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Fairtrade titel voor  
Centrumkerk Bilthoven 

door Guus Geebel

De Centrumkerk ontving tijdens de zondagsviering op 7 februari de titel Fairtrade Kerk. 
Burgemeester Arjen Gerritsen reikte het bij de titel horende bord uit aan Machteld Loeff, 

voorzitter van de werkgroep Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). 
Deze werkgroep zet zich binnen de kerkelijke gemeente in om eerlijke  

handel onder de aandacht te brengen.

De viering werd met zang en mu-
ziekinstrumenten voorbereid en 
uitgevoerd in samenwerking met 
leerlingen van de naast de kerk 
staande Julianaschool. Dominee 
Benedikte Bos ging op een interac-
tieve manier in gesprek met leerlin-
gen van de school. Zij deed dat aan 
de hand van een veelluik uit 1504  
van Meester van Alkmaar, dat de 
zeven werken van barmhartigheid 
in beeld brengt. Het thema fairtrade 
sloot daar goed bij aan. Ook de bur-
gemeester betrok de kinderen bij 
zijn verhaal. Op zijn vraag wat fair-
trade betekent kreeg hij meteen het 

juiste antwoord: Eerlijke handel.

Uitdragen
‘Als we dingen maken willen we 
daar een eerlijke prijs voor hebben. 
Die moet verband houden met de 
moeite die ervoor gedaan is. Als de 
prijs te laag is, is het niet eerlijk. 
Dat is eigenlijk de kern van eerlij-
ke handel’, aldus de burgemeester. 
‘Deze kerk staat op het punt om 
Fairtrade Kerk te worden. De ge-
meente De Bilt is al een Fairtrade 
Gemeente en de Julianaschool een 
Fairtrade School.’ Om Fairtrade te 
worden moet aan een aantal zaken 
worden voldaan. Dat is niet alleen 
fairtrade producten gebruiken, 
maar ook het uitdragen ervan en het 
enthousiast maken van mensen. Als 
derde voorwaarde worden acties 
genoemd, geen woorden maar da-
den. ‘Dat zien we bij deze kerk heel 
nadrukkelijk bij de Wereldmaaltijd 
en de betrokkenheid bij de Wereld-
winkel.’

Duurzame toekomst
Juryvoorzitter Arjen Gerritsen 
noemt het predicaat Fairtrade Kerk 
verdiend. ‘Fairtrade leeft onder de 
mensen hier. Ik weet dat het thema 
in de harten van de mensen van 
deze kerk zit. Wij hopen als jury 
dat dit bord een mooie plek krijgt 
en dat andere organisaties jaloers 
worden en het ook willen hebben.’ 
Machteld Loeff dankt de jury, die 
verder bestond uit Connie Brouwer, 
Rob Florie en Evelien Ribbens, 
voor het toekennen van de titel. 
De Centrumkerk maakt gebruik 
van fairtrade wijn bij het avond-
maal. Rond vieringen en activitei-
ten wordt eerlijke thee, koffie en 
sap geschonken. De Wereldwinkel 
is tweemaal per jaar met fairtrade 
artikelen bij de kerk aanwezig. Met 
het kopen ervan worden boeren 
en arbeiders geholpen om van hun 
werk te kunnen leven en krijgen zij 
de mogelijkheid om te investeren in 
een duurzame toekomst. 

De burgemeester bij de overhandiging van het titelbord aan Machteld Loeff.

Bestemmingsplan vernietigd
De Raad van State heeft op 3 februari voor de tweede keer  
het bestemmingsplan, dat de vestiging van een conferentiehotel aan 
de Prinsenlaan 80 in Groenekan mogelijk moet maken, vernietigd. 
De vernietiging is het gevolg van een onvolledige interpretatie van 
een tussenuitspraak van de Raad van State op het gemeentehuis.

De gemeenteraad stelde in oktober 2014 het bestemmingsplan ‘Prin-
senlaan 80 Groenekan 2014’ vast. Op 5 augustus 2015 droeg de Raad 
van State bij tussenuitspraak de gemeente op om een geconstateerd 
gebrek in het plan te herstellen. Het bestemmingsplan moest voorzien 
worden van een voorwaardelijke verplichting met betrekking tot het 
natuurontwikkelingsplan en de ruimtelijke randvoorwaarden. 
In de finale uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld, dat de ge-
meente in het herstelbesluit alleen is ingegaan op het natuurontwikke-
lingsplan en niet op de ruimtelijke randvoorwaarden. Door deze omis-
sie moet het proces om tot een bestemmingsplan te komen, opnieuw 
worden gedaan.

Vertraging
Wethouder Hans Mieras betreurt de gang van zaken: ‘Het is erg jam-
mer voor de ondernemer, dat deze ontwikkeling vertraging oploopt. Er 
rest ons niets anders dan het tekort te herstellen door het aangepaste 
bestemmingsplan opnieuw in procedure te brengen.’ Aan de Prinsen-
laan was vroeger een agrarisch bedrijf gevestigd. Omstreeks 2010 is het 
bedrijf voortgezet als Bed & Breakfast. De ondernemer beoogt nu een 
hotel met vergaderfaciliteiten en ondergeschikte horeca te realiseren, in 
combinatie met landschaps- en natuurontwikkeling. De gemeente staat 
positief tegenover deze ontwikkeling en is met de ondernemer over-
eengekomen de ontwikkeling mogelijk te maken met een hierop toege-
spitst bestemmingsplan. Tegen deze ontwikkeling is beroep ingesteld.

Beeld Jits naar nieuwe plek
door Henk van de Bunt

Een bekend beeld van kunstenaar Jits Bakker sierde tot eind december 2015 de omgeving van 
de inmiddels gesloopte van Everdingenschool aan de Boslaan in Bilthoven. Over een mogelijk 

nieuwe plek van dit in 1972 vervaardigde kunstwerk is de nodige reuring ontstaan.

De gemeente De Bilt heeft het 
beeld toegezegd aan de buurt. 
Wethouder Hans Mieras bevestigt 
dit: ‘Het gebouw is inmiddels ge-
sloopt, vanwege opheffing van de 
school. Voor de invulling van deze 
‘inbreilocatie’ waren er een paar 
inspraakavonden, waarvoor door 
de gemeente ruim uitnodigingen 
verzonden zijn. Op vragen van de 
aanwezigen betreffende het behoud 
van het beeld voor de buurt is toen 
geantwoord dat dit zeker tot één 
van de mogelijkheden behoorde’. 
Tibo van de Zand, zoon van Jits 
Bakker, maakt zich zorgen om het 

beeld. Hij is bang voor diefstal van 
zijn vaders creatie: ‘Wij hebben op 
verzoek van de gemeente het beeld 
in december opgehaald voor restau-
ratie en kwamen tot de ontdekking 
dat het zwaar beschadigd is. Zeer 
recent zijn er verschillende pogin-
gen tot diefstal gedaan. 
Daar schrokken wij van. Wat ik 
belangrijk vind is dat de focus ligt 
op dit beeld ‘Fietsspel’ van mijn 
vader. De essentie is dat dit beeld 
een ereplaats verdient en het niet 
in een verdomhoekje geplaatst zou 
moeten worden dat uiterst diefstal 
gevoelig is’.

Betekenis
Tibo vervolgt: ‘In december 1972 
werd in opdracht van de gemeente 
De Bilt nabij de (toen) nieuwe 
Openbare Van Everdingenschool 
aan de Verlengde Boslaan het bron-
zen beeld ‘Spelende kinderen met 
fiets’ van de toen 34-jarige Jits Bak-
ker geplaatst. In die tijd kwam de 
naamsbekendheid van Jits Bakker 
in een stroomversnelling terecht. 
Het was voor hem een keerpunt: 
van begenadigd schilder naar even 
begenadigd beeldhouwer met uit-
eindelijk een bekendheid die niet 
ophield bij onze landsgrenzen.

Tibo van de Zand en het te restaureren beeld. [foto Reyn Schuurman]

Lees verder op pagina 3
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/2 • 10.30u - Mevr. ds. N.M. Vos, 
Amsterdam

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/2 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

Bevestiging ambtsdragers
14/2 • 18.30u - Ds. A. Beens, Barneveld

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
14/2 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

14/2 • 10.00u - Dhr. J. Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw
14/2 • 10.30u - J. Stuyt s.j.

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

14/2 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
14/2 • 16.30u - Ds. H. Sj. Wiersma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
14/2 • 10.00u - Ds. H. Vreekamp, Epe
14/2  • 19.00u - Ds. L. Schaap, Nijkerk

Pr. Gem. Immanuëlkerk
14/2 • 10.00u - Ds. G.M. Landman - 

Samendienst in en met Opstandingskerk, 
Viering Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Opstandingskerk
14/2 • 10.00u - Samendienst met 

Immanuëlkerk 
14/2 • 11.30u - Ds. G.M. Landman, 

Kleuterkerk-viering

R.K. St. Michaelkerk
14/2 • 10.30u - Gebedsviering, parochianen

Volle Evangelie Gemeente
14/2 • 10.00u - Dhr. B. Doorneweerd

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

14/2 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
14/2 • 15.30u - Ds. M. Goudriaan, 

Veenendaal

Herst. Herv. Kerk
14/2 • 10.30 - Preeklezen

14/2 • 18.00u - Ds. H. Juffer, Nieuwe 
Tonge

Onderwegkerk Blauwkapel
14/2 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/2 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/2 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
14/2 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan, 

Westbroek

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

14/2 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
14/2 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
14/2 • 10.30u - Pastor J. Houben, Woord- 

en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/2 • 10.00u - Dhr. J. Veldtrop, Vianen
14/2 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg, Asperen

PKN - Herv. Kerk
14/2 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
14/2 • 18.30u - Ds. M. Visser, Wezep

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Film in Centrumkerk

Op vrijdag 12 februari om 19.30 
uur wordt de film Des Hommes 
et des Dieux vertoond. Het is een 
op ware feiten gebaseerd drama 
dat het relaas vertelt van zeven 
Franse monniken, die in Alge-
rije vermoord werden tijdens de 
burgeroorlog in 1996. Ze hebben 
een goede relatie met de mos-
limbevolking in de nabijheid van 
hun klooster heen, die ze ook 
helpen zelfs als ze in de burger-
oorlog gewond raken. Toch wor-
den ze uiteindelijk omgebracht. 
Het is een film die veel vragen 
oproept en waar na afloop over 
gepraat kan worden. De toegang 
tot de kerk aan de Julianalaan is 
vrij. Aanmelden hoeft niet. Een 
bescheiden bijdrage ter bestrijding 
van de onkosten van de verstrekte 
hapjes en drankjes wordt op prijs 
gesteld. Informatie: Hans Bouma, 
tel. 030 2204496.

Concert in Woudkapel

Vrijdag 12 februari om 20.15 uur 
is er een concert van het Woud 
Ensemble in de Woudkapel, Beet-
hovenlaan 21, te Bilthoven. Op 
het programma staat het Strijk-
kwintet in C van Beethoven en het 
Engelse ‘Phantasy Quintet’ van 
Vaughan Williams. Kaarten zijn 
te verkrijgen via woudensemble@
gmail.com. 

Dubbelconcert 

Zaterdag 13 februari is er om 
20.00 uur in Het Lichtruim (Plane-
tenplein 2 in Bilthoven) een dub-
belconcert van het Koperensemble 
van de Koninklijke Biltse Har-
monie en het saxofoonensemble 
‘Xasaxa’ van de Biltse Muziek-
school. Kaarten zijn te verkrijgen 
via de Ticketshop van Theater Het 
Lichtruim.

Kleintje Hollands in 
Weltevreden 

Zondag 14 februari januari wor-
den de bewoners van Weltevreden 
in De Bilt in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd,  Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 
1 in De Bilt getrakteerd op een 
optreden van ‘Kleintje Hollands’ 
uit Tilburg; mensen met een ver-
standelijke beperking, die optre-
den voor ouderen. De toegang 
is gratis en het optreden begint 
om 14.30 uur. Ook mensen van 
buiten zijn hierbij weer van harte 
welkom. 

