiligheidspartners en inwoners en welke 
onderwerpen belangrijk zijn als het op veiligheid aankomt. Daarom gaat 
de gemeente met de politie en brandweer de komende maand de wijken en 
dorpen in om input te verzamelen. 

Het doel van deze Veiligheidstour is tweeledig. De gemeente hoort graag 
wat er in de wijken en dorpen speelt op veiligheidsgebied en waar inwo-
ners extra aandacht voor willen vragen. Daarnaast wil de gemeente inwo-
ners ook informeren over hoe zij hun veiligheid zelf kunnen vergroten. De 
komende weken slaan de veiligheidspartners elk weekend hun tent op in 
twee verschillende wijken. Inwoners van de wijk ontvangen een week van 
te voren een aankondigingsbrief met daarin meer informatie over datum, 
tijdstip en locatie. Bij de tent kunnen inwoners een vragenlijst invullen 
over hun veiligheidsbeleving in de wijk, informatie en tips inwinnen bij 
brandweer en politie en in gesprek gaan met gemeente, brandweer en po-
litie over veiligheid en aandachtspunten op dit gebied in hun wijk.

Vrijdag 1 maart startte de Veiligheidstour voor de wijk Bilthoven Zuidoost. 
Op die dag stond de tent op het terras van restaurant Settlers aan de 
Julianalaan 23 in Bilthoven. [HvdB]

Feestelijke start jubileum 900 jaar De Bilt
Op donderdag 14 maart is vanaf 15.30 uur de officiële start van de viering 900 jaar De Bilt.

Vanaf die dag zijn er allerlei activiteiten in het teken van dit jubileumjaar. De openingsfestiviteiten 
beginnen met een formeel gedeelte in de Mathildezaal van het gemeentehuis. Daarna is er een groots 

evenement voor alle inwoners van de gemeente buiten op het gazon voor Jagtlust.



 

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 14 maart
t/m woensdag 20 maart

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

Gemarineerde 
biefstuk   

Varkensfiletrollade

Magere 
runderlappen

Nieuw-Zeelandse 
rib-eye
lekker om te grillen

500
gram 8.98

500
gram 5.50

500
gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK

Filet Americain
Lente-ui salade
Sellerysalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Gebraden entrecôte 
Gebraden gehakt
Boerenham

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.49

100
gram 2.49

VLEESWAREN-TRIO

Gehaktdagaanbiedingen  deze week geldig op donderdag 14 maart!

VERSGEBRANDE 
PROVENCAALSE 
NOTENMIX Slavinken

Rundervinken
Katenvlinders

STOMPETOREN 
BELEGEN

BOERENKAAS 
MET OLIJF 500

gram 7.50

100
gram 1.25

500
gram 5.50

6 halen / 
   5 betalen

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

100
gram 1.25

25

Alléén DONDERDAGAlléén DONDERDAG

Mooie grote
IJsbergsla
Krop

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Zeldzaam mooi en lekker

Luxe Sla soorten
met kluit

• Snijbonen schotel
____________________ 100 GRAM 0,99
•  Japanse kip
•  Japanse biefstuk
•  Japanse vis
MET NOEDELS OF RIJST ___ 100 GRAM 1,49

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Roerbak van het huis
400 gram

1,49 1,39

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

Vers gesneden
Bietjes _______________ 500 GRAM  0,99
De allerbeste
Perssinaasappels
_____________________________ 2 KILO  1,99
Pasta met kip
en paddestoelen ____ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 18 MAART,  DINSDAG 19 MAART 
EN WOENSDAG 20 MAART

0,99

Aardbeien
________ DOOS 400 GRAM  0,99

Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Per krop

Nu dagelijks verse
ASPERGES, AARDBEIEN, ZACHT 
FRUIT EN HOLLANDSE PRIMEURS

NIEUW

SUPERKNALLER
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advertentie

Zonnebloem Maartensdijk verbreedt doelgroep
door Henk van de Bunt

De Zonnebloem Maartensdijk is al jaren actief voor oudere inwoners van de vier kernen van de oude 
gemeente Maartensdijk. Meer dan 40 vrijwilligers bezoeken regelmatig gasten van de Zonnebloem  
en bijna eens per maand wordt er een leuke middag voor deze doelgroep georganiseerd. De afdeling  

wil haar activiteiten gaan uitbreiden naar een andere leeftijdsgroep.

Zonnebloembestuurslid Joop Vesters: 
‘Vanuit het landelijk hoofdkantoor te 
Breda komen signalen, dat er ook rede-
lijk veel jongere mensen zich soms erg 
eenzaam kunnen voelen en landelijk 
blijkt dat er voor die leeftijdscategorie 
nog niet veel gedaan wordt. De afde-
lingen van de Zonnebloem gaan zich 
op dit terrein actief bewegen. In oud-
Maartensdijk wordt nu onderzocht of er 
in de kernen Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk en Westbroek 
mensen die daar behoefte aan hebben’. 

Paula
De afdeling Maartensdijk heeft enige 
jaren ervaring met iemand in deze leef-
tijdscategorie; een jonge vrouw van 
nu 37 jaar, die al een jaar of vier bij de 
Zonnebloem is. Paula woont op een 
van de parken in Hollandsche Rading. 
Haar ouders wonen in Epe en deze ou-
ders vroegen de Zonnebloem of hun 
dochter af en toe bezocht kon worden 
omdat zij zich vaak erg eenzaam voel-
de. Paula heeft de ziekte van Lyme en 
kon zich vier jaar geleden alleen met 
rolstoel of scootmobiel bewegen. Sinds 
die tijd heeft Paula als vrijwilliger Joop 
Vesters aan haar zij en zij gaan zeer re-
gelmatig er samen op uit, naar de markt 
of naar Ikea, een tuincentrum of wat 

ook. Deze samenwerking werkt al jaren 
uitstekend. 

Vooruit
Paula is door allerlei therapieën en me-
dicatie nu zover dat ze zelfstandig een 
stukje kan lopen en gaat nog steeds 
stapje voor stapje vooruit. Voor jonge-
ren onder de 40 jaar is - de zogenaamde 
groep Linq - actief voor deze doelgroep. 
Vesters: ‘Wanneer er mensen zijn die het 
prettig vinden om met enige regelmaat 
bezocht te worden door een vrijwilliger 
van de Zonnebloem of die er eens op 
uit willen naar een museum of gewoon 
eens te gaan shoppen of wat voor acti-

viteit ook, dan kunnen zij dit laten we-
ten bij onze secretaris Marjon Braas tel 
0346 281190 of via internet gj.braas@
hetnet.nl. Wij hopen dat de mensen in 
deze doelgroep de stap durven zetten om 
contact met ons op te nemen. De Zonne-
bloem staat graag voor hen klaar en wij 
weten haast zeker dat wij veel voor hen 
en zij voor ons kunnen gaan betekenen’. 
Potentiele vrijwilligers, die zich aange-
sproken voelen en vooral dan als het kan 
vrijwilligers in dezelfde leeftijdscatego-
rie kunnen zich eveneens aanmelden bij 
onze secretaris. Vesters: ‘Meer dan 40 
vrolijke en gezellige collega’s zullen hen 
met open armen ontvangen’. 

Paula en maatje Joop op een bijeenkomst van De Zonnebloem.

Reumafonds ook in Westbroek actief
Van 11 tot 16 maart is de landelijke collecte van het Reumafonds. Ook in de gemeente De Bilt gaan 
de collectanten op pad. Het Reumafonds is voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit de 

collecte en dit wordt vooral gebruikt voor onderzoek naar deze veel voorkomende ziekte.

De collectanten van Westbroek kwa-
men op maandag 25 februari al bij 
elkaar ten huize van de coördinatrice 
Anja de Waal. Anja is 15 jaar coördi-
natrice (en collectant)  in Westbroek 
maar ook een aantal andere collec-
tantes (Adrie Bouwman, Gerie van 
Dronkelaar, Heleen Blaauwendraat en 
Ria Kemp) loopt al 15 jaar (of meer) 
voor het Reumafonds. Tot deze groep 
behoort ook Riek van Barneveld, die 
vanwege ziekte niet aanwezig kon zijn. 
Regiomanager Liesbeth van El was er 
en bij de koffie met wat lekkers wer-
den de jubilarissen gehuldigd. Belang-
stellenden, die graag willen aanhaken 
kunnen contact opnemen met Anja de 
Waal, tel. 06 18294314. [HvdB]

V.l.n.r. Adrie Bouman, Ria Hennipman, Anja de Waal, Gerie van Dronkelaar, 
Heleen Blaauwendraat, Marga Boom en Ria Kemp. 

Matthäuspassion in Bilthoven
In Nederland kennen veel gemeentes een lange traditie met jaarlijkse uitvoeringen van de 

Matthäuspassion. Bilthoven kent zo’n traditie niet en het is dan ook zeer bijzonder dat er op  
zaterdag 23 maart in de OLV Kerk te Bilthoven een uitvoering plaats vindt. 

De Matthäuspassion vertelt het lijdens- 
en sterfverhaal van Jezus volgens het 
Evangelie van Mattheus. Het is een 
oratorium gecomponeerd door Johann 
Sebastian Bach en het is zijn bekendste 
werk en zeker ook zijn langste werk. 
Bach heeft de Matthäuspassion meer-
dere keren uit gevoerd en heeft na de 
eerste uitvoeringen een aantal wijzigin-
gen aangebracht in de partituur. Vrijwel 
altijd wordt in Nederland de laatste 
versie uit 1736 uitgevoerd en niet de 

eerste versie uit 1727. In Bilthoven zal 
de zogenaamde ‘fruhfassung’ editie uit-
gevoerd worden. Dit is de eerste versie 
waarin nog niet het koraal ’O Mensch 
bewein deine Sünde groß’ is opgeno-
men.

Uitvoering
De Matthäuspassion wordt uitgevoerd 
door het Hilversumse Dudok Ensem-
ble. Dit ensemble bestaat uit een kern-
groep van 40 zangers en een even grote 

groep instrumentalisten, zowel beroeps 
als semiprofessioneel. Voor de uitvoe-
ring van de Matthäuspassion wordt 
samengewerkt met het Rotterdams Jon-
genskoor. De uitvoering begint zaterdag 
23 maart om 19.00 uur; de kerk is open 
om 18.15 u. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.dudokensemble.nl of via de 
Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 
te Bilthoven, tel. 030 2281014 of Boek-
handel Bouwman, Hessenweg 168 te 
De Bilt, tel. 030 2200112.

Open Dag tijdens NL-doet
Op zaterdag 16 maart is het in Nederland NL- doet. Ook d’Amandelboom in 
Bilthoven wil graag de aandacht van vrijwilligers en belangstellenden op zich 
vestigen. Dat kan met een bezoek tijdens de Open Dag op zaterdag 16 maart 
van 10.00 tot 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen ne-
men om te zien en horen wat men voor de bewoners kan betekenen. Het adres 
is Noord Houdringelaan 82. Men zal verrast zijn door wat er te bieden is: er is 
een gezellige markt met diverse kramen, o.a. een bloemenkraam, een boeken-
kraam. Er is een workshop stempeltechniek, kennismaken met kantklossen, 
er zijn drankjes en hapjes én de koffie en thee is gratis! Er zijn rondleidingen 
binnen en in de buitenwoningen. Info: tel. 030 2295600.

Match op maat
De match die Sportstichting Samen Verder de afgelopen Beursvloer maakte 
met Frank van Haaren van gezondheidscentrum Botanica is afgelopen don-
derdag uitgevoerd. De sporters en begeleiders van Sportstichting Samen Ver-
der kregen op hun wekelijkse sportavond in de Theresiaschool in Bilthoven 
eerst energie-opwekkende bewegingsoefeningen op muziek door Janine Ver-
linden. Na de pauze konden de deelnemers kiezen voor een massage op een 
stoel, tafel of mat. Nek, schouders, heupen en rug werden 10 minuten lang be-
handeld. Iedereen die dat wilde kwam aan de beurt en de enthousiaste reacties 
na afloop waren niet van de lucht. Een geslaagde avond voor iedereen. Aan 
het eind van de avond was er een bloemetje en applaus voor shiatsu-therapeut 
Frank van Haaren, massage-therapeut Edwine Berendse, Qi gong therapeute 
Janine Verlinden, en psycholoog Alex van Capelle. [MD]

Onderdeel van de match was een massage naar keuze.

Gluren bij de Buren in Bij de Tijd
Op zaterdag 16 maart 2013 vindt in de gehele gemeente  

De Bilt de vijfde editie van het festival ‘Gluren bij de Buren’ 
plaats. Deze dag kunnen bezoekers in Wijkrestaurant Bij 

de Tijd een optreden bezoeken; om 13.00 uur, 14.30 uur en 
16.00 uur. ’s Avonds kan er uitsluitend op reservering van een 

bijzonder menu bij de aanschuiftafels worden genoten.