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele Vrede’ 

hebben hun wortels in het werk 
van Samuel L. Lewis, zen- en 
soefi-meester uit San Francisco. 
Het zijn eenvoudige, meditatieve, 
vreugdevolle kringdansen en de 
teksten en bewegingen worden 
bij elke dans opnieuw uitgelegd. 
Hierdoor kunnen nieuwkomers 
gemakkelijk instromen. Zondag 
14 februari van 14.00 tot 17.00 
uur in de Woudkapel in Bilthoven. 
Aanmelden c.q. info: 06 15830720 
of d.aulenkamp@online.nl 

De toets van groep 6

De overdagbijeenkomsten van de 
PvdA blijven actueel: er is veel te 
doen over het testen van leerlin-
gen in groep 6 in verband met hun 
toekomst. Het PvdA 2e Kamerlid 
Loes Ypma met Onderwijs in haar 
portefeuille zal een en ander toe-
lichten onder de titel ‘De zin en 
onzin van testen van kinderen’.
De overdagbijeenkomst is op 
maandag 15 februari om 9.45 
uur bij Nettie en Henk de Bruin, 
Overboslaan 52 in Bilthoven. Er 
is ook nieuws uit de Gemeente-
raad door gemeenteraads-fractie-
voorzitter Krischan Hagedoorn. 
Ook belangstellende niet-leden 
zijn hartelijk welkom
Informatie: tel. 030 2286903, 030 
2282813 of 030 2201295.

Informatieavond Zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! orga-
niseert op woensdagavond 17 
februari een informatieavond 
over zonnepanelen in De Bilt. 
Alle aspecten rondom het zelf 
opwekken van energie met zon-
nepanelen komen op deze avond 
aan de orde. 
De bijeenkomst wordt geleid door 
een deskundige en vindt plaats 
bij één van de vrijwilligers van 
BENG! thuis. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via john@
beng2030.nl. Deelnemers wordt 
gevraagd om de jaarrekening van 
het energiebedrijf mee te nemen. 
De volgende informatieavond 
staat gepland op 16 maart. Meer 
informatie op www.beng2030.nl.

Leesgroep geschiedenis

Op dinsdag 23 februari is er in 
Bibliotheek Idea Bilthoven een 
informatiebijeenkomst over de 
oprichting van een leesgroep 
geschiedenis. Leesgroepen 
geschiedenis bespreken 6 à 7 boe-
ken per jaar aan de hand van 
leeswijzers met discussievragen. 
Meer informatie over de werk-
wijze is te vinden op www.senia.
nl. Belangstellenden zijn welkom 

De mooiste bloemen worden als eerste geplukt ...

Met pijn in ons hart delen wij u mede dat mijn 
liefhebbende echtgenoot en onze vader 

ons onverwacht is ontvallen.

Johannes Petrus Maria Klaase
- Hans -

* Haarlem, † Westbroek,
10 september 1946 1 februari 2016
 

Susan Klaase - Kessens
Martijn en Jet
Kim en Jeroen

van Alphenstraat 4
3615 AJ Westbroek

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
maandag 8 februari. 

op 23 februari om 14.00 in Biblio-
theek Idea, Planetenplein 2, Bilt-
hoven. Aanmelden kan via info@
senia.nl of activiteiten@ideacul-
tuur.nl. Telefonisch kan dat op 
030 6986572. 

Nieuwe voorzitter 

Op de besloten vergadering van 
de contactcommissie Lage Vuur-
sche van 28 januari, is met alge-
mene instemming Hans Geurt-
sen tot voorzitter benoemd. Hans 
was eerder gemeenteraadslid 
(Baarn) en heeft daar Lage Vuur-
sche regelmatig onder de aan-
dacht gebracht. Hij zal dat in zijn 
nieuwe rol als voorzitter ook blij-
ven doen als vertegenwoordiger 
van de contactcommissie Lage 
Vuursche. Met de benoeming van 
Hans Geurtsen is de functie van 
vicevoorzitter vacant geraakt. 
In een volgende vergadering zal 
deze vacature worden ingevuld. 
Voor meer info Hans Geurtsen 06 
51237304, Jeroen van den Berg 
06 57312525 of info@cclv.nl.

Iconen in De Woudkapel

Op zondag 28 februari vanaf 10.30 
uur vindt er in De Woudkapel aan 
de Beethovenlaan 21 in Bilthoven 

een bijeenkomst plaats rond ico-
nen. Zij worden ook wel ‘vensters 
op de eeuwigheid’ genoemd van-
wege hun bijzondere uitstraling. 
Tijdens een Oosters Orthodoxe 
Eredienst zal pastor Leo Koer-
huis iconen van bezoekers wijden. 
Aan de dienst wordt meegewerkt 
door Woudkapellers en het Klein 
Byzantijns Koor uit Utrecht. Ieder 
mag eigen iconen meebrengen, 
zelf geschilderd, ooit gekocht of 
gekregen. Deze graag even aan-
melden bij Otto Tissing, tel. 030 
2280507 of otto.tissing@hetnet.
nl. Hij is ook bereikbaar voor 
informatie. Kinderen krijgen de 
gelegenheid om zelf een ‘icoon’ 
te schilderen. 

Psychologie in De Woudkapel

De Woudkapel organiseert dit sei-
zoen weer twee avonden over 
opvoeding. Dit keer staat het 
onderwerp ‘gehechtheid’ centraal. 
Steven Pont, ontwikkelingspsy-
choloog, publicist en spreker 
komt op 1 maart en Eveline Pul-
lens die bij het Centrum voor 
Leven en Intuïtie ouders en kin-
deren begeleidt, komt op 19 april. 
Beide avonden aanvang 20.00 
uur. Informatie en inschrijvingen: 
wendy@wdgcommunicatie.nl
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Nieuwe mijlpaal voor 
Stichting ‘Krijgdekleertjes’ 

door Walter Eijndhoven

Wat doe je met kleding waar je kind niet meer in past? Juist, dat gaat meestal naar 
familieleden of vrienden met jongere kinderen. Maar als je die niet hebt? Dan biedt Stichting 

‘Krijgdekleertjes’ dè oplossing. Ouders kunnen, via de site, pakketten met kinderspullen, kleding 
en speelgoed, aan elkaar doorgeven. Goed voor de portemonnee én goed voor het milieu.

‘Duurzaam, handig en goedkoop 
de kinderen in het nieuw steken en 
je eigen kasten legen, dat is de ge-
dachte achter ‘krijgdekleertjes’. En 
het slaat aan. Woensdag 27 januari 
werd een nieuwe mijlpaal bereikt, 
4.000 leden. En dat in iets meer dan 
drie jaar tijd’. Aan het woord is Tes-
sie Vilé, één van de vrijwilligsters 
achter de site. De site ging op 12-12-
12 online en is sindsdien alleen maar 
gegroeid. Vilé: ‘In 2012 zijn wij met 
vier moeders, Annunziata en Cerian 
uit Bunnik, Annelinde uit Utrecht 
en ikzelf uit De Bilt, dit initiatief 
begonnen. Wij zetten ons vrijwillig 
in, omdat ruilen beter is voor het kli-
maat. Gemiddeld wordt elk jaar, per 
Nederlander, zo’n 13 kilo aan kle-
ding weggegooid. Zonde toch? Niet 
alleen is het slecht voor het milieu, 
denk aan tienduizenden liters water 
dat het kost om kleding te fabrice-
ren, pesticiden die ze gebruiken, 
maar ook de arbeidsomstandigheden 
in fabrieken zijn vaak slecht in der-
dewereldlanden, waar veel kleding 
wordt gemaakt’. 

Aanmelden 
Voor ouders is het heel simpel om 
mee te doen. Gewoon aanmelden 
op de site en je bent lid.Vilé ver-
telt: ‘De kleertjes en het speelgoed 
waar je kind te groot voor is geef je 
door. Je zet je eigen ruilpakket zelf 
op de site, met foto en je naam. En 
dan maar wachten tot iemand jouw 
pakket aanschaft. Zelf kun je voor 
slechts twee euro ook weer een leuk 
pakket kiezen, uit het hele aanbod. 
Het is eigenlijk een soort door-

geefluik. Elke keer als je een pak-
ket kiest, gaat vijftig cent naar een 
goed doel. Omdat zoveel ouders al 
meedoen, heb je een enorme hoe-
veelheid pakketten waaruit je kunt 
kiezen. En zeg nu zelf, wat is leuker 
dan een pakket kleding of speelgoed 
te krijgen voor maar twee euro?’. De 
pakketten kunnen niet alleen via de 
website worden besteld, maar ook 
heeft de Stichting 15 lokale ruilpun-
ten ingesteld. Dit zijn vrijwilligers 
waar je kleertjes bij kunt langsbren-
gen, een soort open huis. De vrijwil-
liger sorteert de kleding dan en zorgt 
ervoor dat de mooie schone kleding 
overblijft en weer een tweede leven 
krijgt. Vilé: ‘Natuurlijk hopen wij 
dat er in de toekomst nog vele lokale 
ruilpunten bijkomen, door het hele 
land. Een ruilpunt, dichtbij iedere 
burger. Een ander plan is om adver-
teerders op de site toe te laten, zo-
dat het ruilen tussen leden onderling 

gratis wordt. Maar daar denken wij 
nog over na’. 

Stijger
Vorig jaar zijn 1.286 pakketten ge-
ruild, waarvan 157 pakketten met 
kinderspullen en 1.129 pakketten 
met kleding en ander textiel. Sterk-
ste stijger: pakketten met dameskle-
ding. Vilé: ‘Ieder pakket staat gelijk 
aan 11 kilo CO2-besparing, vorig 
jaar hebben wij dus 12.419 kilo CO2 
uitstoot voorkomen. Dat kun je ver-
gelijken met 71.782 kilometer met 
de auto, bijna twee maal de wereld 
rond. Via ieder geruild pakket gaat 
een bepaald bedrag naar een goed 
doel’. In 2015 kregen ‘Amigos de 
Potosi’, ‘Stichting KanjerGuusje’, 
‘Petite Cobi’ en ‘Stichting Wees-
kind’ totaal 330 euro van Krijgde-
Kleertjes. Meer informatie over de 
Stichting kunt u vinden op: www.
krijgdekleertjes.nl 

Het voltallig bestuur van de stichting.

Een nieuw jaar, een 
nieuwe naam

Wijnimporteur Groupe LFE in Maartensdijk maakte de 
afgelopen tijd verschillende positieve ontwikkelingen door. 

Een mooie gelegenheid om naam en logo te veranderen. Vanaf 
heden gaan zij door het leven als LFE, maar met onveranderd 

credo ‘Building winning wines together’.

‘Groupe’ verdwijnt uit de naam. Marcel Kerkmeester, Algemeen Di-
recteur: ‘LFE is compacter, krachtiger en toegankelijker. Het past ook 
beter bij onze no-nonsense aanpak en open, informele manier van wer-
ken. Bovendien kennen de meesten ons in de branche als ‘LFE’. De 
nieuwe naam zal daardoor ook snel wennen.’

Een ander logo
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Een strak en tegelijkertijd 
vloeiend symbool dat beter past bij het huidige wijnbedrijf. Het wal-
send glas rode wijn en de ‘tulp’ verbeelden samen de passie voor wijn 
en de focus op de Nederlandse markt.  

Over LFE
Wijn is emotie, passie en beleving. Maar van wijn een succes maken in 
de Nederlandse markt, dat is gewoon keihard werken. Bij LFE helpen 
wij klanten om een maximaal rendement te halen uit hun wijnassorti-
ment. Met een wereldwijd netwerk van wijnproducenten, een feilloze 
logistieke infrastructuur en diepgaande marktkennis als basis brengen 
we leven in hun wijnschap of wijnkaart! Samen met de klant zoeken 
we naar creatieve manieren om hun klanten te verleiden, verrassen en 
activeren. Samen winnen in wijn, dat is wat LFE drijft.

advertorial

Projectkoor presteert op hoog niveau
Zondag gaf het Schützkoor, ter gelegenheid van haar derde lustrum, een uitvoering met als 

thema ‘liefde en troost’ in de Biltse Opstandingskerk. Het koor, onder leiding van Pieter 
Kramers, zong composities van o.a. di Lasso, Palestrina, Sweelinck en Schütz; componisten 
uit de Renaissancetijd. Maar ook liederen van Ola Gleilo en Wouter van Belle. Beiden zijn 

hedendaagse componisten. Wouter van Belle was zelf aanwezig om te horen hoe zijn, speciaal 
voor dit lustrum geschreven compositie, werd uitgevoerd.

Het koor, aangevuld met bekende 
solisten, trakteerde het publiek op 
een bijzonder muzikaal program-
ma, waarin de tekstuele contrasten 
groot waren. Voor de pauze werden 

teksten uit het Bijbelse Hooglied 
gezongen. Na de pauze werd een 
requiem van Schütz gezongen. Net 
als het requiem van Brahms is dit 
muziekstuk geschreven als troost 

voor de nabestaanden. Het enthou-
siaste publiek heeft genoten van 
een muzikale middag van hoog ni-
veau. 

(Frans Poot)

Vervolg van pagina 1

Inmiddels treft men wereldwijd zijn creaties aan. Jits liet na zijn 
overlijden vanuit de gemeente De Bilt een legendarisch oeuvre én 
een geschiedenis na. Als zodanig is deze sculptuur voor de nabe-
staanden van Jits Bakker van oneindig verdergaande betekenis dan 
‘zomaar’ een van de vele kunstwerken van hem. Los van de kunst- 
en culturele waarde van ‘Fietsspel’ is bij ons sprake van grote emo-
tionele betrokkenheid bij juist dit bronzen kunstwerk’.
 
Overleg
Tibo: ‘Op collegeniveau is voor wat betreft de herplaatsing met ons 
géén overleg geweest. Wij meenden dat wel te mogen verwach-
ten. Naar onze overtuiging verdient ‘Fietsspel’ om uiteenlopende 
redenen een markante plek in onze gemeente. De locatie nabij 
de voormalige Van Everdingenschool is dat niet. Met ons denken 
verschillende kunstminnende ingezetenen van De Bilt daar net zo 
over. Verder is sprake van toegebrachte aanzienlijke schade aan 
het beeld, waardoor het zorgvuldig dient te worden gerestaureerd. 
Om herhalingen te voorkomen moet een locatie voor herplaatsing 
worden gevonden waarbij er sprake is van toereikende sociale con-
trole’.

Aanbevelingen
De zoon van Jits Bakker is ook voorzitter van de Stichting Jits 
Bakker Collectie. Namens die stichting bepleit hij dan ook een 
herplaatsing van het beeld op een ereplaats: ‘Een plek ook in een 
omgeving, waar veel mensen ervan kunnen genieten. Een plek die 
verder kan worden aangemerkt als een postuum eerbetoon aan een 
veelzijdig en groot kunstenaar. Daarbij suggereren wij graag een 
plaats in of nabij De Kwinkelier, de Julianalaan, de Vinkenlaan, 
het Emmaplein of dergelijke. Die suggesties hebben wij ook al af-
getast bij vertegenwoordigende belangenbehartigers; de reacties 
waren over het algemeen enthousiast’. Wethouder Hans Mieras: ‘Ik 
heb binnenkort vervolgoverleg met Tibo van de Zand. Het is op 
zich natuurlijk een goed idee om een beeld van een vermaard Bilts 
kunstenaar een plaats in de gemeente te geven. Een aantal van de 
genoemde locaties is op dit moment nog niet af; daar worden nog 
allerlei werkzaamheden verricht. Daarbij heeft Jits Bakker natuur-
lijk (gelukkig) veel meer prachtige beelden gemaakt. Uiteindelijk 
heeft de gemeenteraad het laatste woord over de juiste plaats van 
welk kunstwerk dan ook’. 
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Hammousse
Ei-bieslooksalade
Filet americain

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

Rosbief
Boerenham
Fricandeau

  VOORDEEL HELE WEEK

EXTRA VRIJDAG-ZATERDAG VOORDEEL

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

OVERHEERLIJKE 
RIBLAPPEN

Extra donderdag voordeel:

Magere 
runderlappen

Speklapjes
Naturel of gemarineerd

Verse kiprollade

6 Hamburgers

Procureurlapjes
Naturel of gemarineerd

Speciaal voor valentijn: VERS GEBRANDE 
HUISMIX

STOMPETOREN 
JONG

VALENTIJN SALADE

LOVE STEAK

VALENTIJN PATÉ

STOMPETOREN 
OLD MAERTENSDIJK

500
GRAM 6.50

500
GRAM 3.98

100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.50

250
GRAM 4.98

500
GRAM 5.00

100
GRAM 1.75

100
GRAM 1.98

100
GRAM 1.75

500
GRAM 7.50

3 x 100
GRAM 3.98

1
KILO 9.98

2
KILO 20.-1

KILO 11.-

5.-

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 februari 
t/m woensdag 17 februari

Halve grillworst + 
leverworst

heerlijk gekruid!

Oma’s draadjes 
   vlees!

bakken als biefstuk!

6.99

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Boeu�  Bourguignon
MET PUREE EN RODE KOOL
________________________ 100 GRAM 1,25
Ravioli met gehakt
IN TOMATENSAUS OF

Ravioli met spinazie/ricotta
IN CHAMPIGNONSAUS 
________________________ 100 GRAM 1,49
Broccoli - gehaktschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Verse

Witlof
500 GRAM 

De lekkerste
Mandarijnen
ZONDER PIT

Vitamine bommetjes!
Blauwe bessen
PER DOOSJE

ALLEEN MAANDAG 15, DINSDAG 16
EN WOENSDAG 17 FEBRUARI

0,59 1,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost salades
en stamppotten
____________________________100 GRAM 0,80

PROEF HET VOORJAAR!
ZOETE SAPPIGE

Pruimen
____________________500 GRAM 1,49
GESNEDEN

Snijboontjes
____________________400 GRAM 1,99
Spaghetti Bolognese
____________________100 GRAM 0,99

GESNEDEN (GROF OF FIJN)

Soep groente
____________________250 GRAM 0,79

Uniek lekker!
Tarocco Sinaasappels

Kom proeven!!

10 stuks
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advertentie

Evert Bouws komt altijd tijd tekort
door Rob Klaassen

Dat het leven en activiteiten na je 70e stilaan minder zouden worden wordt gelogenstraft door 
de 75-jarige Evert Bouws. Een afspraak met hem maken bleek een allesbehalve eenvoudige 

klus. De agenda van Evert bleek overvol te zijn.

Met veel pijn en moeite kon er 
een gaatje in zijn agenda worden 
gevonden. Zowel in zijn woon- 
als studeerkamer liggen allerlei 
stapeltjes papieren. Elk stapeltje 
vertegenwoordigt een bepaalde 
activiteit. Evert: ‘Het is nu toptijd. 
Er moeten veel jaarverslagen en 
financiële verantwoordingen wor-
den gemaakt’.

Woongroep
Evert woont als lid van een woon-
groep in een prachtig wooncom-
plex in Bilthoven. Een gebouw 
dat 15 jaar geleden werd neergezet 
door de SSW. Het bestaat uit 28 in 
hoofdzaak driekamerappartemen-
ten voornamelijk voor alleenstaan-
den. Evert zit als penningmeester 
in het bestuur van deze woonge-
meenschap. Om hier te kunnen 
wonen moet er gehospiteerd wor-
den. Het bestuur bekijkt of de kan-
didaten voor een woning passen bij 
de rest van de woongemeenschap. 
Als dat het geval is, worden zij op 
een wachtlijst geplaatst. 
Als er een woning vrijkomt, dan 
kunnen de overige bewoners bepa-
len, wie van de kandidaten wordt 
voorgedragen als nieuwe bewo-
ner. Evert: ‘Het is tegenwoordig 
bepaald niet gemakkelijk om in 
aanmerking te komen voor een 
huurappartement. Je moet niet te 
weinig verdienen, maar zeker ook 
niet te veel, want het zijn sociale 
huurwoningen’. Evert zegt, dat het 
penningmeesterschap leuk is om 
te doen en hem niet al te veel tijd 
kost.

Kunst
Samen met de andere leden van de 
ArtTraverse-werkgroep is Evert 
verantwoordelijk voor de tentoon-
stellingen in het gemeentehuis. ‘Ik 
verzorg hiervoor de PR (bijhouden 
van de website, stukjes schrijven 
voor o.a. de Vierklank!). Ook veel 
tijd steek ik, als verzamelaar van 
kunst, in contacten met zowel ga-
leries als de kunstenaars zelf. Op 
deze manier hebben we een goede 
feeling met wat voor werk er de 
komende tijd zal afkomen. Enorm 
boeiend om hiermee bezig te kun-
nen zijn, ook al omdat het zo’n 
leuke en competente werkgroep 
is’. Evert is ook een groot lief-
hebber van muziek. Hij is een re-
gelmatige bezoeker van het Con-
certgebouw, maar z’n liefde gaat 
vooral uit naar het Muziekgebouw 
aan ’t IJ. Hij gaat daar dan op z’n 
gemak ’s middags per Openbaar 
Vervoer naar toe, eet een hapje en 
maakt er een gezellig uitje van.

Rover
Veel tijd besteedt Evert aan z’n 
werk voor de vereniging Rover 
(Reizigers Openbaar VErvoeR). 
Namens Rover maakt hij deel uit 
van het Rocov (Regionaal Overleg 
Consumentenaangelegenheden 
Openbaar Vervoer). Hij zit daar in 
als vertegenwoordiger namens de 
gebruikers. Rocov geeft adviezen 
aan zowel de vervoerders, NS en 
busmaatschappijen, als aan ge-
meenten en provincie. ‘Doordat 
er zoveel verschillende gemeen-
ten rondom de stad Utrecht bij 

het vervoer van en naar de stad 
betrokken zijn, is er enorm veel 
overleg nodig om alles op elkaar 
af te stemmen. Allemaal ingewik-
keld, maar tegelijkertijd leuk om 
te doen en van dichtbij mee te 
kunnen maken. Je zit overal met je 
neus bovenop’.

Vierklank
Ook heeft Evert nog een wijkje 
voor de bezorging van de Vier-
klank. Evert: ‘Dit stelt niet veel 
voor. Een paar straatjes hier in de 
buurt. In een half uur/drie kwartier 
is dat gepiept. Niets vergeleken 
met de grote wijken waar anderen 
bezorgen’. 

Fysisch Oceanograaf
Evert heeft tot zijn pensionering in 
2005 als Fysisch Oceanograaf ge-
werkt bij het KNMI. ‘Mijn speci-
alisme was de deining van de gol-
ven op zee te bestuderen. Toen ik 
begon bij het KNMI was die dei-
ning van de golven een zeer actue-
le zaak. Door de Suez-crisis medio 
jaren ’50 konden olietankers plot-
seling geen gebruik meer maken 
van het Suezkanaal. Er moest ge-
varen worden rond Kaap de Goede 
Hoop. Om dat rendabel te maken 
werden er heel grote supertankers 
gebouwd. Dergelijke grote tankers 
zijn kwetsbaar. Lange deining in 
de golven kan ze namelijk doen 
slingeren met als gevolg flinke 
toename van de diepgang. Met 
name tussen Schotland en Noor-
wegen kan het bij noorderstorm 
enorm spoken met als gevolg dei-

ning in het ondiepe water in het 
zuidelijk deel van de Noordzee. Als 
KNMI waren we midden jaren ’60 
een autoriteit op dit gebied. Het is 
jammer dat het KNMI na mijn pen-
sionering deze wetenschappelijke 
tak volledig heeft afgestoten. Er is 
ons land nu vrijwel niemand meer 
die de meetgegevens van de golven 
interpreteert. Jammer voor een land 
dat aan de zee grenst’.

Tevreden
Evert is zeer gelukkig met zijn le-
ven. ‘Ik kan volop van muziek en 
mijn kunstverzameling genieten. 