Bij de Tijd wordt op deze 16e maart omgetoverd tot een volledig aanschuif-
restaurant; de gasten kunnen aanschuiven voor een mooi en gevarieerd drie-
gangenmenu, dat speciaal is samengesteld voor deze avond. Het gezelschap 
Malac Banda uit Wageningen zal met hun vrolijke en melancholische zigeu-
nerliedjes ongetwijfeld aan de festivalsfeer bijdragen. Via die site kan ook 
meteen de noodzakelijke reservering geplaatst worden. Uiteraard kan dit ook 
telefonisch via tel. 030 2209615 (vanaf 11 uur), of e-mail: contact@restau-
rantbijdetijd.nl Reserveren kan t/m woensdag 13 maart 2013. De optredens  
’s middags zijn kosteloos te bezoeken; een kopje Fairtrade koffie of thee 
wordt de bezoekers namens de Fairtrade werkgroep De Bilt aangeboden.

JULIANALAAN 1  3722 GA BILTHOVEN    

T 030 2281014   

WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

• 19 MAART: 20.00 UUR

DROOMONDERDUIK
MAARTEN FRANKENHUIS

• 20 MAART: 20.00 UUR

IN NIEMANDSLAND
EBBE ROST VAN TONNINGEN, 
H.W. VON DER DUNK EN LEDDIE VALSTAR

• Entree € 5,--  • Vooraf aanmelden

BOEKENWEEK 2013: GOUDEN TIJDEN, ZWARTE BLADZIJDEN
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Sponsoring van 900 jaar De Bilt
door Henk van de Bunt

Donderdag 7 maart was in het Rabokantoor aan de Utrechtseweg te Zeist de ondertekening  
van het sponsorcontract tussen de bank en de Stichting 900 jaar De Bilt. Daarnaast was er de 

uitreiking van de cheques vanuit het Stimuleringsfonds van de Rabobank aan de  
vertegenwoordigers van de verschillende projecten van de Stichting 900 jaar De Bilt.

Het Rabo Stimuleringsfonds wil 
vanuit de coöperatieve gedachte par-
tijen bij elkaar aan tafel brengen en 
hen stimuleren tot samenwerking. 
Hierbij neemt het Stimuleringsfonds 
een neutrale rol in. Met het Stimu-
leringsfonds richt de bank zich op 
innovatieve, duurzame initiatieven 

die sociale, economische of culturele 
ontwikkelingen in deze regio (Maar-
tensdijk t/m Elst) bevorderen. Groot-
schalige, langlopende projecten die 
vallen onder natuur, jeugd, ouderen, 
integratie, gehandicapten en cultuur 
hebben bij de bank speciale belang-
stelling. 

Projecten
Na de ondertekening ontvingen ver-
tegenwoordigers van de verschil-
lende projecten hun cheques. Zo was 

er 1000 euro voor de High Tea in de 
Zorg, 1850 euro voor een symposium 
over de Historie van De Bilt, 2700 
euro voor een ontbijt en een luchtfo-
to van een hardloopevenement, 3000 
euro voor een tentoonstelling door 
de beide plaatselijke Historische ver-
enigingen, 3005 euro voor speelma-
terialen voor de Scouting, 3500 euro 
voor diverse educatieve projecten, 
4895 voor Mathilde aan tafel, 5000 
euro voor Vergeten Kunst, en 5050 
euro voor het muziekweekeinde.

De vertegenwoordigers van de diverse projecten in 900 jaar De Bilt hebben hun cheques in ontvangst genomen.

Mathilde bij Albert Heijn in De Bilt
Zaterdag 9 maart maakte Mathilde lekkere hapjes bij de Albert Heijn aan de Looijdijk.  Mathilde 
mocht producten gebruiken van Albert Heijn om te laten zien hoe gemakkelijk je mee kunt doen! 

Maak iets lekkers voor ‘onbekende be-
kenden ‘: door met elkaar wat te eten 
en drinken leer je elkaar kennen! Dat 
is de bedoeling van Mathilde aan tafel 
dat dit jaar meedoet met 900 jaar De 
Bilt en in alle zes Kernen mensen ver-
bindt die op 23 maart samen aan tafel 
zitten. Als een slinger trekt Mathilde 
aan tafel door de Bilt. Men kan zich 
nog aanmelden via Mathildeaantafel.
nl; Er is dan een tasje met uitnodi-
gingskaarten en wat kookspulletjes. 
Doe mee. Het is gezellig en je hebt er 
lang plezier van. (Annemiek Eggink)

Mathildes bij AH in De Bilt. (foto 
Henk van de Bunt)

Hehenkamp kleedt voorzitter 900 jaar De Bilt
Een pak van Hehenkamp zit als 
gegoten; dat zal ook de voorzitter 
van het bestuur van 900 jaar De Bilt 
Marius van den Bosch (links) ervaren. 
Op de Biltse Hessenweg vond hij 
na het gebruikelijke persoonlijke 
en vooral deskundige advies kledij 
van de juiste snit. Als bijdrage 
aan de a.s. donderdag startende 
jubileumactiviteiten sponsorde Harry 
Hehenkamp deze voorzittersoutfit, 
zodat Marius bij al zijn komende 
presentaties herkenbaar en verzorgd 
aanwezig kan zijn. [HvdB]

Programma maart 2013
thema: Verbinden door het delen van het verleden en door gastvrijheid

14 maart Mathildedag
 De uitreiking van de Mathildeprijs is om 11.00 uur in Jagtlust.
14 maart Opening Historische tentoonstelling in Jagtlust
  Gezamenlijke tentoonstelling van Historische Kring d’Oude 

School (De Bilt)  en de Historische Vereniging Maartensdijk. 
Wordt aansluitend aan de de Mathildeprijs geopend.

 Vanaf 15 maart voor publiek toegankelijk.
14 maart Start Jubileumjaar door Stichting 900 jaar De Bilt

U KOMT TOCH OOK?
Voor alle inwoners van gemeente De Bilt

14 maart 2013
17.00 uur tot 18.00 uur
Opening 900 jaar De Bilt
Het gazon voor Jagtlust

	 •	900	schoolkinderen	zingen
	 •	Gele	en	groene	ballonnen	zoeken	hun	weg
	 •	DJ	Keizer	zorgt	voor	de	muziek	Dans	en	Fakkels
	 •	Zes	kernen	verbonden
	 •	Spectaculair	einde

15 maart Boekpresentatie ‘Verhalen van Vroeger & Nu’
 Om 17.00 uur in Openbare Bibliotheek Bilthoven

16 maart  Mathildevoorstelling, waarin Mathildes van verschillende 
leeftijden het levensverhaal van prinses, koningin en keizerin 
Mathilde vertellen.  
Om 15.00 in Wijkgebouw De Schakel,  
Soestdijkseweg	Zuid	49B,	De	Bilt	(achter	de	Immanuëlkerk)

23 maart  Bijeenkomst op uitnodiging voor oud-raadsleden  
en oud-wethouders

23 maart High	Tea	voor	de	Zorg
	 			Stichting	De	Bilthuysen,	werkgroep	Zorg	Wijkrestaurant	

Maertenshoek	Dijckstate	Maartensdijk,	H.F.	Witte	Centrum	De	
Bilt en Wooncentrum Schutsmantel Bilthoven

23 maart Mathilde aan Tafel
	 Zie	www.mathildeaantafel.nl

24 maart Taizéviering
  Taizéviering (meditatieve bijeenkomst in de sfeer van het 

Franse	klooster	Taizé)	in	de	Immanuëlkerk,	Soestdijkseweg-
Zuid	49,	De	Bilt,	die	om	19.30	uur	begint

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 
inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  
alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 
uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact
Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven
info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

NIEUWs

Verkeersmaatregelen in verband met 
De start op donderdag 14 maart a.s.

De	Soestijkseweg	Zuid	is	op	donderdag	14	maart	a.s.	tussen	16.30	en	18.30	
uur afgesloten voor alle verkeer. Om het verkeer in goede banen te leiden 
wordt een alternatieve route aangegeven door middel van pijlen. De omleiding 
loopt vanaf de richting Utrecht via de Groenekanseweg of de Anthonie van 
Leeuwenhoeklaan naar de 1ste Brandenburgerweg, de Hertenlaan, de 2de 
Oude Brandenburgerweg en de Leijenseweg weer naar de Soestdijkseweg 
richting station. Omgekeerd hetzelfde vanaf de T-kruising Soestdijkseweg 
zuid/ Leijenseweg richting Utrecht.

Bij het gemeentehuis is weinig parkeergelegenheid. 
Omdat er voor de feestelijke start op het terrein voor het gemeentehuis een 
groot	publiek	verwacht	wordt	heeft	het	RIVM	zijn	parkeerterrein	beschikbaar	
gesteld	voor	bezoekers	van	het	festijn.	Zij	kunnen	via	de	hoofdingang	bij	
het	RIVM	parkeren	en	binnendoor	in	enkele	minuten	naar	het	gemeentehuis	
lopen. Het programma buiten is van 17.00 tot 18.00 uur op het gazon voor 
Jagtlust.          Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De 
Bilt, Stichting Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting 
van Ewijkck van Oostbroek en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, 
Stichting Carel Nengerman Fonds, Bubbles&Blessings

WWW.900jaarDEBIlt.Nl



Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

Ter gelegenheid van het 900-jarig be-
staan van de gemeente De Bilt is een 
bijzonder kookboek samengesteld met 
persoonlijke verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen. Een kook-
boek waar je in kan lezen of een lees-
boek waar je uit kan koken. Dat laten 
we even in het midden.

‘Zomers zijn er in heel Hongarije dorps-
feesten en vast onderdeel daarvan is een 
kook wedstrijd in het lokale parkje op 
houtvuurtjes, en dat gaat er gemoedelijk 
én fanatiek aan toe. Overigens ben ik 
vegetariër en alleen in Hongarije eet ik 
dit biologische vlees mits het boven een 
vuurtje is klaar gemaakt. Veruit het be-
kendst en, indien goed en geduldig klaar-

gemaakt, het lekkerst is de pörkölt.’ 
Gijs van der Woude - De Bilt

Pörkölt voor echte Roma

Bijzonder cadeau

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NIEUW van Garnier:
OLIA Haarkleuring zonder ammoniak

van 15,24 voor 11,99
 

Vanaf 22 maart kunt u gel nagellak 
op de nagels laten aanbrengen in 

onze salon door Manon van Rooijen
Deze gel nagellak houdt 

2 tot 3 weken.

Zaterdag 23 maart kunt u tussen 10.00-15.00u 
gratis gel nagellak laten aanbrengen op de nagels

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

Kom fitnessen bij Atlas fysio!
En betaal de eerste maand slechts
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Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | MaartensdijkTel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

en géén inschrijfkosten! e1, -

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  
Wij helpen u graag om uw klus tot 

een perfect einde te brengen.  
 

Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 
wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

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

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 
helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 

langs om de situatie samen te bekijken. 
	  

06 - 53 14 67 33

Paasbrood klein 
gevuld met 
amandelspijs 
van € 4,50 

nu € 3,95

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35
Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

Mathilde Speltcake
een 900 jaar De Bilt product 
exclusief bij 
Bakker Bos 5,25

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

*  ROZEN, DIVERSE KLEUREN 
            20 STUKS € 3,95

* BLAUWE DRUIF,
   POTMAAT 12, P. ST.  € 1,75 
  2 STUKS   € 2,50

Maertensplein 37 
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380

Zeldenrijk Schildersbedrijf
zet de KROON

op al uw binnen en buitenschilderwerk
niet alleen op 30 april, maar 365 dagen per jaar

Zeldenrijk Schildersbedrijf Loosdrecht
035 582 0685 - 06 51 59 2871
zeldenrijkschilder@ziggo.nl

Voorjaar 2013

Schilderen van de woning 
(buitenschilderwerk)

Een woning is een kostbaar bezit, dat bij goed en 
regelmatig schilderonderhoud de waarde mede zal 
blijven bepalen. 
Zeker bij buitenschilderwerk is een goede voorbe-
reiding het halve werk. Bedenk dus: ‘haastige spoed 
is zelden goed’ en ‘goedkoop is duurkoop’. Bezuinig 
niet op tijd en kwaliteit. 

Op het gebied van verf- en onderhoudssystemen is 
Zeldenrijk dan ook graag uw partner in 
resultaatgericht onderhoud.
Zeldenrijk helpt u om de juiste keuzes te maken!

Wij werken uitsluitend met hoogwaardige 
materialen (Sigma, Sikkens, Wijzonol)

Vrijblijvende o� erte voor:
- Schilderwerk
- Wandafwerking
- Onderhoudsplan

Maak gebruik van de 6% BTW voordeelregeling!

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 
of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 
gebied van communicatie en PR maak 
dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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advertentie

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

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

Wanda PetersBilthoven

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Ik doe mee aan de theatrale voordracht op 
14 en 16 maart over het ontstaan van onze 
gemeente door toedoen van Koningin 
Mathilde. Door een aantal enthousiaste 
jonge en oudere gemeentebewoners wordt 
het leven van Mathilde verteld. Meerdere 
daarvan heten zelf Mathilde (ik zelf ook!) en 
zijn zo betrokken geraakt. 

Ik leer over de geschiedenis van onze 
gemeente, help die uit te dragen en ik kan 
mijn talent als zangpedagoge inzetten, want 
stemtechniek en theatrale expressie horen 
ook bij het vakgebied van een zangeres!