Mijn wetenschappelijke achter-
grond en bestuurlijke ervaring hel-
pen mij om mijn werkzaamheden 
voor ROVER goed te kunnen doen. 
Daarnaast ben ik nog beheerder van 
een Mywheels auto bij ons gebouw. 
Al het werk geeft mij ook de nodige 
sociale contacten. Doordat ik zelf 
geen auto heb, krijg ik voldoende 
beweging. Wat moet een mens nog 
meer? Ik hoop dat mijn gezondheid 
mij in staat stelt om deze werk-
zaamheden de komende tijd nog op 
dezelfde wijze te kunnen voortzet-
ten. Voor u staat een tevreden en 
gelukkig mens’.

Evert Bouws zit vol trots voor zijn schilderijen

Expositie Elsie le Coq
Galerie Ruimte voor Kunst, Dorpsstraat 42, de Bilt exposeert van 19 februari tot en met 

12 maart 2016 werk van viltkunstenaar Elsie le Coq. De tentoonstelling wordt geopend op 
zaterdag 20 februari om 17.00 uur geopend.  

Vanuit haar atelier in Hilversum 
maakt Elsie le Coq haar viltontwer-
pen en vertelt zij met liefde over haar 
werk: ‘Als ik in mijn werkruimte 
de wol uitspreid, geschoren van de 
vacht en daarna gewassen, dan voel 
ik me zo rijk met dit materiaal ge-
geven door de natuur, dan denk ik 
dit zou iedereen moeten zien, voe-
len. Het uitoefenen van dit oeroude 
ambacht is voor mij een manier om 
mijzelf uit te drukken, ik ‘schilder’ 
met wol. Als jong meisje speelde ik 
al met textiel, lapjes, draden en wol. 
Later was ik juf op de vrije school en 
ontdekte ik mijn liefde voor natuur-
lijke materialen. Na een beeldende 
vorming in Amsterdam kwam het 
vilten in mijn leven en maakte de 
cirkel rond. Het magische viltproces 
met verschillende soorten schapen-
wol geeft mij steeds weer nieuwe 
uitdagingen om verder te gaan’. 

Wol
‘In de 11 jaar dat ik nu bezig ben heb 
ik mijn werk kunnen verfijnen en is 
mijn eigenwijze romantische kle-
dingcollectie ontstaan. Geïnspireerd 
op de jaren twintig zijn mijn hoed-
jes, kragen en (trouw)jurken, ragfijn 
gevilt op zijde. Het spelen met kleur, 

het combineren met zijde, vlas of 
kant maakt dat ieder stuk uniek is 
in zijn eenvoud, wacht op de juiste 
man of vrouw om de persoonlijk-
heid te benadrukken, om iemand iets 
eigens te geven. Daarbij komt dat de 
mensen opnieuw ont-
dekken hoe fijn en be-
schermend het is om 
wol te dragen’.

Kamerjazz
Naast haar voorjaars-
collectie met o.a. de 
twintiger jaren hoed-
jes, toont Elsie haar 
nieuwe Fotoserie 
‘Vilt en Vermeer’, een 
samenwerking met 
de fotograaf Nadine 
Meewis, geïnspireerd 
op de schilderijen van 
de oude meester. Op 
zondag 21 februari 
is er bovendien om 
15.00 uur een optre-
den van Het Vogel 
Verbrugge Verbond, 
Utrechts meest com-
plete kamerjazzor-
kest. Openingstijden 
Ruimte voor Kunst: 

vrijdag 19 februari (14.00-18.00 
uur), zaterdag 20 februari (11.00 
-18.00 uur) en zondag 21 februari 
(12.00 -17.00 uur). Daarna iedere 
week. Zie voor de openingstijden 
www.ruimtevoorkunst.com

Vilt van Elsie le Coq in de galerie.

Uitbreiding  
Studieclub 55+

Er is een groep van ongeveer 10 mensen, die iedere 1e en 3e dins-
dagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur bij elkaar komt in 
het Lichtruim in de bibliotheek in Bilthoven. Rini van der Grient-de 
Wit is één van de deelnemers: ‘Wij zijn een zelfstandig functionerende 
groep, die zelf de onderwerpen inbrengt. Dat kan van alles zijn: maat-
schappelijk, hobby, sociaal, politiek etc. Je kunt het onderwerp alleen 
voorbereiden en vertellen, of vastleggen in een document. Maar een on-
derwerp kan ook ingebracht worden en dan debatteren we er met elkaar 
over. We leren van en met elkaar. De bibliotheek is ondersteunend in 
het uitlenen van boeken, dvd’s, apparatuur en faciliteert de sterrenka-
mer met koffie. Onze groep kan enige uitbreiding wel gebruiken. Mis-
schien een mooie uitdaging voor iemand in dit nieuwe jaar’. Voor meer 
inlichtingen: Dorothé Bunnik (bibliotheek) tel.035 6095819 of Rini van 
der Grient, tel. 06 42415974.

Valentijnscadeautjes
20% korting t/m 14 februari

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

EEN KOOKTOESTEL  IS MAATWERK !

Het kooktoestel kopen dat bij u en uw (gezins) situatie past. De 
juiste capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te ver-
wachten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. 
Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij 
die fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

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

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

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Kijk op onze vernieuwde website

Wij helpen u graag! Maak snel een afspraak en
we kijken samen naar de mogelijkheden.

Kijk op onze website

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

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Hoe mooi is uw website?

www.parelpromotie.nl

Ontdek de HYBRID Serie 
M Line matrassen!M Line matrassen!

Air Release

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

 Nu 2e matras 
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brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Ga naar 
Facebook.com/brasserievink

Vertel het ons, deel dit 
bericht

en maak kans!

Win een romantisch 
diner voor 2

Met wie zou jij bij  
ons willen dineren?

Bij 150 keer delen van dit bericht, kiezen wij een 
winnaar (bekendmaking op Faebook)!

2 Roomboter
Croissants

€ 1,-
Valentijns taartje
met red velvet cakeen frambozen € 11,95

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

Ko van de Berg te Utrecht is een
gespecialiseerd bedrijf in het onderhoud en 
verkoop van caravan en aanhangwagens. 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op 
zoek naar een zelfstandig werkend:

Fulltime monteur
caravan, camper, vouw- en aanhangwagen

Wij bieden een prettige werksfeer
en een marktconforme salariëring.

Ben je geïnteresseerd
in bovenstaande functie?
Mail je C.V. voor 1 maart naar:
info@kovdberg.nl t.a.v. Marco Oudshoorn of 
bel voor meer informatie naar:06-24880116.

Gezocht

www.kovdBerG.nl

  Groenekan   T +31(0)346 213204    info@arinfo.nl

service voor ondernemers
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www.arttraverse.nl

LIJN IN BEELD

Erik Oldenhof
Schilderijen

Ben Oldenhof
Objecten

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

17 januari | 8 maart 2016

advertentie

Onvergetelijk Leven neemt 
dagbesteding Cordaan over

Het overheidsbeleid is erop gericht om kwetsbare burgers zolang mogelijk thuis te laten wonen 
en hen zolang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Dit geldt ook voor mensen met 

dementie en hun mantelzorger(s).

Cordaan bood tot eind vorig jaar 
deze doelgroep dagbesteding aan 
in Dijckstate, Maartensdijk. Na 
de berichtgeving in de media dat 
Cordaan er voor koos om haar 
werkzaamheden te concentreren 
op Amsterdam en daarom per ja-
nuari 2016 te zullen stoppen in 
Maartensdijk is Niek Visscher, di-
recteur van Onvergetelijk Leven, 
in contact getreden met Cordaan. 

‘In de vergrijzende samenleving 
en in combinatie met het feit dat 
de overheid wil dat senioren lan-
ger thuis blijven wonen zie ik 
absoluut wel potentieel in dagbe-
steding in gemeente De Bilt; ook 
voor de groep senioren met (be-
ginnende) dementie’, aldus Niek 
Visscher. ‘Bij dit laatste ligt ook 
onze expertise. Onvergetelijk Le-
ven biedt zelfstandig wonende se-
nioren met (beginnende) demen-
tie en andere geheugenproblemen 
een gestructureerde dagbesteding 
in een huiselijke en gemoedelijke 
sfeer. Een persoonlijke en zin-
volle dagbesteding bij dementie 

helpt. Enerzijds omdat deelname 
aan dagbesteding tot meer sociale 
contacten leidt en mensen het ge-
voel geeft weer ergens bij te horen 
en anderzijds omdat dagbesteding 
ook bijdraagt aan structuur, bewe-
ging en psychisch welbevinden. 
Mantelzorgers worden met een 
goede externe dagbesteding ook 
ontlast waardoor de zorg thuis 
langer vol te houden is’. 

Cordaan heeft om meerdere rede-
nen gekozen de locatie Dijckstate 
op te geven. Omdat we al 2 loca-
ties in gemeente Woerden runnen 
waren we al snel een serieuze ge-
sprekspartner om de zorg én de 
cliënten over te nemen. Dat is ge-
lukt en zeer prettig voor alle par-
tijen. ‘Onvergetelijk Leven had 
graag de dagbesteding voortgezet 
op dezelfde locatie maar dat was 
niet mogelijk omdat Cordaan het 
pand in de verkoop heeft gezet. 
Het is belangrijk om naast de ac-
tiviteiten ook rust te creëren voor 
zowel cliënt als mantelzorger’, 
aldus Visscher. ‘Gelukkig hadden 

we al snel een alternatieve locatie 
gevonden aan de Lindelaan 101-
B in Loosdrecht. Inwoners van 
gemeente de Bilt en Wijdemeren 
met de juiste indicatie kunnen 
hiervan gebruik maken’. 

Het ruime, lichte en sfeervolle 
pand, genaamd ’t Scheepsruim, 
biedt alle voorzieningen die wen-
selijk zijn om cliënten van 10.00 
tot 16.00 uur een gevarieerd dag-
programma te bieden; zowel bin-
nen als buiten. Zo is er een grote 
groepsruimte voor gezamenlijke 
activiteiten en een hobbyruimte 
waar cliënten eventueel alleen ac-
tief bezig kunnen zijn. 

Een team van professionals en 
vrijwilligers zorgt voor een ge-
structureerd en gezellig verloop 
van de dag. Onvergetelijk Leven 
biedt haar cliënten tussen de mid-
dag een gratis warme maaltijd 
aan. Daarnaast beschikt Onverge-
telijk Leven over een eigen bus en 
mobiliteitsplan. Cliënten kunnen 
hiervan gebruik maken.

Omdat elke cliënt individuele 
mogelijkheden, beperkingen of 
zorgvragen heeft, werkt Onverge-
telijk Leven met persoonlijke be-
geleidingsplannen om uiteindelijk 
ook echt belevingsgerichte zorg 
te bieden en te garanderen. De 3e 
locatie van Onvergetelijk Leven 
in Loosdrecht is nu enkele weken 
open en de eerste ervaringen van 
cliënten, mantelzorgers en perso-
neel zijn zeer positief. Op zater-
dag 2 april organiseert Onverge-
telijk Leven een open huis zodat 
iedereen de locatie in Loosdrecht 
kan komen bezoeken en kan ko-
men kennismaken met het team 
en de werkwijze. 
Wilt u eerder kennismaken of 
bespreken of de dagbesteding van 

Onvergetelijk Leven iets voor u is? 
Bel 0348 342123 voor meer info of 
een afspraak.

Voor de cliënten van Onvergetelijk Leven is er verse appeltaart in ‘t 
Scheepsruim.

advertorial

Gemeente verzekert vrijwilligers
en mantelzorgers

Alle vrijwilligers en mantelzorgers 
in de gemeente De Bilt zijn auto-
matisch verzekerd voor schade die 
ontstaat tijdens het verrichten van 
hun vrijwilligers- of mantelzorg-
activiteiten. De gemeente De Bilt 
heeft hiertoe al in 2009 een collec-
tieve verzekering afgesloten, maar 
bij de meeste vrijwilligers en bestu-
ren van sportclubs, kerken, scou-
tinggroepen en andere organisaties 
is dit niet bekend. 

Om die reden heeft de fractie van 
GroenLinks aangedrongen op 
deze informatievoorziening. In 
antwoord op schriftelijke vragen 

van de GroenLinks-raadsfractie 
zegt het College toe alle bij de ge-
meente bekende vrijwilligers- en 
mantelzorgorganisaties in februari 
een informatiebrief te sturen over 
het verzekeringsaanbod. Dat kan 
bijdragen aan het mogelijk voor-
komen dat sommige organisaties 
dubbel verzekerd zijn. Daarnaast 
zal de gemeente individuele vrij-
willigers en mantelzorgers behalve 
via de website ook via een kranten-
publicatie wijzen op de collectieve 
verzekering.

Aantal
De fractie vroeg ook naar het aantal 

schadeclaims dat tot dusverre werd 
ingediend. Daarop antwoordt het 
College dat er sinds 2012 in totaal 
tien claims zijn ingediend, waarvan 
er vier zijn gehonoreerd. De verze-
kering dekt de schade op het gebied 
van ongevallen en aansprakelijk-
heid en ook de bestuurdersaanspra-
kelijkheid voor vrijwilligers, de 
verkeersaansprakelijkheid voor 
rechtspersonen en de rechtsbijstand 
voor vrijwilligers. Op de ongeval-
len- en persoonlijke eigendommen-
verzekering zijn ook mantelzorgers 
meeverzekerd.

(Henk Zandvliet)

Kok rijdt Girodikika
Paul Hurkmans is kok bij Wijkres-
taurant Bij de Tijd in De Bilt, ge-
vestigd in verzorgingshuis Wel-
tevreden. In juni verruilt Paul de 
pannen en de potten even voor een 
fi ets(-tocht) voor Kika; de zesdaag-
se race heet Girodikika. Hurkmans 
rijdt dan 995 kilometer en moet 
16.000 meters de hoogte in.

Om hier geld voor in te zamelen 
was er op 31 januari een avond in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd. Op deze 
avond werd er heerlijk Italiaans ge-
kookt door de vrijwilligers van het 
Intercultureel Eetcafé van Mens 
De Bilt, samen met de twee koks 
van Bij de Tijd. In het Intercultu-
reel Eetcafé kwamen een kleine 
honderd personen Italiaans eten als 
sponsering voor Girodikika. Met de 
opbrengst van € 1.459,85 is hij een 
eind op weg.          (Wim Westland)

Paul Hurkmans was erg blij met zo’n grote opkomst en ook voor de 
sponsering die gul werd geven in de collectebussen. 

60-jarig 
huwelijksjubileum

Dinsdag 9 februari feliciteerde burgemeester Arjen Gerritsen de heer en 
mevrouw Resing - Goes in De Bilt met hun 60-jarig huwelijksjubileum. 
[foto Reyn Schuurman]

Dementie en voeding
Op dinsdag 16 februari vindt er weer een Alzheimer Café plaats in De 
Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koper-
wiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven.

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstellenden. Het thema van deze avond is ‘De-
mentie en voeding’. Mensen met dementie krijgen niet altijd genoeg 
voedingsstoffen binnen. Hoe zorg je ervoor dat mensen met demen-
tie goed en genoeg eten en drinken? Sonja Haye, diëtiste, zal over dit 
thema komen praten. 

Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna 
is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten. 
De toegang is altijd gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Voor 
vragen (ook over vervoer) over het Alzheimer Café: Alida Melkert, tel.
nr. 030 6562977 of met Bea van Doeland, 030 2219022. De organisatie 
is in handen van Alzheimer Nederland en De Bilthuysen.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

GEGRILDE ROSBIEF

Lekker beleg uit eigen worstmakerij.

Bij elke 100 gram een stukje leverworst gratis!
100 gram 2.45

THAISE KIPWOKBLOKJES

Even kort wokken; lekker met rijst, nasi, bami;

gemarineerde kipfilet, paprika & courgette
500 gram 5.00

BIEFSTUK PANNETJE

Met o.a. biefstukreepjes, kruidenolie, peterselie & 

kastanjechampignons ca. 12 min. 150°C
100 gram 1.95

LAMS OSSE BUCCO

Met een beentje en heel veel vlees, om zachtjes te 

stoven ca. 2½ uur op 150°C
100 gram 1.25

CHEESE BURGERS

Uit onze panklaar hoek: van puur Limousin rundvlees, 

lekker gekruid en met kaas gevuld
3 stuks 3.75

DE BLACK ANGUS RIBLAPJES

Inmiddels een begrip in de Bilt;120 dagen graan 

gevoerd! om ca. 1½ uur te stoven
500 gram 7,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van

maandag 8 februari t/m zaterdag 13 februari. Zetfouten voorbehouden.

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!
Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
440 recensies

Voetklachten?
Bezoek ons
voor advies.

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

the art of haircoloring

Deze maand
10% korting op Knippen & Kleuren

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Fijne Valentijn

Sale, Sale, Sale en nog eens Sale

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

Combineren kan je leren

Konijn vest
van 219,95

voor 109,95

Broek
van 189,95

voor 99,95

Lang vest
van 159,95

voor 79,95

Trui met coll
van 119,95
voor 59,95
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Afvalbraderie in milieustraat
door Henk van de Bunt

Zaterdag 13 februari vanaf 13.30 uur is er een Afvalbraderie bij de Milieustraat,  
Weltevreden 22 in De Bilt met koek en zopie, spel, poffertjes, een gratis inzamel-box  

en veel informatie over het scheiden en hergebruiken van afval. Het is de feestelijke aftrap  
van de campagne ‘Terug naar 100’ om samen met inwoners tot betere manieren  

van afval scheiden en inzamelen te komen.

 
Op deze informatie- en doemarkt 
vertellen de afvalinzamelaar, tex-
tielinzamelaar, Emmaus en de ge-
meente De Bilt alles wat men wil 
weten over het recyclen van afval. 
Verder vindt men op de markt in-
formatiefilms en een grote kraam 
van het Repair Café, waar men ka-
potte spullen kan laten repareren. 
Voor de kinderen is er een plek om 
lekker te knutselen en de Ren-je-
rot-afval-quiz. Sterk in de armen? 
Blijf dan zo lang mogelijk met de 
voeten van de vloer hangen bij het 
spijkerbroekhangen.
 
Afvalinzamelaar
De afvalinzamelaar is participant 
in een zgn. Walking Bins project. 
Walking Bins motiveren bezoe-

kers van evenementen in het ge-
scheiden inzamelen van afval. 
Gemeenten en organisaties zetten 
de Walking Bins in op festivals 
en evenementen om zwerfafval 
te voorkomen. De Walking Bin is 
een afvalinzamelaar in een speci-
aal daarvoor ontworpen pak met 
diverse vakken voor het geschei-
den inzamelen van het afval. De 
inzamelaars lopen rond en motive-
ren bezoekers onder andere plastic 
bekers, blik, restafval en/of GFT in 
te leveren. Bezoekers die dit doen 
worden daarvoor beloond met een 
stuk fruit of een andere beloning. 

Terug naar 100
De gemeente vraagt de komende 
maanden ruim 1.500 inwoners en 

diverse bewonersorganisaties naar 
hun ideeën over het verbeteren 
van de manier van afval scheiden 
en inzamelen. Hun inbreng wordt 
verder uitgewerkt en besproken 
in workshops. Ook kan men tij-
dens de Afvalbraderie de mening 
kwijt. Vanaf 10 februari kan men 
al deelnemen aan de enquête op 
www.debilt.nl/afval. De resultaten 
vormen belangrijke input voor een 
besluit door de gemeenteraad over 
een nieuwe manier van inzamelen. 
Het doel is om in het jaar 2020 
tenminste 75% van ons huishoude-
lijk afval te laten hergebruiken als 
grondstof. Dat betekent dat we de 
jaarlijkse hoeveelheid restafval te-
rugbrengen van 225 naar 100 kilo 
per persoon.

Zaterdag deelden speciale promotieteams strippenkaarten uit voor gratis consumpties tijdens de Afvalbraderie.

SGP maakt werk van trottoirs
Regelmatig komen bij de SGP-gemeenteraadsfractie van De Bilt klachten binnen over het 

onderhoud van de trottoirs in de gemeente. Recent waren er zelfs twee ongevallen, veroorzaakt 
door ongelijk liggende en uitstekende stoeptegels. 

Goed onderhoud van trottoirs zorgt 
er volgens de fractie voor, dat er 
geen gevaarlijke situaties ontstaan. 
De SGP inventariseert de komende 
periode onveilige situaties en maakt 
hier actief melding van.

Extra geld
In de Raadsvergadering van 28 ja-
nuari diende de SGP-fractie van 
De Bilt een motie in om het onder-
houd van de trottoirs te verbeteren. 
Fractievoorzitter Johan Slootweg: 
‘Regelmatig bereiken ons klachten 
over slecht onderhouden trottoirs. 
Zeker mensen die slecht ter been 
zijn ondervinden hier veel hinder 
van’. Doordat mensen door bezui-
nigingen in de zorg langer in hun 
eigen omgeving blijven wonen, 
is het volgens de fractie des te be-
langrijker dat ook de trottoirs goed 
onderhouden zijn. De SGP pleit 
daarom voor het opnemen van extra 
krediet in de Voorjaarsnota om de 
trottoirs te controleren en in voor-
komende gevallen te repareren. 
Johan Slootweg: ‘Het onderhoud 
in onze gemeente moet structureel 
beter. Niet elke burger is in staat 

om onveilige situaties te melden. 
Ook mindervalide inwoners en kin-
deren moeten zich veilig over het 
trottoir kunnen begeven’. De ko-
mende tijd zal de SGP-fractie on-
veilige situaties in kaart brengen en 
deze situaties actief melden aan de 
gemeente. Slootweg: ‘Wij vinden 

dat de openbare ruimte goed on-
derhoud verdient en daarom maken 
wij ook werk van het onderhoud 
aan de trottoirs.’ Inwoners van de 
gemeente De Bilt kunnen onveilige 
situaties zelf telefonisch melden bij 
de gemeente of dit doorgeven via 
de app ‘BuitenBeter’. 

Gruttolaan Merellaan

La Ligne helpt  
‘Lelijk eendje’

Schoonheids- en kapsalon La Ligne uit Den Dolder 
was vorige week op TV bij de uitzending van het 

programma ‘Lelijke eendjes’ van RTL5. La Ligne bracht 
haarextensions aan bij ‘lelijk eendje’ Melissa om het haar 

voller, langer en intenser van kleur te maken.

La Ligne werd benaderd door RTL5 omdat zij gespecialiseerd zijn in 
het aanbrengen van natuurlijke haarextensions. Naast een nieuwe neus 
wachtte Melissa namelijk ook nog een make-over in de salon van La 
Ligne.

Make-over
La Ligne gebruikt kwalitatief hoogwaardige haarextensions waarmee 
het haar een vollere look krijgt, verlengd kan worden of voorzien wordt 
van kleurnuances. Ook is het mogelijk om eigen haar in de gewenste 
kleur van de haarextensions mee laten kleuren. La Ligne werkt met 
een ammonia-vrije olie waarmee prachtige kleuren gecreëerd wor-
den met een natuurlijk resultaat. De grijsdekking is gegarandeerd en 
het resultaat is een gezonde, glanzende en transparante look. Melissa 
kreeg haarextensions, een nieuwe haarkleur én een nieuwe coupe. In de 
schoonheidssalon werd haar nieuwe uiterlijk geperfectioneerd met een 
mooie egaliserende en camouflerende make-up.

Voor La Ligne was het de eerste keer dat hun werk op televisie getoond 
werd, maar extra spanning bracht het eigenlijk niet met zich mee. Ei-
genaar Babette hierover: ‘We streven er altijd naar om onze klanten zo 
goed mogelijk uit te laten zien. Dat er nu televisie bij betrokken was, 
maakte het bijzonder, maar veranderde ons werk niet. En iedereen was 
superblij met het eindresultaat.’ De gehele uitzending is terug te zien 
op rtlxl.nl

Babette Zandstra (make-up), Melissa en Nicole Okatan (extensions).

Poot minder bij kapper
Dat was even schrikken toen Hans Stevens, beter 

bekend als kapper Hans, donderdagochtend 4 februari 
bij z’n zaak arriveerde. Een van de poten van z’n 

buitenameublement bleek te zijn afgezaagd.