Ik woon, werk, zing, wandel en leef in De Bilt 
en vind het er heerlijk! Mijn lievelingsplekje 
is mijn zangstudio aan huis, waar ik zangles 
geef aan zowel volwassenen als kinderen, 
met wie ik samen zoveel ontdek, beleef, zing 
en lach. 

900 jaar De Bilt betekent voor mij een 
gelegenheid om veel te doen aan kunst 
en cultuur, om mijn talenten in te zetten 
voor de gemeente, om nieuwe mensen te 
leren kennen en om te genieten van wat er 
allemaal georganiseerd wordt voor ons, de 
bewoners van de gemeente.

Samenwerkingsverband 
aanbieders ouderenzorg 

Vier Stichtingen voor ouderenzorg uit de regio met een specifieke eigen doelgroep 
- Antroz, Huize Het Oosten, Vredenoord en Warande - 

hebben het voornemen een samenwerkingsverband met elkaar aan te gaan. 

Zij zijn erin geslaagd een vorm te 
vinden voor een naar buiten en op sa-
menwerking gerichte oriëntatie. Dit 
vanuit een zelfstandige, niet gefuseer-
de positie waarin de eigen identiteit 
gewaarborgd blijft. Daartoe hebben 
zij op 6 maart 2013 te Bilthoven een 
intentieverklaring ondertekend. 

De Raden van Toezicht van de instel-
lingen hebben daarvoor groen licht 

gegeven en de Cliëntenraden en On-
dernemingsraden gaven een positief 
advies. De bestuurders van de stich-
tingen hebben advies ingewonnen bij 
de Nma, ook vanuit het oogpunt van 
mededinging zijn er geen bezwaren 
tegen een samenwerkingsverband 
van genoemde partijen. 

De vier zorginstellingen (Antroz, 
Huize Het Oosten, Vredenoord en 

Warande) hebben alle vier een eigen 
doelgroep, liggen alle vier in de regio, 
het zijn alle vier relatief kleine orga-
nisaties met locaties in elkaars nabij-
heid. De identiteit is de vier organi-
saties gebaseerd op de pijlers: kunst, 
cultuur, wetenschap en spiritualiteit. 
Zij gaan een samenwerkingsverband 
aan vanuit een niet gefuseerde positie, 
waarin zij de gerichtheid op een eigen 
doelgroep waarborgen. 

In het Dorpshuis van Westbroek is 
steeds meer te doen

door Martijn Nekkers 

Sinds het dorpshuis van Westbroek werd verbouwd is er steeds meer te beleven. Het actieve bestuur 
van de stichting die het dorpshuis beheert, onlangs uitgebreid met Marleen Carboo en Hans van 

Klaren,  probeert de accommodatie zo goed mogelijk te benutten. De enthousiaste beheerders Hilda 
en Ad Verhoef spelen hierbij eveneens een grote rol.

Het resultaat is dat er verschillende 
evenementen worden georganiseerd 
naast alles wat er al te doen is tijdens 
de activiteiten van de reguliere gebrui-
kers. Een afwisselend programma in 
het dorpshuis is het resultaat. Ze wil-
len bovendien de ruimte nog beter 
gaan benutten, ook op avonden dat er 
verder geen activiteiten in het dorps-
huis zijn

Ruimte voor ideeën
Een nieuw idee dat de Verhoefs heb-
ben ontwikkeld is een wekelijkse 
sportinstuif op de maandagavond. 
Daarvoor is de grote zaal beschikbaar. 
Als mensen uit het dorp bijvoorbeeld 
eens willen volleyballen, badminton-
nen of een andere sport met elkaar 
willen beoefenen kunnen ze daar te-
recht. Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Natuurlijk wel altijd in overleg 
met de beheerders. Een ander idee is 
een soort sociëteit op woensdagavond. 
Allerlei bordspelen zijn dan aanwezig 
maar er kan natuurlijk ook televisie 
gekeken worden. Het is eigenlijk een 
soort ‘Westbroek ontmoet’. Gere-
geld zal er een programma worden 
aangeboden. Ideeën en initiatieven 
hiervoor blijven welkom. Bezoekers 
kunnen ook gewoon een kopje koffie 
drinken in de leeshoek. Voor dat doel 
roepen Ad en Hilda hun dorpsgenoten 
op om tijdschriften die ze uitgelezen 
hebben beschikbaar te stellen. Vooral 
glossy´s hebben de voorkeur maar 
het mogen ook tijdschriften zijn op 
een heel ander gebied. Je mag de tijd-
schriften komen brengen, lezen maar 

ook meenemen om thuis te lezen. Zo 
kan er een leuk ruilsysteem ontstaan, 
denken de beide beheerders. Nog iets 
aantrekkelijks: binnenkort is er Wi-Fi 
in het dorpshuis. Je kunt dan rustig 
je laptop of iPad meebrengen. Ieder-
een kan op zo´n woensdagse instuif-
avond gewoon binnen komen lopen 
al is het maar om alleen een kopje 
koffie te drinken. Ad en Hilda: ‘Het 
is een probeersel van ons. We willen 
gewoon eens kijken of zoiets aanslaat 
in Westbroek.’ De woensdagse instuif-
avond is inmiddels al van start gegaan. 
Wie verder het programma bekijkt op 
www.hetdorpshuiswestbroek.nl ziet 
zelf dat er tal van andere activiteiten 
zijn. 

Goed besteed
‘De verbouwing heeft de Gemeente 
De Bilt heel wat gekost’, vertellen 
Ad en Hilda Verhoef. ‘Maar we zien 
nu toch wel dat het goed besteed is’. 
Het bestuur van het dorpshuis probeert 
daarnaast de exploitatiekosten zo laag 
mogelijk te houden en het budget 
dat beschikbaar is zo slim mogelijk 
te beheren. Eén van de manieren om 
de kosten laag te houden is het eigen 
klussenteam. Dat bestaat nu uit vijf 
mensen. Een paar keer per jaar komen 
ze bij elkaar om onderhoudsklusjes of 
verbeteringen in of aan het gebouw 
uit te voeren. Hiermee bespaar je na-
tuurlijk heel wat kosten. Dit team kan 
overigens nog wel wat versterking ge-
bruiken. Wie het leuk vindt om op die 
manier bij te dragen aan het functio-
neren van het dorpshuis kan zich aan-

melden bij Ad, Hilda of één van de be-
stuursleden. Waar de klussers zich niet 
mee bezig houden is het afmaken van 
het straatwerk rond het dorpshuis. Dat 
bevindt zich in de laatste fase en sluit 
aan bij de verbouwingswerkzaam-
heden van Vink Witgoed, de nieuwe 
overbuurman van het dorpshuis. Zo-
dra deze verbouwing klaar is wordt in 
één keer de bestrating in dit gedeelte 
van de Prinses Christinastraat afge-
rond. Na een lange periode van werk-
zaamheden is dan de rust in deze straat 
weer helemaal terug gekeerd.

Schrijven over je eigen 
geschiedenis

Woensdagochtend 20 maart van 10.00 tot 11.30 uur organiseert Bibliotheek 
Bilthoven een Informatieochtend over Autobiografisch Schrijven. Biogra-
fisch consulent Arianne Collee houdt deze ochtend een korte inleiding, ge-
volgd door een paar schrijfoefeningen. In april start deze nieuwe, korte, 
cursus autobiografisch schrijven: ‘Portret van een dierbare’. Tijdens deze 
cursus maken deelnemers kennis met de mogelijkheden van het autobio-
grafisch schrijven door een dierbaar persoon op verschillende manieren 
in woorden te ‘vatten’. Ervaring met schrijven is niet nodig, iedereen kan 
meedoen. De informatieochtend is gratis. Aanmelden kan via activiteiten@
ideacultuur.nl of in de bibiotheek, tel. 030 2299003 of 030 6986573.

Fototentoonstelling reist door 
jubilerende gemeente

door Henk van de Bunt

Op dezelfde dag - donderdag 14 maart a.s. - dat het jubileumjaar van 900 
jaar De Bilt officieel ingeluid wordt start ook de tentoonstelling ‘900 jaar 
De Bilt in beeld’. De tentoonstelling is een verbindend product van de sa-
menwerkende Historische Kring D’Oude School (De Bilt) en de Histori-
sche Vereniging Maartensdijk 

Op 14 maart a.s. wordt deze expositie in het Gemeentehuis Jagtlust ge-
opend en is daarna vanaf 15 maart gedurende een zestal weken tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis te bezichtigen tot en met 23 april. 

Een gedeelte van deze tentoonstelling zal na Jagtlust op reis gaan door 
de andere kernen. Die reis begint op 27 april in het Dorpshuis van West-
broek, waarna op 11 mei Dijckstate in Maartensdijk wordt aangedaan. In 
De Groene Daan in Groenekan kan men vervolgens vanaf 25 mei terecht. 
Na de zomervakantie wordt de tentoonstellingsdraad op 7 september a.s. 
weer in Hollandsche Rading opgepikt, waarna de afsluitende presentatie op 
21 september in restaurant Bij de Tijd (Weltevreden) in De Bilt zal worden 
opgesteld. De reizende tentoonstelling zal in iedere kern veertien dagen te 
aanschouwen zijn. Voor een aantal locaties zoeken de beide historische ver-
enigingen nog vrijwilligers, die ge-
durende een dagdeel of enkele uren 
aanwezig willen zijn als gastvrouw/-
heer. 
Belangstellenden kunnen zich hier-
voor aanmelden bij Baldine van 
den Bosch (baldinevandenbosch@
gmail.com, tel. 0346 212685) 
of Liesbeth du Mee (elisabeth-
dumee7@gmail.com, tel. 0346 
214117) 

In het Dorpshuis van Westbroek kun 
je goed feestvieren. (foto: Dorpshuis 
Westbroek)

900 jaar 
De Bilt 
in beeld

TENTOONSTE L L ING

Jagtlust
Bilthoven

Dorpshuis 
Westbroek 

Dijckstate
Maartensdijk

De Groene Daan 
Groenekan

Dorpshuis
Hollandsche Rading

Bij de Tijd 
De Bilt

14/3 

27/4 

11/5 

25/5

7/9

21/9in beeld De Bilt21/9
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900jaardebilt.nl

Historische Kring 
D’Oude School

Fraters 
van Utrecht
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De bestuurders de heer B. Pluijter (Antroz), mevrouw A. A. Maas (Huize Het 
Oosten), mevrouw M. van Jaarsveld (Warande) en mevrouw P. Koeweide 
(Vredenoord) ondertekenen op 6 maart de intentieverklaring.



Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                   www.mensdebilt.nl

Computercursus Veilig Internetten
U leert: Op de juiste wijze de beveiliging van uw computer 
instellen. De benodigde beveiligingsinstellingen voor In-
ternet Explorer en email. Het gebruik van wachtwoorden 
en het verwijderen van uw persoonlijke informatie. Cursus 
voor Windows Vista en Windows 7 en u dient de computer 
goed te kunnen bedienen. 4 lessen. Kosten € 56,- Start: bij 
voldoende inschrijvingen.

Computercursus, Beheer en Onderhoud voor Windows 7
Wat u leert in 4 lessen: De PC in goede conditie houden 
en voorkomen dat deze trager gaat reageren. Kleine pro-
blemen oplossen en de belangrijkste instellingen configu-
reren. Uw informatie structureren en veilig opslaan + de 
beveiliging zo goed mogelijk waarborgen. Ruime ervaring 
noodzakelijk. Kosten: € 56,- Start: bij voldoende inschrij-
vingen 

Raaijen Interieurs
 C-ZONE  RELAXFAUTEUILS 2013

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

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

van uw design en kwaliteitsmeubelen.
Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 

030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

Van puur limousin rundvlees. Met een ouderwetse kruiden melange. 
Kort bakken in boter of olie. Lekker op een bolletje, bij de maaltijd of 
als tussendoortje…

DE MATHILDE BURGER ..................100 GRAM € 0,90

Voor de liefhebbers. Lekker gemarineerd en gekruid

LAMSRIBKOTELETJES ......................100 GRAM € 2,25

Voor de kenners. Bakken als biefstuk, heerlijk mals

RUNDER RIBEYE ...................................100 GRAM € 2,15

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd

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

Van ons bekende varkensvlees: om zachtjes te garen

VARKENSSUDDERLAPJES .............100 GRAM € 7,98

Uit onze traiteurhoek: 
met o.a. witlof, beenham, kaas en aardappelschijfes

WITLOFSCHOTEL ................................100 GRAM € 1,45

Met o.a. kipfilet, kruidenolie, groenten en cashewnootjes

OOSTERS KIPSLEETJE ......................100 GRAM € 1,40

Varkensfilet gevuld met gekruid gehakt. Aan een stuk of in plakjes

GEVULDE VARKENSFILET ............100 GRAM € 1,45

Om te stoven. Ouderwets lekker, heerlijk zacht

RUNDERRIBLAPJES ............................500 GRAM € 6,25

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipfilet, salami en kruidencrème

AMORE ITALIANO ...............................100 GRAM € 1,40

Lekker gemarineerd en gekruid. Ca. 1½ minuut bakken

BIEFSTUK SCHNITZELS ..................100 GRAM € 1,79

Met o.a. kipfiletblokjes, paprika, aubergine en een oosterse 
marinade. Om te wokken

THAISE KIPWOKBLOKJES ............100 GRAM € 1,10

Lekker beleg voor op de boterham. Lekker gekruid

RUNDERBIEFROLLADE ...................100 GRAM € 2,25

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

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

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 
de andere culinaire dagen!

Twee nieuwe cursussen bij WVT:

In verbinding met kinderen 
In deze cursus leer je empatisch te reageren 
op de woorden en het gedrag van je kind. Ook 
leer je verbinding met jezelf te maken zodat je 
jezelf kunt uiten op een manier die voor het kind 
makkelijke te horen is. De cursus wordt gegeven 
door Sofie Bakker (sofiebakker.nl) maandag van 
20.00-22.00 uur, start 18 maart, 4 lessen voor 
€ 40,- (leden) en € 50,- (niet-leden) U-pas 50 % 
korting

Sprookjes in de realiteit 
Alle sprookjesfiguren staan symbool voor een 
tijd of periode die we in ons leven ervaren. Het 
proces van het ouder worden, het verleden 
achter je laten, écht wakker zijn en zelfstandig 
je levensweg volgen –vrij zijn!- is nog een hele 
kunst. In deze cursus gaat men gezamenlijk op 
zoek naar de aard en handelingen van de figu-
ren en hoe ze daadwerkelijk behulpzaam kun-
nen zijn in ons leven. Woensdag van 10.00-11.30 
uur, start 20 maart, 4 lessen voor € 20,- (leden) 
en € 30,- (niet-leden) 

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973
www.vvsowvt.nl

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

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

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

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

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Te huur aangeboden,
evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:
030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

15 kunstkaarten € 5,95
Verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Jacquelien Beenen

Imke Beek
Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

Kunst in beweging

15 kaarten gemaakt door bekende 

kunstenaars in verschillende technieken. 

Samenstelling, Ansèl Sandberg. 

Uitgeverij, Vario Pers Groenekan.
info@variopers.nl

€ 5,95

15x Kunst in beweging

Bewegingkunstkaarten mapje.indd   1

18-07-12   15:41

Het 3e mapje 
kunstkaarten is uit.
En net als ‘Katten 
Kunst’ en 
‘DierenKunst’  bij 
onderstaande 
adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten



 De Vierklank 11 13 maart 2013

10 jaar GroenRijk
door Marijke Drieenhuizen

GroenRijk in Hollansdche Rading bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd. Het weekend 
van 16 en 17 maart staat bol van de activiteiten. Met ook nog veel aantrekkelijke aanbiedingen. 

Karel Hendriksen heeft samen met Gerda van der Werf een aantrekkelijk programma 
samengesteld voor het komende feestweekend. 

Bij GroenRijk Hollandsche Rading is 
van alles te vinden om de tuin en het 
huis gezellig te maken. Er is dit jaar 
een nog breder assortiment planten en 
wat er niet is kan vaak binnen drie da-
gen wel geleverd worden. Daarnaast 
is er een complete vijverafdeling, veel 
sfeer, cadeau en woondecoratieartike-
len, maar ook dierbenodigdheden en 
een omruilservice voor gasfl essen en 
de verhuur van boedelbakken. 

Extra activiteiten
Karel: ‘Er is het weekend heel veel 
te zien en te beleven. We hebben 
natuurlijk heel veel mooie planten 
rechtstreeks aangekocht bij geselec-
teerde kwekers. Alle buitenplanten 
die aangeschaft worden kunnen ook 
gelijk buiten geplant worden, mits 
het dit voorjaar niet meer kouder gaat 
worden dan min 8 graden Celsius. 
Maar er is meer: het hele weekend zal 

Harry Hopman demonstraties geven 
van het maken van voorjaarsbloem-
bakken. Iedereen kan zijn eigen pot of 
mand meenemen en deze wordt dan 
voorzien van de gewenste planten. 
Maar we hebben uiteraard zelf ook 
een groot assortiment potten en man-
den, die kunnen natuurlijk ook aange-
schaft worden. Verder is er een Veran-
da Demodag er komt een stand met 
een nieuw soort altijd bloeiende Ever-
bloom Hortensia’s. Voor de kinderen 
het hele weekend een springkussen en 
er zijn weer lekkere appelbeignets’. 
Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur is 
het Dierenknuffelmiddag: er zijn dan 
onder andere handtamme kippen, 
duiven, eenden, konijnen en cavia’s. 
Zondag is er een Barbecue Demo van 
13.00 tot 16.00 uur. Dit weekend is 
GroenRijk op zaterdag open van 9.00 
tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 
tot 17.00 uur.

Mini Moestuin
Karel Hendriksen vertelt verder en-
thousiast over het MiniMoestuin 
project. Een landelijk project waar 
GroenRijk aan mee doet. De Mini-
Moestuin is een project zonder winst-
oogmerk van Kenniscentrum De 
Cruydthof. Wil je zien hoe worteltjes 
groeien? Of wil je proeven hoe sla uit 
eigen tuin smaakt? Dat kan met een 
moestuintje in de achtertuin of op het 
balkon. Veel is er niet voor nodig, 1m2 
grond is genoeg. De Minimoestuin is 
een pakket met o.a. zaadjes en Moe-
sie de MoestuinCoach die elke week 
vertelt via de digitale nieuwsbrief wat 
er gedaan moet worden aan zaaien, 
oogsten, water geven of verzorgen, 
precies afgestemd op het weer. 

Op de website www.moestuincoach.
nl staat meer informatie. Aanmelden 
kan nog tot 1 april 2013

10 jaar GroenRijk Hollandsche Rading wordt gevierd met aantrekkelijke 
acties en leuke activiteiten, het personeel is er klaar voor.

Twee jaar Nagel Fashion
door Marijke Drieenhuizen

Alweer twee jaar zit Nagel Fashion op het Maertensplein in Maartensdijk. Ondanks de recessie 
die zeker in de modebranche hard toeslaat gaat het nog steeds in kleine stapjes vooruit voor 

Gerjanne Nagel en Marco van Ginkel. Ze zijn er terecht trots op.

Nagel Fashion richt zich op de vooral 
op de mode voor dames. Voor spon-
tane en bijzondere momenten van het 
alledaagse leven bieden zij een ruime 
keuze aan. Er is een ruime collectie van 
het merk Gerry Weber, maar ook de 
merken Esprit, Enjoy, Yaya, Sandwich, 
Si Company en Dreamstar zijn aan-
wezig. Ook is er van de merken Esprit 
en Enjoy een basis collectie aanwezig.  
Daarnaast kunnen ook mannen goed 
slagen bij Nagel Fashion. Voor hen is 
er kleding van de merken Basefi eld, 

Traffi c en Smeets. Tenslotte is er ook 
een ruim aanbod voor de allerkleinsten. 
Schattige, lieve jurkjes en pakjes, stoere 
rokjes en spijkerbroekjes uit de collec-
tie van Feetje en Dirkje. 

Eerlijk advies
Gerjanne Nagel en Marco van Ginkel 
werken heel hard, maar met plezier. 
Marco van Ginkel: ‘Wij zijn trots dat 
het ons lukt om nog steeds kleine stap-
jes vooruit te maken. Gerjanne steekt 
heel veel tijd in de inkoop. De juiste 

collectie samenstellen is het aller be-
langrijkste punt. Klanten zijn zuiniger 
en als ze geld uitgeven moet het ook 
echt dat zijn wat ze zeker willen heb-
ben. Daar proberen wij in te voorzien’. 
Gerjanne Nagel: ‘Als iemand iets aan-
trekt en wij hebben onze twijfels dan 
zeggen we dat. Het blijft uiteraard de 
keuze van de klant maar wij proberen 
ze wel met de juiste kleding de zaak uit 
te laten gaan’. Marco van Ginkel vult 
aan: ‘Een tevreden klant komt terug’. 

Win een Fotoshoot
De lentezon laat zich af en toe alweer 
zien. Tijd voor de fantastische nieuwe 
voorjaar-zomer collectie van Nagel 
Fashion. Met nieuwe, vrolijke kleuren 
als kobaltblauw, groen, fuchia, oranje, 
rood en geel wordt het nieuwe seizoen 
duidelijk ingeluid. Deze kleurrijke kle-
ding wordt moeiteloos gecombineerd 
met zwart, wit, grijs en zand. De print 
is in dit modebeeld erg belangrijk: van 
strepen tot bloemprints. Gerjanne Na-
gel: ‘Een must voor dit seizoen!’. Om 
twee jaar Nagel Fashion en de opening 
van een nieuwe seizoen te vieren is er 
een leuke actie bedacht. Bij elke beste-
ding boven de 50 euro maakt u kans op 
een fotoshoot in Nagel Fashion kleding. 
En de uitgezochte kledingset is voor de 
winnaar!

Opschoondag in 
Kwinkelierpark en omgeving 

door Henk van de Bunt

In het kader van de landelijke Opschoondag organiseerde 
Korine Hazelzet, voorzitter van de huurdersvereniging 

Spreeuwlaan-Kramsvogellaan, op zaterdag 9 maart jl. een 
schoonmaakactie voor het gebied winkelcentrum De Kwinkelier, 

het Kwinkelierpark en de Spreeuwlaan, Kramsvogellaan. 

Alle buurtbewoners, winkeliers, bezoekers van het winkelcentrum Kwinkelier en 
het park, de kinderen van de Julianaschool en ook de ouderen uit de buurt wa-
ren uitgenodigd aan deze actie mee te doen. De actie was aangemeld op de site 
www.supportervanschoon.nl en werd door de gemeente ondersteund o.a. door 
middel van het beschikbaar stellen van opruimingsmateriaal. De HEMA en AH 
sponsorden de actie met paaseitjes en frisdrank. 

Fleurig wit
Om 10.00 uur opende Juffvrouw Stippel van de Theaterkoffer in De Kwinkelier 
de Opschoondag in een fl eurig wit kostuum en rode stippels. De buienradar kon-
digde rond die tijd een opklaring aan maar helaas hield het alleen op met zachtjes 
regenen. Daardoor had slechts een twintigtal mensen de moed opgebracht om 
te komen helpen. Toch was het doel binnen het uur bereikt: een schone buurt. 
‘Maar nu moeten we het ook zo houden’, stelt Korine Hazelzet zich voor. ‘Net 
als veel mensen heb ik me altijd geërgerd aan zwerfvuil op straat en aan mensen 
die rommel op de grond gooien. Maar die ergernis kost een hoop energie en met 
die energie kun je ook iets nuttigs doen: de rommel opruimen’. ‘Ook andermans 
rommel?’ ‘Jazeker, waarom niet?’ 

Oma
Korine Hazelzet vervolgt: ‘De Landelijke Opschoondag is een dag om mensen 
te stimuleren zwerfafval op te ruimen, eigen afval of van een ander. Het geeft een 
positief gevoel en wanneer 10 procent van de burgers dit regelmatig doet, ver-
dwijnt het probleem zwerfafval als sneeuw voor de zon. Juist ouderen, zoals op 
onze lanen veel wonen, kunnen aan kinderen het goede voorbeeld geven. Daarom 
start ik een actie ‘wordt Opschoonoma’. Bij de kinderen van de Julianalaan heb 
ik me al voorgesteld als buurvrouw Opschoonoma en ze nemen dat meteen over. 
Enig is dat. Dus hierbij een oproep aan de ouderen in de buurt om Opschoonoma 
en – opa te worden. Aanmelden kan op het e-mailadres van de Huurdersvereni-
ging Spreeuwlaan-Kramsvogellaan hvskbilthoven@gmail.com’ .

Opschoonoma Korine, naast wijkcontactambtenaar Miranda de Freitas 
en (onder paraplu) juffvrouw Stippel met de andere opruimers in het 
Kwinkelierpark.

Gerjanne Nagel bij de mannenmode van de merken Basefi eld, Traffi c en Smeets.



Ook herintroduceren 
wij het Biltsche Duintje 

voor € 1,40 
Amandelkoek met melkchocolade

en roomboter-vanille-crème

Bezoek één van onze filialen:
Bilthoven Julianalaan 6 B  |  Tel.: 030-228 28 94
Soest Soesterbergsestraat 53  |  Tel.: 035-601 20 50
Zeist Slotlaan 48  |  Tel.: 030-636 09 27

Email: info@edelgebak.nl
Internet: www.edelgebak.nl
Facebook:  www.facebook.com/Edelgebak
Twitter:  @Edelgebak

Terug van weggeweest

Moeder Mathilde taart
 

Nu van € 13,95 voor  € 8,- (1 per klant)

Vanaf Mathilde dag 2013 (14 maart) t/m zaterdag 16 April!
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advertentie

Hoe was en is het leven in de ge-
meente De Bilt? Die vraag stond cen-
traal bij het project De Bilt Schrijft. 
Gedurende achttien maanden werden 
inwoners en oud-inwoners gevraagd 
om een persoonlijk verhaal te ver-
tellen. Voor het boek is een selectie 
gemaakt van deze verhalen. In zes 
hoofdstukken passeren de kernen van 
het huidige De Bilt de revue. De in-
houd beslaat een periode van honderd 
jaar. Met de publicatie van het boek 
is, zo laten de samenstellers Mech-
teld Alberts, Petra Cremers en Wilma 
van der Laan op pagina 9 weten, het 
project De Bilt Schrijft nog niet af-
gerond: ‘In de loop van 2012 zijn we 
namelijk ook gesproken verhalen van 
inwoners gaan verzamelen. Zoge-
naamde audioverhalen, vaak verbon-
den met een bepaalde locatie. Deze 
zijn op de website www.beleefdebilt.
nl te beluisteren’. 