Een meublement dat zowel door de jeugd als door ouderen dankbaar 
wordt gebruikt. Hans: ‘Ik heb nu al 18 jaar meubilair buiten staan. Het 
is de eerste keer dat mij zoiets overkomt. Het is erg jammer. Ik heb 
met niemand enig probleem in Maartensdijk. Ik heb al mijn rekeningen 
betaald. Ik zou niet weten wie dit nu zou hebben gedaan. Ik hoop wel 
dat het een jeugdig iemand is. Iemand die voor de eerste keer een of 
twee biertjes te veel heeft gedronken. Of misschien iemand die kwaad 
is geworden, omdat de pot met spekkies leeg was. Ik hoop dat de zager 
zo flink is om hier langs te komen en te zorgen dat de stoel gerepareerd 
wordt. Ik hoop niet dat de dader een ouder persoon is. Want zo iemand 
heeft dan toch wel met een ernstig probleem te kampen. Een volwas-
sene die ’s nachts met een zaag hier naar toe te komt om een stoelpoot 
door te zagen, die spoort toch niet?’ [RK]

Kapper Hans met de afgezaagde stoelpoot. Het zaagsel onder de stoel 
is nog duidelijk zichtbaar.
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Voordeel

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

449500

1+1
Gratis 100

Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 13 februari 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Roche Mazet
Merlot

wit, rood of rose
2 � essen, 750 ml

van €7,98
voor €3,99

Rozen
per 2 bossen

Ierse
Riblappen
500 gram

Croissants
vers uit eigen oven 
4 stuksVolle wijn uit het zonnige 

Franse zuiden.
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Beste zwemlesaanbieder  
van de provincie

door Henk van de Bunt

Zwemschool De Blauwe Watervogel is in de provincie Utrecht als beste zwemlesaanbieder 
gekozen met een gemiddeld cijfer van 8,2.Op de website vergelijken-zwemles  

kunnen bezoekers hun waardering achterlaten. 

Zwemschool De Blauwe Watervo-
gel geeft sinds 2005 zwemlessen 
in Utrecht, Bunnik en Zeist. Elf 
jaar geleden zijn Arjo van Eeuwijk 
en Sylvia van der Laan uit Groene-
kan begonnen met het geven van 
zwemles. En met succes, gezien de 
belangstelling van ouders en de re-
sultaten die geboekt worden bij de 
zwemles. 

Kwaliteit 
Arjo van Ewijk: ‘Kwaliteit is een 
belangrijke factor bij de zwemles. 
Iedere zomer constateert de Red-
dingsbrigade dat kinderen slecht 
of niet kunnen zwemmen. Vanaf 
het begin streeft zwemschool De 
Blauwe Watervogel ernaar kin-
deren goed zwemles te geven. En 
met ‘goed’ wordt bedoeld dat kin-
deren zich in alle omstandigheden 
goed kunnen redden in het water’. 
Sylvia van der Laan: ‘Wij bege-
leiden de kinderen bij iedere mijl-

paal van het leren zwemmen. En 
de laatste mijlpaal is het afzwem-
men voor het diploma in een groot 
wedstrijdbad. Al die ervaringen 
hebben kinderen nodig om zwem-
veilig te worden en dus niet in pa-
niek te raken als de situatie anders 
is, bijvoorbeeld op vakantie in een 
meer of in de zee. Het bereiken 

van die mijlpaal kost moeite maar 
kinderen leren ook dat die inspan-
ning loont als ze zich letterlijk als 
een vis in het water bewegen. Als 
kinderen bij De Blauwe Watervo-
gel het zwem-ABC halen, zijn het 
technisch goede zwemmers en 
daar hebben ze hun hele leven pro-
fijt van.’

Het team van zwemschool De blauwe Watervogel is blij met de erkenning.

Ondernemers bij Michaelschool
2016 is voor Groep 8 van de Michaelschool uit de Bilt begonnen met een  

ondernemersspel. Vijf bedrijfjes zijn opgericht en leerlingen werden voor een maand 
directeuren. Aan het einde van de maand heeft Enjoy de titel beste ondernemer van  

de Michaelschool binnen gesleept. Ze hadden na aftrek van huur, salaris,  
leningen en uitbetaalde aandelen het hoogste financieel resultaat gerealiseerd.

In januari is elke week een dagdeel 
besteed aan het spel. Bedrijfjes 
werden opgericht, patenten aange-
vraagd, productie gedraaid, recla-
mefilmpjes gemaakt en verkoop-
prijzen bepaald. Alles gericht op de 
verkoopdag om de mooiste en beste 
armbandjes en sleutelhangers aan 

de leerlingen van groep 7 te verko-
pen.  

Opzet
Na afloop is samen met groep 7 en 8 
nagesproken. Wat had de kinderen 
in groep 7 het meeste aangesproken 
en wat had hen beïnvloed om be-

paalde spullen te kopen? Wat was 
groep 8 het meest opgevallen bij 
de verkoop, hadden ze iets anders 
verwacht? Dit leverde gesprekken 
op over keuzes maken en samen-
werken, de opzet van het spel was 
daarmee meer dan geslaagd. 
(Bart Leeflang)

De beste ondernemers van de Michaelschool.

Tweemaal Zes keert tij
Afgelopen zaterdag speelde TZ voor het eerst dit seizoen tegen KV Heerenveen.  

De ploeg uit Friesland stond op gelijke hoogte met de Maartensdijkers. En om het gat tot de 
onderste ploegen niet te klein te laten worden, was het noodzakelijk om  

de punten in Maartensdijk te houden.

De start van de wedstrijd was zeer 
sterk van de thuisploeg. In korte tijd 
liep men weg van de tegenstander 
en stond het 8 – 2. Dit had vooral 
met het hoge afrondingspercentage 
te maken. Toen dat in de volgende 
fase minder werd, schakelde ploeg 
niet op tijd om naar meer controle in 
de aanvallen. TZ was te ongeduldig 
en dit resulteerde in plaatsfouten en 
verkeerde schotkeuzes. Heerenveen 

kwam terug in de wedstrijd doordat 
ook de verdedigende druk te wensen 
over liet. Nadat de eerste inhaalrace 
nog even tegengehouden kon wor-
den, kwam de uitploeg bij 11 – 11 
wel langszij. Men herpakte zich 
enigszins en vlak voor rust werd de 
16 – 15 op het bord geschoten.

In de tweede helft kwam Heeren-
veen nog één keer op gelijke hoogte. 

In de eerste aanval werd de 16 – 16 
van afstand gescoord. Daarna was 
de thuisploeg de bovenliggende par-
tij. De verdedigende druk ging om 
hoog, zowel onder de korf als op het 
schot. Ook de aanvallen werden ge-
vaarlijker en er werden veel minder 
onnodige fouten gemaakt. Al snel 
werd het verschil steeds groter en 
bleek Heerenveen niet bij machte 
om te volgen. Eindstand 29 – 20.

Lezing Anne Doedens
Op zaterdag 13 februari houdt 
Anne Doedens ’een benefiet-
lezing’, waarvan de opbrengst 
voor De Vierstee bestemd is. De 
aanvang is 20.00 uur. De Maar-
tensdijkse historicus behandelt 
met voorbeelden vele oude stuk-
ken, beelden en afbeeldingen, 
die ooit in Maartensdijk en De 
Bilt te vinden waren, maar daar-
na verdwenen. 

Het gaat soms om unieke zaken, 
die meer dan 1.000 jaar oud zijn. 
Het is de moeite waard, want dat 
vaak verdwenen cultuurbezit van 
veel meer dan plaatselijke betekenis is, zal blijken. Voor de duide-
lijkheid: het gaat hierbij niet over allang bekende, maar veeleer on-
bekende en vaak vergeten zaken. Daarom: volg op 13 februari voor 
het behoud van de Vierstee dit verhaal van een belangrijk dorpsver-
leden. 

Kaarten kosten 5 euro p.p. en zijn te bestellen via www.vierstee.nl 
of zijn op basis van beschikbaarheid te koop bij de ingang van de 
zaal. De opbrengst zal ten goede komen aan Stichting Vierstee 2.0 
t.b.v. renovatie van De Vierstee.

Met 0-4 terug  
naar Haarlem

Zaterdag traden de mannen van Irene H1 (Bilthoven) 
thuis aan tegen Spaarnestad H1 uit Haarlem. Om de 
mannen uit de degredatiezone te krijgen moesten er 

punten gepakt worden.

De eerste drie sets begonnen slordig. Om het tij te keren werden er 
tactische wissels ingezet, maar keer op keer bleek dit niet voldoende 
om de achterstand in de halen. De sets gingen verloren met 19-25, 
15-25 en 16-25. De vierde set was de laatste kans om nog een punt 
te behalen. De gehele set had Irene een voorsprong van enkele pun-
ten. Aan het eind van de set stond er een 24-23 voorsprong op het 
scorebord; setpoint voor de Irene-mannen! 

Het scoreverloop ging in deze spannende eindfase lang heen en 
weer, maar uiteindelijk waren het toch de uitdagers uit Haarlem die 
met 28-30 de set wonnen en er met 0-4 overwinning vandoor gin-
gen.

Heren 1 van Irene zal zich deze week gaan opmaken voor de uitwed-
strijd tegen US H2 uit Amsterdam. Momenteel staan de mannen van 
Irene op de 11e plaats en zullen er punten behaald moeten worden 
om uit de degradatiezone te komen. (Bas Verpoorten)

Lezing Leo Feijen 
Donderdag 18 februari zal de 
Maartensdijkse historicus, jour-
nalist en schrijver Leo Fijen in de 
bibliotheekruimte van De Vierstee 
een lezing verzorgen, waarvan de 
opbrengst ten goede zal komen 
aan de actie Vierstee 2.0. Fijen is 
ook bekend als presentator bij de 
RKK. 
De lezing op 18 februari heeft als 
thema ‘Kracht van verbondenheid 
in dorpen’; een onderwerp dat Leo 
Fijen zeer nauw aan het hart ligt 
en waar hij veel over geschreven 
en gepubliceerd heeft. De aanvang 
is 20.00 uur. Kaarten kosten 5 euro 
p.p. en zijn te bestellen via www.
vierstee.nl of zijn op basis van 
beschikbaarheid te koop bij de in-
gang van de zaal. 

Wilt u ook een NOG betere Vierstee? Ondersteun dan Stichting 
Vierstee 2.0 via een bijdrage op bankrekening nummer
NL 90 RABO 0306 3371 42 t.a.v. Stichting Vierstee 2.0

Maartensdijk. www.vierstee.nl
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele 
openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. 
 Max. 4 keer de aanbieding per klant. *U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Acties zijn geldig van woensdag 10 t/m dinsdag 16 februari 2016

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Alleen geldig op vrijdag 12 t/m zondag 14 februari 2016

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!

   Hoogvliet,

Wicky
4 pakken met 10 pakjes van 0.2 liter
Alle soorten
6.76

Stoney Creek 
Australische wijn
Alle soorten 
6 fl essen van 0.75 liter
van: 32.94
voor: 16.47

Mona 
Alle soorten
2 stuks
van: 0.43 - 3.56
voor: 0.21 - 1.78

1+1
GRATIS*

SPECTACULAIR

RUIM 16 EURO KORTING!

6 HALEN=
3 BETALEN

Per liter 3.66

5.005.005.005.
4 pakken

Per liter 0.63Gratis advies
Gratis offertes

Gratis uw offertes beoordelen

Meer comfort, minder energielasten
Wij hebben al veel bewoners in de gemeente De Bilt e.o. geholpen bij 
het maken van de juiste keuze voor energiebesparende maatregelen 

die passen bij hun woning, het comfort en het budget. 
Bent u de volgende?