Mensen
Het boek begint met een ontmoetings-
plek in De Bilt: het Burgemeester van 
Heemstrakwartier waarover Ellie 
Hulst terecht opmerkt, dat een goede 
wijkvereniging het verschil maakt. 
We maken kennis met geboren en ge-
togen Biltenaar Sebastiaan Klok (24), 
die in een warm en betrokken verhaal 

vertelt hoe hij als sportambtenaar tot 
de conclusie kwam, dat sporten veel 
meer oplevert dan een goede conditie: 
‘Het heeft ook een sociale en maat-
schappelijke functie, je bouwt er zelf-
vertrouwen door op, dat je altijd met 
je meedraagt en je weerbaar maakt bij 
tegenslagen’. Vrijetijdsfotograaf Han 
Baartmans vertelt over zijn verras-
sing bij het ontvangen van een lintje: 
‘Voor het stimuleren van zinvolle 
vrijetijdsbesteding in diverse vereni-
gingen, met uitsluiting van het com-
petitie-element’. De oud-cameraman 
van de NOS verwoordt, waarom hij 
vereerd was met de onderscheiding: 
‘De onderscheiding is wel namens 
de Majesteit, maar het is niet ván de 
Majesteit. Mensen om mij heen heb-
ben het geëntameerd en daar ben ik 
dankbaar voor’. 

Passanten
In Groenekan is de Dorpsbistro 
‘Naast de Buren’ de ontmoetingsplek. 
Eigenaar Ted van der Ham vertelt, dat 
‘Naast de Buren’ ook letterlijk bij of 

naast de buren ontstond. Dorpsdokter 
Henric de Jong Schouwenburg vertelt 
hoe hij in het kerkdorp Groenekan 
nog dagelijks saamhorigheid en hulp-
vaardigheid ontdekt. Heidi Bousché 
was docente Frans op een middelbare 
school en vond een nieuw begin in 
een lunchroom in Hollandsche Ra-
ding –Perron Peet -, die is uitgegroeid 
tot een echte ontmoetingsplaats. Niet 
alleen voor dorpelingen, maar ook 
voor wandelaars, fietsers, treinreizi-
gers en toevallige passanten. Iedereen 
bijna associeert Tienhovenaar Theo 
Schouten met Westbroek, maar in het 
boek gaat zijn bijdrage over de peri-
ode 1957-1965, waarin hij tweemaal 
per dag in Maartensdijk en Holland-
sche Rading de post bezorgde en ‘al-
tijd afleveren aan de deur’. 

Dorpsservice
Rijinstructeur Otto Doornenbal ver-
telt dat hij in de voorbije vijftig jaar 
zeker vier miljoen kilometer met zijn 
cursisten heeft gereden: ‘Rijlesge-
ven is veel te leuk. Mijn motto is: Je 
krijgt les van de baas zelf. Beter kan 
het echt niet’. Wouter en Marjolein 
van Oostrum startten in 2009 Zorg-
boerderij Nieuw Toutenburg. Wouter: 
‘Mensen die niet uitgerust zijn voor 
onze hectische maatschappij voelen 

zich thuis hier op de boerderij. Ze 
tellen mee en zijn belangrijk’. Leen-
dert Wijnmaalen (1947) vertelt hoe 
het was als domineeszoon in de (in-
middels afgebroken) pastorie aan de 
Dorpsweg in Maartensdijk en Pastor 
Gerard de Wit van de St. Maartens-
kerk in Maartensdijk vertelt vanuit het 
Fraterhuis Sint Jozef aan de Schortel-
doeksesteeg in De Bilt, dat toen hij 
18 jaar geleden naar Maartensdijk 
kwam ‘voelde als thuiskomen’. Lia 
Verheul vertelt over het twintigjarig 
bestaan van het Westbroekse gospel-
koor Sparks of Joy, Karien Scholten 
noemt Westbroek rond de spitsuren 
een Wereldstad en Ruth Nagel vertelt 
met zijn ‘Vink Witgoed’ meer dan te 
kunnen overleven door ouderwetse 
dorpsservice te leveren.

Uitnodiging
Uit de eerste reacties blijkt dat men 
het een prachtig lees- en kijkboek 
vind. Verhalen van vroeger & nu is 
dat inderdaad en draagt ongetwijfeld 

bij aan het ‘verbinden’ van wat vaak 
nog als gescheiden wordt ervaren en 
beleefd. In al de zes kernen komt die 
gescheidenheid nog voor. Hoe juist is 
dan ook het streven en verlangen van 
‘900 jaar De Bilt’ te verbinden en die 
muren te slechten. Het boek Verha-
len van vroeger & nu doet daar een 
hoopvolle uitnodiging en poging toe; 
een uitnodiging die niet mag worden 
afgeslagen en een poging, die het ver-
dient te slagen. 

De Bilt schreef
Presentatie ‘Verhalen van vroeger & nu’

door Henk van de Bunt

Het uitwisselen van verhalen is een van de oudste tradities die mensen hebben om zich met elkaar
te verbinden. Dat is dan ook de achtergrond van het project De Bilt schrijft, waarmee werd 
aangesloten bij het 900-jarige jubileum van De Bilt, dat vanaf 14 maart 2013 wordt gevierd.

Het boek met al die verhalen wordt vrijdag 15 maart om 17.00 uur in de
openbare bibliotheek van Bilthoven gepresenteerd. 

Wouter van Oostrum: ‘Mensen die niet uitgerust zijn voor onze hectische 
maatschappij voelen zich thuis hier op de boerderij. (foto: Irene Kuizenga)

Het boek is na 15 maart overal in de 
gemeente te koop. In De Bilt bij boek-
handel Bouwman en The Readshop. 
In Bilthoven bij Hillen’s Sigarenma-
gazijn en de Bilthovense boekhandel. 
In Groenekan bij Dorpsbistro Naast 
de Buren en Van der Neut Uw groene 
vakwinkel. In Hollandsche Rading 
bij Perron Peet. In Maartensdijk bij 
de Primera en Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg. In Westbroek bij cafeta-
ria De Gram. 

Stam kent een bijna 100-jarige his-
torie en kijkt uit naar het jubileum 
in 2014. Grondlegger Herman Stam 
opende zijn eerste vestiging met een 
Bugatti dealerschap in Soestdijk. In 
de dertiger jaren wordt Stam Renault 
dealer, later komen daar Dacia en 
Opel bij.

Brommers
Jan van der Pouw Kraan is vestigings-
manager bij Stam Opel Bilthoven. 
Zijn opa had een eigen autobedrijf, 
evenals zijn vader. En ook zijn broer 

runt nu nog een eigen autozaak in 
Soest. Als tiener sleutelde Jan al aan 
brommertjes in het bedrijf van zijn 
vader en de stap van brommers naar 
auto’s was dan ook heel logisch. Van-
af 1993 doorliep Jan alle facetten van 
het autobedrijf bij Stam. Na een stage 
als monteur was hij actief als verko-
per, magazijn-, receptie-, sales- en 
vestigingsmanager bij verschillende 
vestigingen van Stam Renault en later 
dus ook Stam Opel. Jan is een echte 
doener. ‘Ik kan moeilijk stil zitten’. 
Met zijn aanstelling als vestigingsma-

nager in Bilthoven gaat dan ook een 
lang gekoesterde wens in vervulling. 

Optimale service
Jan is blij met het werkgebied van 
Stam Opel Bilthoven. ‘Het gebied 
kent een mooie klantenmix. Dat 
maakt dat je voor alle modellen een 
markt hebt en dus iedereen blij kan 
maken’, stelt hij enthousiast. Naast 
de verkoop van nieuwe Opels is er 
ook een ruim aanbod aan occasions. 
Zeker zo belangrijk is service, onder-
houd en de APK keuringen. ‘Doordat 

de focus op Opels ligt kunnen we heel 
efficiënt en adequaat werken’, vertelt 
Jan. ‘Daardoor kunnen we de prijzen 
laag houden, maar wel optimale ser-
vice en kwaliteit bieden. Ook voor 
Opelbezitters van oudere modellen is 
service en onderhoud heel aantrekke-
lijk omdat daar vaak hele interessante 
klantenacties voor gelden.’

Amerikanen
Het team in Bilthoven bestaat uit 12 
man die zich enthousiast inzetten om 
Stam Opel tot dé locatie in de regio 
te maken. Een van de monteurs van 

Stam Opel is gespecialiseerd in on-
derhoud van Amerikaanse auto’s. Een 
specialisme dat in Nederland weinig 
voor komt en zeker na het wegvallen 
van Kroymans voorziet in een be-
hoefte in deze regio. 
De bereikbaarheid van Stam Opel 
Bilthoven is wel eens lastig. Er wordt 
nog veel gebouwd op bedrijvenpark 
Larenstein en ook navigatiesystemen 
kunnen de weg niet altijd vinden. 
Vanaf deze week gaat de hoofdweg 
naar de vestiging van Stam open en 
kunnen klanten via de hoofdentree 
Stam bezoeken. 

Stam Opel gesetteld op Larenstein
Met de vestiging op Larenstein rondde Stam Opel zijn strategisch herstructureringrondje in 

december van het afgelopen jaar af. Met de huidige vestigingen in Nieuwegein, Leidsche Rijn en 
Bilthoven richt Stam Opel zich op alle Opel klanten in de stad Utrecht en omringende gemeenten.

Acht man van het 12-koppige team van Stam Opel geniet van het eerste voorjaarszonnetje op Larenstein.

GroenRĳ k Hollandsche Rading
Tolakkerweg 138 • 035-5771425
www.groenrĳ k.nl

Grootbloemige
viool

Violen F1.
Diverse kleuren.
Potmaat 9 cm.
Draagtray 6 stuks 3,49

GRATIS1+1

wk 11. Geldig van 14-03 t/m 20-03. OP=OP



DE BASIS VOOR UW TUIN

BASIS VERANDA 
polycarbonaat dak 
300 x 250 cm

PREMIUM VERANDA 
glas dak 
500 x 300 cm

TOPLINE VERANDA 
polycarbonaat dak op 2 
staanders 600 x 300 cm 

HOEKBLOKHUT 
KARLSRUHE 
300 x 300 cm

BLOKHUT 
STUTTGART 
300 x 300 cm

BLOKHUT 
DUSSELDORF 
300 x 250 cm

€1095,-

€1195,-

€3195-

€1095,-

€2995,-

€999,-

HET IS LENTE!
TOP 

KWALITEIT 
VOOR EEN 

SCHERPE 
PRIJS!

SIERBESTRATING • BLOKHUTTEN • TUINHOUT • TUINVERLICHTING • VERANDA’S

Dokweg  2 •  Industrieterrein Noordersluis •  8243 PT Lelystad • Telefoon 0320 220 324
Tolakkerweg 138 (bij Groenrijk)• 3739 JT Hollandse Rading • Telefoon 088 010 6603

STRAKKE 
BESTRATING 
diverse maten

GETROMMELDE  
BESTRATING 
diverse maten 

STAPEL
BLOKKEN 
diverse maten 

NATUURSTEEN 
TEGELS 
diverse soorten 
en maten 

€11,25
 per m2 vanaf  per m2 vanaf

€26,95
 per st. vanaf

€1,95
 per m2 vanaf

€12,95

BIJ AANKOOP VAN EEN VERANDA GRATIS SET LED VERLICHTING TWV €195,-

START van het nieuwe 
tuinseizoen

Nú goed snoeien zorgt dat u straks prachtig  
bloeiende rozenstruiken in uw tuin heeft.  
Onze specialist geeft a.s. zaterdag  
om 11.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur gratis 
snoei demonstraties. 
Na afloop trakteren wij u op een lekker kopje kof-

fie en een speciaal rozenticket waarmee uw eerste 
rozenaankoop direct al fors voordeliger wordt.

Je hebt altijd Paas boven Paas. Kom maar kijken 

naar onze fenomenale collectie paasdecoraties!!

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Deze week

Openingstijden: maandag 08.30 – 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A
3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764
Mailadres: info@caravannmv.nl

U vindt ons aan de achterzijde van de 
Maarsseveense Plassen

DENKT U AAN
EEN TIJDIGE AFSPRAAK

VOOR DE 
ONDERHOUDSBEURT?

MAAK KENNIS
MET ONZE GEHEEL 

VERNIEUWDE WINKEL: 
VAN 1 T/M 16 MAART 2013 

10% KORTING OP HET 
GEHELE ASSORTIMENT 

(m.u.v. de snuffelhoek)

VERSTERKING GEZOCHT VOOR ONS TEAM VAN NACHTVERPLEEGKUNDIGEN
ACADEMISCH HOSPICE DEMETER DE BILT

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

De functie en eisen
Het betreft een functie voor een BIG geregistreerde verpleegkundige, met competentieprofiel B+ Palliatieve Zorg. 
Je kunt communicatief snel schakelen. Je hebt affiniteit met werken met vrijwilligers en informele zorg en kunt 
daarin de regie houden. Je kunt een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid aan en je bent daarnaast in staat op 
een professionele manier samen te werken in een multidisciplinair team. In je persoonlijkheidsprofiel zijn stabiliteit, 
flexibiliteit, betrouwbaarheid, tact , besluitvaardigheid en integriteit herkenbaar. 

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling Het betreft een aanstelling voor 2 aaneengesloten 
nachten per week volgens rooster. Het salaris is volgens de CAO VVT schaal 45.

Solliciteren
Meer informatie over onze organisatie en de vacature is te vinden op onze 
website www.hospicedemeter.nl. Reageren? Graag voor 31 maart 2013 
ontvangen wij sollicitaties voorzien van motivatie en CV. Deze kun je richten 
aan mw. Cindy Hagenouw via c.hagenouw@hospicedemeter.nl

Filmgroep Centrum
 
Op 19 maart zal bij  de videoclub Filmgroep Cen-
trum een presentatie worden gehouden door Bert 
Verlinden: een 'beeldverteller', die op geheel eigen 
wijze film en foto tot ėėn geheel weet te compo-
neren. Hij gebruikt daarbij geavanceerde (maar 
betaalbare) foto- en filmapparatuur. De bijeenkomst 
wordt gehouden in het De Duiventil, Jasmijnstraat 6 
te De Bilt en begint om 20.00 uur. Belangstellenden 
zijn welkom. Meer informatie: filmgroepcentrum.nl

‘Troost’ in Comcafé

Dinsdag 19 maart van 10.00 tot 11.30 uur is er een 
Comcafé op de nieuwe verdieping aan de Kanons-
dijk 7 te Groenekan met het onderwerp ‘troost’. Het 
Comcafé is een mogelijkheid om  met Verbindend 
Communiceren kennis te maken, deze is gebaseerd 

op de Geweldloze Communicatie van Marshall 
Rosenberg. Iedereen kan hier aan mee doen en er 
zijn geen kosten aan verbonden, een vrijwillige 
bijdrage voor de stichting Transformi is welkom. 
Koffie en thee staan klaar vanaf 9.30 uur. Graag van 
tevoren aanmelden opgeven via mail: regenboog-
trainingen@gmail.com of telefoon: 030-7850595 
(evt. inspreken)

Bijbelquiz

Op 19 maart a.s. wordt in de Ontmoetingskerk te 
Maartensdijk voor de het derde opeenvolgende jaar 
de Bijbelquiz georganiseerd. Op een lichtvoetige 
en bijdetijdse manier wordt uw Bijbelkennis getest. 
Het is de bedoeling dat het vooral een leuke avond 
wordt. De avond begint om 19.45 uur met een kopje 
koffie in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, 
Julianalaan 26, Maartensdijk.

U zoekt - U vindt
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door Henk van de Bunt

Samenwerking tussen de gemeente 
De Bilt en de Biltse Ondernemers Fe-
deratie (BOF) heeft ertoe geleid, dat 
ondernemend De Bilt een eigen on-
dernemersfonds heeft gekregen. De 
gemeente stelt voor een periode van 
drie jaar 50.000 euro per jaar voor het 
fonds ter beschikking. Vrijdag 1 maart 
jl. was in de oude raadszaal van ge-
meentehuis Jag lust de o�  ciële aftrap.

Vanuit het ondernemersfonds zullen 
algemene (generieke) projecten wor-
den ge� nancierd. Projecten die de 
lokale economie stimuleren en daar-
mee voordeel voor de ondernemers in 
de gemeente De Bilt gaan opleveren. 
Het eerste project dat uit het onderne-
mersfonds wordt ge� nancierd is het 
Koopstroomonderzoek dat in maart/
april 2013 in de gemeente wordt ge-
houden en waarvoor de voorbereidin-

gen door de gemeente en de BOF in 
goed overleg worden uitgewerkt. 

BEHEER.
Het beheer van het fonds is onder-
gebracht in de ‘Stichting Onderne-
mersfonds De Bilt’ die door de BOF is 
opgericht. De stichting beheert het 
ondernemersfonds en de BOF draagt 
zorg voor de coördinatie en zo no-
dig uitvoering van de projecten. Tot 
voorzitter is benoemd Hans Zwarts in 
Bilthoven die ook voorzitter is van het 
Walter Maashuis in Bilthoven en oud-
voorzitter van de Kamer van Koophan-
del Midden Nederland. Het bestuur 
van het Ondernemersfonds bestaat 
verder uit drie BOF-bestuurders Theo 
van der Lugt, Evert ten Kate en Marc 
Doek. Jan van ’t Land (sportfederatie 
De Bilt) en Harm Hoekstra (De Bilthuy-
sen) hebben zitting in het bestuur 
namens de maatschappelijke organi-
saties.

FELICITATIES
Bij de presentatie op 1 maart felici-
teerde wethouder Arie-Jan Ditewig 
(EZ) de ondernemers met de oprich-
ting van het Ondernemersfonds: ‘De 
gemeenteraad heeft als actiepunt 
nummer één voor de uitvoering van 
het economisch beleid aangegeven 
dat de organisatiegraad van het lo-
kale bedrijfsleven verder versterkt 
dient te worden. Wij hebben om dit 
doel te ondersteunen voor de ko-
mende drie jaar geld hiervoor be-
schikbaar gesteld. Na drie jaar wordt 
het functioneren van het fonds ge-
evalueerd met als doel om de defi-
nitieve vorm, inhoud en financiering 
van het ondernemersfonds te kie-
zen’. 

HAAGSE
BOF-voorzitter Theo van der Lugt 
had zijn oor in Den Haag te luiste-
ren gelegd: ‘In het Haagse is een be-

kend gezegde: ‘De economie draait 
goed naarmate de politiek hiertoe 
de ruimte geeft’. Dat hebben in De 
Bilt het College van B& W en de raad 
goed begrepen. Als voorzitter van 
de BOF dank ik namens onderne-
mend De Bilt het College en de raad 
voor deze subsidie. Ook bijzondere 
dank aan de beleidsmedewerkers 
EZ van de gemeente voor de voor-
treffelijke samenwerking gedurende 
de aanloop naar de Besluitvorming’. 
Over de gekozen constructie ver-
telde van der Lugt: ‘De BOF is een 
federatie die de belangen van on-
dernemers in de gemeente De Bilt 
behartigt bij de gemeente, provincie 
en andere instanties en onderneemt 
activiteiten om dit te bevorderen. 
Binnen het takenpakket van de BOF 
past niet het beheren van een on-
dernemersfonds. Vandaar dat deze 
beheersfunctie is ondergebracht in 
een aparte stichting. 
Door voortschrijdend inzicht heeft 
de gemeente besloten haar 2 zetels 
door te geven aan een tweetal maat-
schappelijke organisaties, waarmee 
een breder maatschappelijk draag-
vlak wordt verkregen’. 

Sinds 1 oktober heeft De Nieuwenhui-

zen Groep in Groenekan een nieuwe 

eigenaar; beter gezegd twee nieuwe 

eigenaren. De grondlegger van dit 

mooie bedrijf; Ted Nieuwenhuizen, 

heeft per die datum de onderneming 

overgedragen aan Margreet en Maar-

ten de Jong. Zij zijn net als Ted ook 

Groenekanners. 

Na vele jaren ervaring bij grote on-
dernemingen als ABN, ING, Coopers & 
Lybrand en Delta Lloyd Bank, besloten 
Margreet en Maarten in 2011 om ook 
op zakelijk gebied de krachten te bun-
delen. Een mooie combinatie van Mar-
greet als � scaal juriste en Maarten als 
veelzijdige bedrijfskundige met brede 
� nanciële ervaring . 

OVERNAME
Via een bedrijfsmakelaar werd op lan-
delijk niveau gezocht naar een pas-
sende onderneming ter overname. 
‘Uiteindelijk vonden we dat dichter 
bij huis dan verwacht’, meldt Maarten 
die dat nog steeds een mirakel vindt. 
En toen ging het snel. In mei 2012 was 
er een eerste kennismaking met het 
bedrijf. Margreet en Maarten zochten 
een ‘klik’ en Ted Nieuwenhuizen wilde 
dat De Nieuwenhuizen Groep, die hij 
in 27 jaar had opgebouwd, zelfstandig 
zou blijven. De ‘klik’ leek er te zijn maar 

alvorens tot een overname te beslui-
ten hebben Maarten en Margreet een 
aantal weken bij de ‘oude’ Nieuwen-
huizen Groep meegewerkt om een 
gevoel krijgen van het complete reilen 
en zeilen van dit veelzijdige bedrijf. Dit 
is goed bevallen en heeft mede tot de 
overname geleid. Het prettige team 
van medewerkers dat al jaren met 
enorme inzet voor De Nieuwenhuizen 
Groep werkt, heeft veel bijgedragen 
aan het goede verloop van de kennis-
making en de overdracht. Zonder hen 
was dit nimmer gelukt.

ONDERSCHEIDEND
Dit relatief kleine kantoor, gevestigd in 
een monumentaal pand aan de oude 
weg van Hilversum naar Utrecht, richt 
zich primair op accountancy, adminis-
traties en belastingadvies en onder-
scheidt zich met haar volledige pakket 
van � nanciële diensten, grote betrok-
kenheid en directe contact met klan-
ten, en meet zich met de groten voor 
wat betreft kennis. Het dienstenpak-
ket richt zich voornamelijk op de ZZP-
er, het MKB en de particulier. Je kunt 
er onder meer terecht voor omzet-
belasting, vennootschapsbelasting, 
inkomstenbelasting, erfbelasting, 
startersbegeleiding, belastingadvies, 
salarisadmininstraties, bedrijfsadmi-
nistraties, jaarrekeningen en nog veel 
meer.

TOEKOMST
Het echtpaar heeft een duidelijke 

toekomstvisie. ‘Wij zijn een interes-
sante partner op ons vakgebied voor 
zowel particulieren als het MKB. Het 
jaar 2013 staat dan ook in het teken 
van het intensiveren van onze klant-

contacten. Aansluitend willen we een 
groei inzetten want we hebben onze 
klanten veel te bieden vanuit onze 
prachtige locatie in het mooie Groe-
nekan.’

De Nieuwenhuizen Groep nieuwe stijl; 
kleinschalig veelzijdig

Ondernemersfonds in de 
gemeente De Bilt van start

De Groenekanse wortels van de nieuwe eigenaren van De Nieuwenhuizen Groep, 
Magreet en Maarten de Jong, gaan ver terug. 

ZZP 
Bijeenkomst 
Het bestuur van de Stichting ZZP-
netwerk De Zes Kernen Gemeente 
De Bilt organiseert een ZZP-bijeen-
komst woensdag 20 maart 2013 in 
de Mathildezaal van gemeentehuis 
Jagtlust Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven om 17.00 uur. Spreker is 
Bastiaan van Achterbergh. De titel 
van zijn presentatie is: ‘Snellezen en 
Mindmapping’.

Na jarenlang gewerkt te hebben 
als verkoper en later als zelfstandig 
ondernemer van diverse bedrijven, 
heeft Bastiaan in 2011 de stap gezet 
om zich volledig te wijden aan het 
geven van trainingen in snellezen 
in mindmappen. Hij richtte leren-
snellezen.nl op en heeft inmiddels 
tientallen trainingen gegeven aan 
ondernemers, advocaten, studen-
ten en kinderen.
De doelgroep is ZZP’ers, gasten en 
introducés. Donateurs hebben gra-
tis toegang. Kosten zijn 10 euro voor 
niet-donateurs. Aanmelden kan bij 
info@zzpdebilt.nl

Kunst bij 
FlexCentraal
Vanaf 21 maart 2013 zal XPOZZ 
doorlopend de � exwerk- en verga-
derruimtes van FlexCentraal aan de 
Jan Steenlaan 5 in Bilthoven gaan 
inrichten met kunst. Elke 8 weken 
zal er worden gewisseld van kunste-
naars en hun kunstwerken. Zo ont-
staat er een nieuwe plek voor he-
dendaagse kunst in de regio Utrecht 
met regelmatig nieuwe exposities.
In de eerste periode van 21 maart 
t/m 15 mei zijn de schilderijen te 
zien van Clem Stroeken, Tomasz Ve-
tulani, Pauline van der Heijden en 
Joke Rijneveen. De expositie bekij-
ken kan op zaterdag 23 maart van 
15.00 tot 18.00 uur tijdens de o�  ci-
ele opening (aan de Jan Steenlaan 5 
te Bilthoven). Tijdens deze opening 
zullen alle kunstenaars aanwezig 
zijn.