WWW.SLIMISOLATIEADVIES.NL

henk.sikma@slimisolatieadvies.nl      06 22 97 23 42
Paulus Potterlaan 35   3723 EX Bilthoven

SPOUWMUURISOLATIE

  DAKISOLATIE
ZONNEPANELEN

VLOERISOLATIE 
CV KETELS  

HR++ GLAS

U vindt ons in de online bedrijvengids

Wijnhandel Op de Terp
Dorpsweg 158 Maartensdijk 0346-212378 opdeterp@hetnet.nl
Voor wijn in alle prijsklassen: altijd goede kwaliteit! Andere alcoholica? 
Ook zeker verkrijgbaar bij Wijnhandel “Op de Terp”. Trefzeker advies van 
de eigenaar, met tijd en aandacht voor uw wensen. [lees meer]

Praktijk voor acupunctuur Fabienne Rey
Burg. de Withstraat 59F De Bilt 06-42464205 fabienne@acu-punctuur.nl
Mijn doel als acupuncturist is andere mensen te helpen balans en harmo-
nie van lichaam en geest te onderhouden of te herstellen zodat ze van de 
hoogst mogelijke kwaliteit van leven kunnen genieten. [lees meer]

Coach Company
Vuursche Dreef 184 Hollandsche Rading 035-5772911 info@coachcompany.nl
Executive coaching en lifecoaching voor (top)managers! [lees meer]

Fysio Fitness Visscher
Ruigenhoeksedijk 21 Groenekan 0346-212412 info@ffvisscher.nl
Bij Fysio Fitness Visscher kunt u onder begeleiding van gespecialiseerde
fysiotherapeuten en deskundige fitness-instructeurs verantwoord bewegen 
[lees meer]

Lokale bedrijven vindt u op 
www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe 
site, vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

 Nieuws ageNDa aRChieF aDVeRteReN beDRijVeN ReageReN Niet oNtVaNgeN CoNtaCt

bouwman’s Loonbedrijf
Kerkdijk 70 Westbroek 0346-281369 info@bouwmansloonbedrijf.nl
Bouwman’s loonbedrijf BV verhuurt diverse grondverzetmachines met 
ervaren machinisten/chauffeurs! [lees meer]

Vendl
Soestdijkseweg-Zuid 217 De Bilt 030-7370871 info@vendl.nl
Vendl heeft een privé praktijk voor coaching in Bilthoven. We werken met het 
uitdagen van je denkpatronen. Dat betekent action learning: gelijk in de coach-
kamer werken aan je gedrag. Snel resultaat op een leuke manier! [lees meer]

wiskunde aan huis
06-23711480 www.wiskundeaanhuis.nl
Bijles- en huiswerkbegeleiding voor wiskunde op alle niveaus van
de middelbare school! [lees meer]
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Oefenen in het solliciteren
door Henk van de Bunt

De eerste maandag in februari is op het Groenhorst College in Maartensdijk  
voor de vierde klassers altijd een bijzondere dag. Dan gaan alle leerlingen 
na een grondige voorbereiding in de praktijk oefenen in het solliciteren.

In het proces er naar toe alsmede 
in de afwikkeling was ook nu Ro-
taryclub De Bilt - Bilthoven weer 
betrokken. De werkgeversrol wordt 
gespeeld door de leden van de Ro-
taryclub. Een aantal Rotary-leden 
kreeg op deze maandag een stuk of 
vier sollicitanten bij hen op kantoor 
of op hun werk. 

Workshop
De samenwerking tussen het Groen-
horst College en de Rotaryclub loopt 
al een tiental jaren, waardoor de Ro-
tarians de nodige ervaring hebben 
opgedaan bij het voorbereiden van 
de jaarlijks zo’n 100 4e-jaars VM-
BO’ers op hun eerste sollicitatiege-
sprek. De leerlingen hebben eerst 
een sollicitatiebrief leren schrijven 
tijdens de lessen Nederlands. Ook 
hebben zij in workshops geoefend 
in het voeren van een sollicitatiege-
sprek. Een paar weken voorafgaand 
aan de sollicitatie-dag hebben de 
leerlingen op school klassikaal ge-
oefend met de Biltse acteur Bart 
van Gerwen. Zij kregen in die oefe-
ning al een serie tips mee voor een 
goed gesprek. Een reactie: ‘Ook al 
is het een oefening, het is nog best 
spannend om zo’n gesprek met een 
‘werkgever’ te doen, jezelf voor te 
stellen en over je sterke punten te 
moeten praten’. Bijna honderd leer-
lingen zijn op gesprek geweest. Het 
daadwerkelijke sollicitatiegesprek, 
waarbij de Rotarian zich zo goed 
mogelijk heeft ingeleefd in de vaca-
ture, duurt zo’n halfuur. Vervolgens 
wordt het gesprek geëvalueerd, maar 
ook de brief wordt nog eens samen 
bekeken. Want ondanks dat er in de 
les Nederlands al veel aandacht aan 
is besteed, kunnen vaak nog goede 
tips voor de eerste echte sollicitatie-
brief worden gegeven.

Ervaring
De leerlingen hadden de keuze uit 
een twintigtal advertenties, varië-
rend van minikraan-machinist tot 
banketbakker en van kapster tot 
dierenartsassistente. Vervolgens 
schreven zij tijdens het vak Neder-
lands een sollicitatiebrief naar de 
baan van hun keuze: ‘Dat is best 
wel een moeilijke opdracht. Hoe 
breng je nu in een paar zinnen over 
wat voor die mogelijke werkgever 
van belang zou kunnen zijn’. Co-
ordinerende leerkracht Lieke Hil-
ligersberg is best tevreden met het 
project: ‘Rotary De Bilt- Bilthoven 
doet dit programma elk jaar met de 
school. Natuurlijk is het eindresul-
taat geen echte baan, maar het geeft 
de leerlingen wel een bijzondere 
ervaring in het voeren van zo’n ge-
sprek. Beoordeeld wordt op: voor-
bereiding, houding, mondelinge 
vaardigheden, interactie, improvi-
satie en op de sollicitatiebrief en 
CV. Er wordt geen cijfer aan de 
leerlingen gegeven, omdat het op-
doen van deze (leer-)ervaring be-
langrijker is dan een cijfer. Daarom 
is meedoen ook gewoon verplicht’. 

Pijlers
De samenwerking tussen het 
Groenhorst College en de Rota-
ryclub kwam ooit tot stand op de 
zogenaamde Beursvloer van Sa-
men voor De Bilt. Rotarian Klaas 
Kuiken: ‘Dit project sluit goed aan 
bij één van de vier pijlers van de 
Rotary: Community Service. De 
leden zijn enthousiast om dit solli-
citatieproject mede vorm te geven. 
Niet in de laatste plaats vanwege 
de mooie ontmoetingen die zij 
hebben met deze jonge doelgroep. 
De meewerkende Rotarians heb-
ben de betreffende leerlingen een 
persoonlijke uitnodiging gestuurd, 
om op maandag 1 februari op ge-
sprek te komen. De sollicitatiege-
sprekken vinden plaats op diverse 
kantoorlocaties in de gemeente 
De Bilt. Voor de leerlingen is dit 
meestal hun eerste sollicitatie-er-
varing. De spanning is dan ook 
soms te snijden. Zowel de locatie 
waar de sollicitatie plaatsvindt, als 
degene met wie het gesprek ge-
voerd wordt, zijn immers nieuw. 
Ook het soort gesprek is anders 
dan anders’.

Voor het eerst op sollicitatiegesprek.

Vluchtelingen dagje uit  
naar Efteling

door Walter Eijndhoven

Dankzij een georganiseerde sponsorloop door leerlingen van Havo 3C van Het Nieuwe Lyceum, 
konden 59 vluchtelingen en hun begeleiders zondag 17 januari afreizen naar de Efteling.  

Op deze manier konden zij, in ieder geval voor één dag, hun misère achter zich laten.  
Vooral voor de kinderen was deze dag uitermate geslaagd.

‘De dag van vertrek begon goed’; 
aan het woord is Toon Gerritsen, 
één van de begeleiders van de 

groep. Hij vervolgt: ‘De bus zou 
om 9.15 uur vertrekken, maar om 
half tien was hij er nog steeds 

niet. Uiteindelijk hebben wij maar 
gebeld naar de busverhuurder en 
bleek dat de eerste bus het niet 

deed. Maar een tweede bus was 
op weg, zo verzekerden zij ons. 
Om 9.45 uur kwam de bus dan 
toch voorgereden bij Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt. Iedereen 
rende naar de bus en uiteindelijk 
kon de reis beginnen voor 39 kin-
deren en 20 ouders en hun bege-
leiders’. 

IJsvorming
Bij aankomst op de Efteling bleek 
dat de achtbaan gesloten was, 
wegens ijsvorming. Dit tot groot 
verdriet van de kinderen. Maar, 
ondanks de kou, genoot de hele 
groep van het dagje uit. Gerritsen: 
‘De kinderen en hun ouders had-
den het erg naar hun zin, maar ook 
aan een leuke dag komt natuurlijk 
een eind. Wij wilden om 16.00 

uur weer met de bus terug naar 
huis, maar juist toen ging de acht-
baan open. Natuurlijk moesten en 
zouden verschillende kinderen in 
de achtbaan. Als je zag wat een 
lol die kinderen hadden’. Van het 
budget van 3.500 euro bleef uit-
eindelijk nog zo’n 100 euro over, 
voor een volgende keer. Gerrit-
sen: ‘Wat ik wel jammer vond, is 
dat niemand van de organisatie 
van de sponsorloop met ons is 
meegegaan. 
Zij hebben geen resultaat gezien 
van hun project, die blije gezich-
ten van de kinderen. Als leraar 
vind ik het altijd belangrijk om 
leerlingen iets mee te geven, waar 
zij hun hele leven op kunnen te-
rugkijken. Dit was een gemiste 
kans’. 

Muziekavond
op De Werkplaats

Een aantal werkers/werksters van de Werkplaats Kindergemeenschap 
besloot aandacht te schenken aan het Helen Dowling Instituut in Biltho-
ven. Op woensdag 27 januari organiseerden zij een muziekavond waar 
een aantal bands optrad en veel andere muzikale talenten. [WE]

Ruim voor aanvang was de zaal al bijna gevuld.

Dansleerlingen gaan Pro
Op 19, 20 en 21 februari dansen leerlingen van

Theaterschool Masquerade en Dansschool De Bilt-Zeist
mee met het professionele gezelschap het Ro Theater

in de voorstelling De Gelaarsde Poes.

De Gelaarsde Poes is een familievoorstelling gebaseerd op het 
sprookje van de gelaarsde kat. De voorstelling wordt geregisseerd 
door Pieter Kramer en er spelen bekende acteurs in mee, waaron-
der Alex Klaasen en Arjan Ederveen. Het Ro Theater heeft Mas-
querade gevraagd om leerlingen te selecteren voor de voorstelling. 
Dit heeft geresulteerd in twee casts met leerlingen tussen de 7 en 9 
jaar, die een dans mogen uitvoeren tijdens de voorstellingen. Een 
unieke kans om mee te maken hoe het er aan toe gaat bij zo’n grote 
voorstelling.