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

Ondernemend en creatief
Nodig ons eens uit voor een 

vrijblijvend gesprek 
van ondernemer tot ondernemer.

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

www.parelpromotie.nl



Vlaaienactie AMG
Al meer dan 25 jaar organiseert Scouting Agger 
Martini Groep de vlaaienactie met Pasen. Ook dit 
jaar gaan de scouts van Scoutinggroep AMG uit 
Maartensdijk weer langs de deuren om uw bestel-
ling op te nemen. Deze vlaaienactie is bedoeld voor 
de inwoners van Maartensdijk, Groenekan, West-
broek en Hollandsche Rading. Op goede vrijdag 29 
maart worden de vlaaien bij u thuis bezorgd 
De vlaaien zijn te verkrijgen in 5 soorten en kosten 9 
euro per stuk. Betalen kan bij aflevering. De vlaaien 
zijn ook per e-mail te bestellen: vlaaienactie.amg@
gmail.com met de vermelding van uw naam, adres 
en gewenste soort en aantal. Het bestelformulier kan 
ingevuld worden ingeleverd bij Kapper Hans Ste-
vens op het Maertensplein. Bestellen kan tot dins-
dag 26 maart.

Bestelformulier 
Vlaaienactie 2013* Soort Vlaai Aantal

Naam: Kersenvlaai

Straat: Room-Pudding 
kruimelvlaai

Huisnr. Rijstevlaai

Postcode: Abrikozenvlaai

Plaats: Appel 
kruimelvlaai

* Deze bon inleveren bij Kapper Hans Stevens op 
het Maertensplein, uiterlijk 26 maart 2013.

De kinderen lezen een 
zelfgekozen fragment voor 
uit hun favoriete kinder-
boek. De jury bestaat uit 
Olaf Tigchelaar (Boek-
handel), Mieke Dols (Idea 
Kunstencentrum) en Diet 
Groothuis (journaliste en  
dichter).

De kinderen, twee jongens 
en dertien meisjes,  zijn af-
komstig uit de basisschool-
groepen 7 en 8. Bij de voor-
rondes, die plaats vonden 
op de scholen, kwamen zij 
als de beste voorlezer van 
hun school uit de bus. De 
winnaar van deze ronde 
gaat door naar de Provinci-
ale Voorleeswedstrijd van 
Utrecht op  dinsdag 9 april 
in ‘De Kom’ in Nieuwe-
gein. De  twaalf winnaars 
van de Provinciale Rondes 
treffen elkaar vervolgens 
op woensdag 29 mei in het 
tijdelijke muziekcentrum 
‘Vredenburg’, 'De Rode 
Doos' in Utrecht voor de 

Landelijke Finale van de 
Voorleeskampioen 2013. 

De  Bilt
Fleur Poelsma (BS Van 
Everdingen te Bilthoven) 
leest voor uit ‘De schat op 
het kerkhof’ van Bad Pat, 
Sam de Waele (BS Mon-
tessori te Bilthoven) koos 
van Francine Oomen  ‘Het 
boek van beer’ en Indy 
Bruns (BS De Bosberg 
te Hollandsche Rading) 
haar favoriete boek is van 

Francine Oomen ‘Lena 
Lijstje’. Anouk de Kruijff 
(BS Groen van Prinste-
rer te De Bilt) vindt van 
Marjon Hoffman ‘Floor 
schrijft strafregels’ leuk en 
Iris Faber (BS Theresia te 
Bilthoven) vindt Grimm’s 
‘Wondere sprookjesschat  
(De visser en zijn vrouw)’ 
helemaal leuk. Joeri van 
Ingen (BS De Regenboog 
te De Bilt) leest voor uit 
‘Kids Factor’ van Wieke 
van Oordt.

Wie wordt  voorleeskampioen in deze regio?
door Henk van de Bunt

Woensdagmiddag 20 maart vindt de Regionale Ronde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd plaats bij RegioCultuurCentrum Idea 
in Soest. Tijdens een spannende theaterronde wordt bekend wie de 
beste voorlezer is van de 15 voorleeskampioenen van basisscholen 

uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist. 

V.l.n.r. Joeri, Sam, Iris en Indy in de bibliotheek met 
hun favoriete boek.

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat hij er op een dag de brui aan 

kan geven. Dan zit u met de handen in het 
haar! De webshop failliet en een reparateur

ver te zoeken.

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,
repareren ze ’m ook nog!

 
repareert

uw apparatuur
deskundig?

Wie

Zuinigste diesel in zijn klasse!

Slechts 14% bijtelling.

Autobedrijf
Van Woudenberg B.V.

Dorpsweg 134, 3738 CJ  Maartensdijk. Telefoon 0346 - 21 31 44.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. 
Ford Business Partner leaseprijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.  

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-29,4; liter/100 km: 3,4-6,4; CO2 g/km: 88-169.

Wie Ford Focus zegt, zegt hoogwaardige technologie op het gebied van veiligheid, comfort 
en besparing. En met de ultrazuinige 1.6 TDCi ECOnetic, als enige in zijn klasse, héél 2013 
slechts 14% bijtelling. Geavanceerde opties als Active City Stop, Park Assistance en Speed 
Sign Recognition maken ’m helemaal af. De Ford Focus is dan ook niet voor niets verkozen 
tot Zakenauto van het Jaar 2013. Zakelijk gezien kunt u dus eigenlijk niet om de Ford Focus 
heen. Maak snel kennis bij de Ford dealer!

U RIJDT DE FORD FOCUS
AL VANAF  19.525,-

LEASE DE FOCUS MET FORD 
BUSINESSPARTNER AL VANAF 

369,- P.MND.

14% bijtelling Geen wegenbelasting

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

Doe dit weekend mee met NLdoet!
Vrijdag  15 en zaterdag 16 maart is de landelijke vrijwilligersactie 
NLdoet! Doet u mee? Maatschappelijke organisaties en sociale 
initiatieven bij u in de buurt zitten te springen om uw hulp. 
Kijk voor meer info op: 
www.nldoet.nl/debilt of neem contact op met 030 744 05 95
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Wisselend succes Irene basketbal
Afgelopen zaterdag 9 maart speelden beide basketbaljeugdteams van SV Irene een thuiswedstrijd 

tegen Quickrunners. Het team onder de 10 beet de spits af. Onder het toeziend oog van sportwethouder 
Herman Mittendorff – die de eerste bal wierp – speelde dit team wederom een leuke wedstrijd.

Gestoken in de nieuwe outfit, die 
mede mogelijk was gemaakt door de 
FSB (Fonds Sport Bevordering) bleek 
echter ook deze week dat de tegen-
stander net een maatje te groot was. 
Anders verging het de oudere jeugd. 
Dit team leert erg snel. Waar zij de 
eerste wedstrijd nog kansloos werden 
weggespeeld, behaalden zij in de der-
de wedstrijd al hun tweede overwin-
ning. Met leuk spel werd de oudere 
en meer ervaren tegenstander met een 
nederlaag naar Huizen teruggestuurd.
Ook komend weekend spelen beide 
teams weer thuis. Zondag 17 maart 
speelt het team onder de 10 om 10.15 
uur en het team onder de 14 om 11.30 
uur. Beiden weer in de Kees Boekehal 

te Bilthoven. Wie eens wil kennisma-
ken met jeugdbasketbal is van harte 
welkom. Ook een bezoekje aan de 

training op dinsdagavond in dezelfde 
hal is natuurlijk mogelijk.  

(Paul van den Brink)

Sportwethouder Herman Mittendorff mocht de eerste bal gooien en genoot 
daarna van een leuke wedstrijd. (foto Henk van de Bunt)

Sportieve geste van Restaurant De Bosrand 
Met trots overhandigde op woensdag 
6 februari jl. de zoon van de eigenaar 
van Restaurant De Bosrand de nieu-
we sportkleding voor het volleybal-
team van sportvereniging Devu. Het 
team - onder aanvoering van Hendrik 
Jan de Boer - maakte begin 2012 een 
doorstart met een flinke dosis nieuw 
bloed. De groep raakte in de nieuwe 
samenstelling steeds beter op elkaar 
ingespeeld en bereikte dankzij de aan-
wezigheid van een paar zeer ervaren 
volleyballers en de goede teamgeest 
een niveau, waarop men zich weer 
kon meten met andere recreatieteams. 
Devu speelt op woensdagavond vanaf 
20.00 uur in dorpshuis De Furs. Devu in de nieuwe outfit.

DOS wint ook laatste competitiewedstrijd
Voor de laatste wedstrijd van de zaalcompetitie was veel publiek naar De Vierstee gekomen.  

DOS wist dat het Biltse Nova eerder op de dag had gewonnen, zodat zij zelf ook moest  
winnen om weer op gelijke hoogte aan kop van de ranglijst te komen.

 
Het begin van wedstrijd was van 
beide zijden nog wat weifelend. 
DKV profiteerde hier het beste van 
en kon tot 2-2 gelijke tred houden 
met de Westbroekse favorieten. 
DOS schroefde na tien minuten het 
tempo op en creëerde in de aan-
val een aantal fraaie kansen. DKV 
had moeite om onder de druk uit 
te komen en wist in de resterende 
50 minuten van de wedstrijd nog 
maar twee doelpunten scoren. DOS 
bouwde de voorsprong gestaag uit 
richting de rust, die met een 9-2 
voorsprong werd behaald.

Na de rust bleef DOS rustig door 
gaan met scoren. Halverwege de 
tweede helft bracht DOS coach Berry 
van den Broek Michael van Bemmel 
en Rik Nap als verse krachten in het 
veld. Het scoren werd er niet minder 
om en DOS liep met een aantal fraaie 
acties en goals uit naar een grote 24-4 
overwinning. Een prima wedstrijd 
van DOS, dat zichzelf alleen kan ver-
wijten dat er niet nog niet meer doel-
punten werden gescoord.

Door dit resultaat staat DOS na 14 
competitieronden op een gedeelde 

eerste plek met Nova. Beide teams 
hebben slechts éénmaal van elkaar 
verloren en alle overige wedstrijden 
gewonnen. Binnen de korfbalcom-
petitie geldt bij gelijk eindigen in 
de rangschikking niet het doelsaldo, 
maar wordt er op neutraal terrein 
een beslissingswedstrijd gespeeld. 
Aanstaande zaterdag wordt deze 
wedstrijd gespeeld. De locatie en het 
aanvangstijdstip is op dit moment nog 
niet bekend. Kijk voor meer informa-
tie over deze wedstrijd op de website 
van DOS, www.dos-westbroek.nl

(Wilco de Rooij)

SVM verliest weer
Het was een druilerige koude dag 
en de eerste helft speelde SVM zo-
als het weer was. Bij de rust was 
het overwicht van Almere (al) uit-
gedrukt in een voorsprong van 4-0 
voor Almere; voornamelijk door 
verdedigende fouten van SVM. 
De 2e helft startte niet veel beter. 
Na 10 minuten kon een speler van 
Almere vrij inkoppen (5-0). Met 
de A-junioren Eric van der Vaart 
en Jesper van Rooijen al in de ba-
sis werd Bas Temme op de rechts-
halfplek ingezet. Dat gaf meteen 

dreiging en diepgang. SVM gooide 
alle schroom van zich af en zette 
Almere flink onder druk. Nadat 
Kevin van Dronkelaar (SVM) met 
rood van het veld moest wijzigde 
het beeld niet. In de 60e minuut 
werd het 5-1 door een goal van 
Mike de Kok op aangeven van Roy 
Wijman. 10 minuten later werd er 
een schitterende aanval over rechts 
opgezet (5-2) en twee minuten la-
ter kwam de bal voor de voeten van 
Kelvin van de Bunt, die deze direct 
na de stuit op de voet nam en van 

25 meter het speeltuig in de krui-
sing joeg (5-3). Hoewel het eind-
resultaat slecht is, gaf het laatste 
half uur aan dat SVM, mede door 
inbreng van de jonkies, tot meer in 
staat moet worden geacht. Omdat 
bijna alle concurrentie die weekend 
won staat SVM in het rechter rijtje 
nu vlak boven de degradatiezone. 
Met de komende 3 wedstrijden te-
gen directe concurrenten zullen er 
punten moeten worden gehaald, om 
daarvan op voldoende en veilige 
afstand te komen.

Nova C2 kampioen
Afgelopen zaterdag is de C2 van Korfbalvereniging Nova kampioen ge-
worden en gepromoveerd van de 4e naar de 3e klasse. Het team heeft alle 
wedstrijden gewonnen en deze laatste wedstrijd tegen RDZ in Zeist was erg 
spannend omdat zij na de rust met 4-4 verder gingen en na een 6-5 achter-
stand toch met een mooie eindstand van 6-8 wonnen.

V.l.n.r. staand Aranka (coach), An, Dounia, Samantha, Sanne en Pelle 
(coach). Gehurkt v.l.n.r. Fabian, Daan, Bram, Tom en Nigel. (Mathijs was 
helaas afwezig).

DOS4 kampioen

In de voorlaatste wedstrijd van het seizoen speelde het Westbroekse DOS 
4 tegen de directe concurrent Exakwa 5 uit Lelystad. In een zeer sportieve 
korfbalwedstrijd won DOS dit duel met 12-6 en werd zo ongeslagen 
kampioen.

Nova 4 kampioen

Op deze foto het 4e team van de Biltse korfbalclub Nova. Zaterdag 2 maart 
jl. werden zij kampioen. Het team, dat vooral bestaat uit oud 1e team- 
spelers wist met 1 gelijkspel en verder alleen maar gewonnen wedstrijden 
het kampioenschap binnen te halen.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van 

De Vierklank kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)
❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek 

betalen - zie 2.)
❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in 

aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)
❏  Gefeliciteerd 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 tekens 

meer + € 3,50).

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op! prijzen gewijzigd

Nieuws / Agenda / Informatie
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Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? 

Bel dan 0346 21 19 92

Te koop aangeboden
Tegelsnijder. € 10,-. 
Stoomreiniger. € 10,-. Leren 
sta-op stoel. € 35,-. 1-persoons 
lichteiken seniorenbed. € 45,-. 
Tel. 0346-211415

Langwerpige tuintafel [kunst-
stof] met gemarmerd blad 
afm.1.30cm x 90 cm. in prima 
staat. € 25,-. Tel. 030-2205540

Picknicktafel met 4 stoeltjes, 
inklapbaar, gemakkelijk mee 
te nemen in bijpassende koffer, 
nog in de verpakking. € 45,-. 
Tel. 030-2205540

3-delig stevig tuinscherm, 
inklapbaar, hoog 1.80 m. Tel. 
030-2205540

Wit badstoeltje in hoogte 
verstelbaar. € 25,-. Tel. 030-
2205540

Tomado raclette/grill geschikt 
voor 8 personen, nog in de 
originele verpakking. € 25,-. 
Tel. 030-2205540

2 mooie rieten tuinstoelen, 
z.g.a.n., hoge leuning, fijne 
zit, per stuk € 25,-. Tel. 030-
2205540

z.g.a.n. plantenkastje, kleur 
groen, afm. hoog 1.60 cm. x 
breed 70 cm.x diep 50 cm. 4 
legvakken. € 25,-. Tel. 030-
2205540

z.g.a.n. hp Deskjet all-in-one 
printer-scanner-copier, USB-
kabel inbegrepen nog in de 
originele verpakking. € 40,-. 
Tel. 030-2205540

Prachtige geslepen spiegel in 
goudkleurige lijst, afm. hoog 
105 cm. x 45 cm breed. € 40,-. 
Tel. 030-2205540

Zwart damesrijjasje, merk 
Horka 45% wol, mt.38/40. 
€ 50,-. Tel. 06-10119383.

Vanguard Oregon 21- draagtas 
voor het opbergen van een 
reflexcamera met een objectief 
en flits ( 255 x 210 x 230 mm): 
€ 15. Cullmann Objectief Tas 
(100 / 210 / 100 mm): € 10. 
Samen € 20. Tel. 06 23718384.

2 groene aluminium bistro 
stoeltjes voor in de tuin. € 50,-. 
2 losse ijzeren armleuningen 
om een bankje te maken voor 
in de tuin. € 15,-. Tel. 0346-
214084

Windglas groot model voor 
een kaars of iets dergelijks. 
€ 7,50. Zinken gieter voor 
in de tuin. € 15,-. Tel. 0346-
214084.

Leren broek zwart met sier 
spijkertjes maat 36. Te klein 
1x gedragen iets aparts. € 40,-. 
Tel. 0346-214084

5 Kameleon boeken € 12,50. 
Tel. 0346-213073

Trampoline, 3 meter met net. 
Gebruikt maar in goede staat. 
€ 49,-. Tel. 035-5414043

Modern beige kinderledikant-
je afm. 60x120 met matras. 
€ 30,-. Tel. 0346-214084

Leuke pit rietenmand met 2 
handgrepen, kleur naturel. 
30x31x61 cm. € 5,50. Tel. 
0346-212492

2 Jaargangen Bloemen en 
Planten, 2010+2011 per jaar-
gang € 2,-. Tel. 0346-212492

2 fauteuiltjes Rolf Benz, in 
prima staat. Suedine bekle-
ding, oud roze. € 50,- p.s. Tel. 
06-28643352

i.z.g.s.t. bankstel 2+3 zits licht 
beige stof gemêleerd. € 50,-. 
Tel. 030-2202996

Historie van de dorpskerk te 
Maartensdijk. € 12,95. Tel. 
0346-213073

Fietsen/brommers
Kinderfietsje, 2 - 5 jaar. €10,-. 
Tel. 030-2205540

Personeel gevraagd
Met spoed gevraagd:
Huishoudelijke HULP in 
M’dijk Uren + tijden in over-
leg. 06-46765763

Personeel aangeboden
Aangeboden nette HULP in 
huishouding, jong en met 
ervaring. Regio Hollandsche 
Rading. € 12,50 p/u. Tel: 
06-23917760

Diversen
Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel. 030-2710913.

BELASTINGAANGIFTE 
invullen? Bel 06-21987507. 
Financiële problemen en/of 
vragen zie www.fabik.nl

Let op uw tailleomvang; voor 
vrouwen is boven de 80cm. 
extra risico en voor man-
nen boven de 94cm. zeker 
ook. Gebruik i.p.v. suiker 
STEVIA, misschien wat 
anders zoet, maar wel erg 
goed. Voor inlichtingen Tel. 
0346-571377, website: www.
vinkvoorvoeding.nl   

Wist U dat BETTY'S 
CORNER een speciaal 65+ 
tarief heeft? En ook dat 
met knipkaart elke tiende 
behandeling knippen gratis 
is? Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

VOORJAARSACTIE tot 
eind maart bundel (21 pakjes) 
hooi afgehaald € 75,-. Johan 
06-21900305

Te huur aangeboden: tijdelijke 
WOONRUIMTE (apparte-
ment) plm. 45m2. Beschikbaar 
per 3 april. Tel.06-50615046.

Te huur of te koop 
APPARTEMENT 3 kamers 
Arnodreef 74 Utrecht per 
01-06-2013. Tel. 0346-212558 
of 030-2283695.

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-
men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 
Voor meer informatie over onze service en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl 
Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan
18 Tel. 0346-212267. LENTETIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00
Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan 
Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 
en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. Tel. 
0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl www.
metuwdorpsmakelaar.nl

Het voorjaar komt er aan, u kunt weer aan het planten 
gaan. Fruitbomen halfstam à €15,-, 5 voor € 60,-. Coniferen 
thuja brabant 120/140 à € 6,50, 10 voor € 50,-. Diverse rodo-
dendrons 40/50 à € 14,50, 5 voor € 60,-. Mestkorrels orgakorn 
(culterra) 25 kg à € 15,- etc. Zand, grond, mest, grind ook voor 
al uw snoei-, zaag- en tuinwerkzaamheden. Tuinservice van 
Vliet, vrijdag/zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34. Tel. 
06-54751296 / www.vanvliettuinservice.nl

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

Nieuw Kringloop Midden Nederland, Dr. Letteplein 12 
(achterom) De Bilt, open woensdag t/m zaterdag van 10.00-
18.00uur. Spullen brengen bel 06-50897262

10e penning administraties. Verzorgt ook bij u thuis uw 
aangifte inkomstenbelasting. Vanaf € 60,- Tel. 0346-822255 
www.10epenning.nl info@10epenning.nl

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

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Tijdens 
een complete gezichtsbehandeling van € 49,50 krijgt u nu gratis 
een collageen anti rimpel oogmasker. Actie geldt t/m 28-03-
2013. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Gratis Breiavonden iedere woensdag vanaf 19.00 uur. 
Gezellig samen breien, patronen en tips uitwisselen. Atelier 
Wol en Zijde, Sperwerlaan 84, Maartensdijk. Tel. 06-52637643

Vijfdaagse Busexcursie reis aanbieding. Op veler verzoek 
kunt u dit jaar weer op reis voor een mooie vijfdaagse excursie 
reis. Data  8 – 12 juli voor alle informatie bent u welkom op 
zaterdag 6 april in huize “ Dijckstate ”  tijd: 10.00 – 11.00 uur
inlichtingen: tel.0346-212288  mail broekhu2@xs4all.nl

Oranje busexcursie dagtocht, d.d. 1 mei voor senioren uit 
Maartensdijk. Veel inclusief deze dagtocht, prijs €. 28,- pp. 
aanmelden – betalen Zaterdag 6 april in “ Dijckstate “ tijd 
11.00 – 12.00 uur. Inlichtingen tel 0346-21228 en bij kapper 
Hans.

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Administratiekantoor 
Beemer in Maartensdijk verzorgt deze graag voor u. Voor meer 
informatie bel naar 0346-261374 of mail naar info@admb.biz.

Verschillende vrijwilligers gezocht in de omgeving van 
Maartensdijk, als gezelschap voor een bejaarde dame. 
Tijden: 's middags vanaf 13.00 uur, dagen en uren in overleg. 
Bel voor meer info: 06-30107252

Cursussen/Trainingen
Zie pag. 10 voor de SWO, IDEA en de WVT cursussen!

Nieuw: yogalessen op prachtige en rustige locatie in  Lage 
Vuursche. “Iedere reden om yoga te gaan doen is een goede 
reden”. Er starten in maart nieuwe groepen op de maandag-
avond en de dinsdagochtend. Info: 06-51067080.

Atelier “De Beeldenhoek” in Westbroek opent haar deuren. 
Vanaf 18 maart starten de Boetseer en Beeldhouwlessen weer. 
Creëer met uw handen vanuit uw hart. Lessen in kleine groepen 
en genoeg aandacht voor iedereen. Wees er snel bij, want vol is 
vol. Koffie/thee en wat lekkers staan klaar. Graag tot ziens! Info 
Marianne van Zijtveld 06-11168249 of 0346-281266.

PvdA en Jeugdzorg

Op de PvdA-overdag-
bijeenkomst met het 
thema ’jeugdbeleid’. 
komt 2e-kamerlid Loes 
Ypma spreken die dit in 
haar portefeuille heeft. 
Aan bod komen o.a. 
scholing, sport, werk(-
loosheid), huisvesting, 
recreatie enz. De bijeen-
komst vindt plaats op 
woensdag 20 maart van 
10.00 tot 12.00 uur bij 
de fam. Akse, J. Roman-
kwartier 10 in Biltho-
ven. Ook niet-leden 
zijn welkom. Informa-
tie: Tel.: 030 2286903, 
030 2282813 of 030 
2201295.

God zoekt bidders

Met dit thema organi-
seert de zendingsorga-
nisatie 3xM een inter-
actieve en opbouwende 
avond op woensdag 
20 maart in de Evan-
gelische Gemeenschap 
Bilthoven en omge-

ving. Piet van der Veen, 
gebedscoördinator van 
Stichting 3xM vertelt 
erover, ondersteund met 
een stukje video, vragen 
en stellingen. Stichting 
3xM bereikt mensen 
met het evangelie in lan-
den waar het niet of nau-
welijks doordringt, door 
middel van televisiepro-
gramma’s die aansluiten 
bij lokale taal en cultuur. 
De toegang is gratis. 
Aanvang 19.30 uur met 
koffie en thee en is in 
‘De Koperwiek’, Koper-
wieklaan 3 in Bilthoven.

Optreden van 
gospelkoor

Het gospelkoor ‘Prai-
se’ uit Loosdrecht is 
een enthousiaste groep 
mensen, onder leiding 
van Maartensdijker 
Kees Grobecker. Naast 
opwekkingsliederen die 
ze ten gehore brengen 
vragen ze ook om mee 
te zingen. Het wordt een 
programma ter voorbe-

reiding op Pasen. Het 
optreden is op 22 maart 
a.s. in restaurant ‘Maer-
tenshoek’ in Dijckstate 
om 19.45 uur (zaal open 
19.30 uur). De kosten 
bedragen 5,50 euro 
(incl. 1 x koffie of thee). 
Meer informatie: Servi-
centrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96 in 
Maartensdijk, tel. 0346 
214161 of www.mens-
debilt.nl

Soefi-bijeenkomst 

Op woensdag 20 maart 
a.s. verzorgt het Soefi 
Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een open avond 
met als thema: ‘kal-
ligrafie en mystiek’, 
waarbij er ‘meditatief’ 
geschreven gaat wor-
den met Saadi Bitter. In 
verschillende religies is 
het schrijven van Hei-
lige namen, klanken, 
gebeden of mantra's een 
manier om stil te wor-
den. Het Soefisme is 
een religieuze levensbe-
nadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, res-
pect voor alle religies 
en het bewust ervaren 
van het dagelijks leven 
als bron van spirituele 
groei. Plaats: Woudka-
pel, Beethovenlaan 21, 
Bilthoven. Aanvang 
20.00 uur. (www.soefi.
nl)

 
Sinds vorige week is onze poes 
Sammie van 1 ½ jaar spoorloos.
Sammie hoort op de Kon. 
Wilhelminaweg 461 in 
Groenekan te zijn. Iets gezien? 
Bel dan 0346 213204

Waar is Sammie???