Aladdin

Vier uitverkochte voorstellingen door 75 leerlingen. De musical Aladdin 
van Het Nieuwe Lyceum was een enorm succes waar hard voor gewerkt 
is. (foto Ron Jacobs)
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Lichte Hard-kunststof 
KISTEN 600 liter, waterdicht 
€ 75,-. Flight Case 100x75x20 
cm € 75,-. Tel. 035-5771232
Nieuw OPKLAPBED € 85,-. 
Diesel aggregaat 18 KVA 
€ 850,-. Tel. 035-5771232

4 bouwstempels € 50,-. 
Elektrische kookplaat € 15,-. 
Tel. 035-5771232

Arabic-English dictionary: 
Hans Wehr dict. of modern 
written arabic by J.M. Cowan, 
1976, 1130 blz. € 9,50. Tel. 
035-6942509

Afkort- verstekzaag Elektro 
Beckum KS205 € 25,-. Tel. 
06-21423910

Verschillende Royal Albert 
kop en schotels, punt-
gaaf € 25,- voor alles. Tel. 
06-15497943

Samsung SMT-C7140 digi-
tale ontvanger t.v. € 35,-. Tel. 
0346-211958

Sterke grasmaaier merk 
Hayter. snijbreedte 40 cm met 
opvangbak € 45,-. Tel. 030-
214668

Anne de Vries twee delen kin-
derbijbel € 10,-. Tel. 0346-
213073

Staande petroleumlamp intact 
€ 17,50. Tel. 0346-213073

Donkerblauwe koffer op 4 
wielen 50 x 70 cm. € 12,50. 
Tel. 0346-211738

4 rieten stoelen met kus-
sen i.z.g.st. €50,-  Tel. 
06-53455560

Personeel aangeboden
Zeer ervaren, betrouwbare 
en goede schilder biedt zich 
aan. Zowel voor binnen- als 
buitenschilderwerk. Tel. 030-
2540327 of 06-20605881

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

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

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

Mooie voorjaarskleuren 
bij BETTY’S CORNER! 
Kom snel voor een nieuwe 
look! Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

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

Wij willen u graag helpen 
bij het OPRUIMEN van uw 
inboedel. Wordt gratis bij U 
opgehaald. e-mail: Mary@
vdPlaats.nl Tel. 06-54392762

Te huur loods met CV ca. 
37 m2 Westbroek. Tel. 
06-51157688

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 
18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD: ma, wo en vr: 16.00- 
20.00u en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag 
klaar. Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen 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

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

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

Gezocht: Huurhuis in Maartensdijk, Nieuwegein en 
IJsselstein. Voor lange termijn, bewoning door uitzendkrach-
ten. Inlichtingen bel 0342-410230, vragen naar Richard.

Te huur/ te koop bedrijfsruimtes 100m2 - 400m2 aan de 
Industrieweg in Maartensdijk. Tel. 06-54623282

Yoga! Lente op komst, tijd om lichaam en geest te reinigen 
met yoga & massage. Eenmalig aanbod: 1 yogasessie in 
Dorpshuis Hollandsche Rading of in Hilversum plus ont-
spannende Ayurvedische massage (60 minuten) voor € 45,-. 
Bel 035 –6221575 of mail info@soepelengezond.nl . (www.
soepelengezond.nl)

Cursussen/ trainingen 
Workshop 'Coachen met het paard als spiegel'
Wilt u weten wat dat is en hoe dat in zijn werk gaat? Dat kan! 
U kunt u weer aanmelden voor de inspirerende workshop 
'coachen met het paard als spiegel' in Maartensdijk. Een kopje 
koffie/thee met wat lekker staan voor u klaar. En natuurlijk 
het brave paard… Laat u verrassen en meld u aan. Kosten: 
17,50 euro per persoon. Met minimaal 3 en maximaal 6 deel-
nemers. Kijk op www.kudacoaching.nl of bel 0636492928.

S T A P E L K O R T I N G
1 STuKS 50%

2 STuKS 60%
3 STuKS 70%

K O R T I N G
* m.u.v. de basiscollectie

Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46 Maartensdijk 

S T A P E L K O R T I N G
1 STuKS 50%

2 STuKS 60%
3 STuKS 70%

K O R T I N G
* m.u.v. de basiscollectie

Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46 Maartensdijk 

Carnavalsdisco

Zaterdag 13 februari viert WVT carnaval bij de 
kidsdisco. Iedereen van 8-12 jaar is van harte 
welkom om mooi verkleed mee te hossen. De 
leukste outfits winnen een prijs. Entree is € 2,- De 
carnavalsdisco is open van 19.00-21.30 uur. Meer 
informatie is beschikbaar via 030 2284973 en 
www.vvsowvt.nl.

Dagje Swing met Duke Ellington 

Samuze, huismuziekorkest De Bilt, gaat op zater-
dag 2 april de lente inluiden met een swingdag met 
muziek van Duke Ellington, een van de grootste 
componisten van Amerika. Jazzpianist ‘The Duke’ 
schreef ruim 2000 composities; swing, specials 
voor bandleden en een aantal suites. De dag staat 
onder leiding van Egon Kracht, die werk van Duke 
Ellington zal arrangeren. De uitdaging van de dag 
is het leren spelen van jazzmuziek met ‘swing’ en 
de ‘andere tel’. Hout- en koperblazers, strijkers, 
toetsenist en slagwerk, iedereen die swingmuziek 
wil spelen kan zich aanmelden. Het verwachte 
speelniveau is drie op de schaal van de huis-
muziek. ‘Swing met Duke Ellington’ gaat door 
wanneer dertig mensen zich voor 1 maart hebben 
aangemeld. Locatie: zaal van de Noorderkerk aan 
de Laurillardlaan 6 in Bilthoven. Voor meer infor-
matie: www.samuze.nl

Wecycle sponsort Voedselbank

Door inlevering van afgedankte apparaten en 
spaarlampen kunnen Biltse inwoners de voed-
selbank ondersteunen. Inzamelstichting Wecycle 
houdt een actie in 330 gemeenten om het inleveren 
van e-waste bij de gemeentelijke milieustraat te 
stimuleren. De 25 gemeenten die het meeste inza-
melen, ontvangen van Wecycle een sponsorcheque 
van 1000 euro voor een goed doel. In De Bilt is dat 
de voedselbank. Wie inlevert maakt zelf ook kans 
op mooie prijzen. De actie loopt tot eind april. Zie 
ook  www.wecycle.nl/inleveren

Gratis kaarten voor e-bike Xperience 
 
Op 20 en 21 februari wordt in de Jaarbeurs Utrecht 
e-bike Xperience gehouden. Hier vindt u alle 
aanbieders van e-bikes en bijbehorende accessoi-
res op één plek. U kunt alle modellen van stads-
type tot sportieve e-bike bekijken en een proefrit 
maken op het grootste indoor testparcours van 
Europa. De e-bike Xperience vindt tegelijk plaats 
met de Fiets & Wandelbeurs en met één ticket 
heeft u toegang tot beide events. Kijk voor meer 
informatie op Ebikexperience.nl 

Voor Vierklanklezers is een beperkt aantal gratis 
kaarten beschikbaar. Stuur een mail naar info@
vierklank.nl om hiervoor in aanmerking te komen. 
Uit de inzendingen trekken wij willekeurig de 
winnaars. Alleen zij ontvangen daarvan persoon-
lijk bericht. 

Warme Truien-dag 
Vrijdag 5 februari was het Warme Truiendag. Op deze dag werd iedereen op-
geroepen de verwarming lager te zetten en met een extra warme trui naar 
school of kantoor te gaan. Dit is niet alleen goed voor de portemonnee maar 
ook voor het milieu en klimaat. De Groen van Prinstererschool deed ook mee 
aan deze actie.  (Eline Polman)

De kinderen hadden zich warmer aangekleed en de verwarming werd lager 
gezet. Ook werd er tijdens de lessen extra aandacht besteed aan klimaat en 
energie. 

Gratis kaarten voor Motorbeurs

Van 18 t/m 21 februari wordt in 
de Jaarbeurs Utrecht de Motor-
beurs gehouden. Je vindt daar grote 
motorenhandelaren, reisorgani-
saties, motorclubs, motorverhuur 
en gereedschap. Op Motorbeurs 
Utrecht tonen bijna alle impor-
teurs van motormerken hun nieuwe 
modellen voor het nieuwe seizoen. 
Daarnaast staan er traditiegetrouw 
spectaculaire activiteiten op het 

programma. Stunters, een custom 
bike show en je kunt een gave spe-
cial winnen die speciaal voor de 
motorbeurs wordt opgebouwd. Kijk 
voor meer informatie op Motor-
beursutrecht.nl. Voor Vierklankle-
zers is een beperkt aantal gratis 
kaarten beschikbaar. Stuur een mail 
naar info@vierklank.nl om hiervoor 
in aanmerking te komen. Uit de 
inzendingen trekken wij willekeurig 
de winnaars. Alleen zij ontvangen 
daarvan persoonlijk bericht. 
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Irene D1 verliest van koploper
Leren doe je met vallen en opstaan. Dat werd de dames van Irene afgelopen zaterdag maar 

weer eens duidelijk gemaakt. Koploper Leyhton was duidelijk een maatje
te groot voor het jonge Bilthovense team. 

Voor de wedstrijd waren de ver-
wachtingen nog zo hoog gespan-
nen. In de eerste competitiehelft 
waren de ervaren speelsters uit 
Leiderdorp ook te goed voor Irene, 
maar gedurende het seizoen was 
het jonge team van coach Erna 
Everaert steeds beter gaan spe-
len. Er werd reikhalzend uitgeke-

ken naar een nieuwe confrontatie 
met de koploper. ‘Vanaf het begin 
achter de feiten aanlopen, door de 
spanning als verlamd staan, niet 
bij de les zijn’: alle clichés die in 
dit soort gevallen gebruikt worden 
waren van toepassing op deze wed-
strijd. Pas in de vierde set kwam 
Irene enigszins in haar spel, geheel 

in het kader van de wedstrijd werd 
ook deze set aan het einde knullig 
weg gegeven. Na het vallen van 
afgelopen zaterdag rest Irene niets 
anders dan weer op te staan. Maar 
gelukkig is dat dan ook het tweede 
deel van het gezegde.

(Michel Everaert)

FC De Bilt remiseert voor de beker
Zaterdag 6 februari speelde FC De Bilt een bekerwedstrijd tegen top-klasser Magreb ’90. Op 

papier en op voorhand een bijna kansloze missie om deze Utrechtse vereniging  
met ook uitstekende spelers uit te schakelen.

Magreb’90 wilde deze wedstrijd 
serieus benutten om vertrouwen 
op te doen in hun zware compe-
titie. Ook FC De Bilt begon goed 
aan de wedstrijd, want voor de 
mannen van Plomp geldt even-
eens dat zij in hun competitie nog 
een zware dobber gaan krijgen. 
Met enig ongeloof zagen we Mike 
Versloot doorbreken en de bal 
mooi over de keeper heen tikken 

(0-1). Een minuut later beging 
een speler van Magreb een onbe-
suisde overtreding, waarvoor de 
scheidsrechter direct rood trok, 
waardoor Magreb met tien man 
verder moest. In de 15e minuut 
haalde Sam Eerdmans perfect uit 
en stond er op het fictieve score-
bord ineens 0-2.

De frustratie bij Magreb nam toe 

en een middenvelder beging een 
overtreding op Jelle Vliek. Dit 
keer hield de arbiter van dienst 
het bij geel. In het laatste kwar-
tier voor rust begon het bij Ma-
greb steeds beter te draaien en de 
handige spelers maakten het de 
Biltse verdediging steeds moeilij-
ker, maar Jelle Godefroy wist zijn 
doel tot de 34e minuut schoon te 
houden. Tegen een terechte straf-

schop was hij niet opgewassen en 
Magreb had de aansluitingstreffer 
op zak. De Bilt hield het hoofd 
koel en speelde tot de rust netjes 
door en wist de voorsprong te be-
houden. In de tweede helft zette 
na vijf minuten Tom Karst de 1-3 
neer. 

Vervolgens zette Magreb alles op 
alles en uit een door de wind mee-
genomen voorzet bij de tweede 
paal kopte een aanvaller prima in 
(2-3). Enkele minuten later klutste 
de bal wat onhandig en kreeg een 
speler van Magreb een kans die 
hij prima benutte: 3-3. Met nog 25 

minuten te spelen zag het er even 
naar uit dat Magreb er helemaal 
overheen zou gaan, maar De Bilt 
bleef als ploeg prima overeind. 
FC De Bilt had op het laatst de 
beste kansen, maar wat over bleef 
was de strafschoppenserie. 

Deze waren ook spannend tot en 
met de laatste trap. Magreb benut-
te vier strafschoppen en De Bilt 
drie, waardoor voor FC De Bilt 
het bekeravontuur eindigde. Aan-
staande zaterdag gewoon weer de 
volgende competitie-uitwedstrijd 
tegen De Valleivogels om 14.30 
uur in Scherpenzeel.

Leer hardlopen in 10 weken 
Sportvereniging Fraternitas uit De Bilt organiseert een clinic voor de beginnende hardloper, die 

graag regelmatig wil lopen maar er niet in slaagt om dit zelfstandig te doen.

Vanaf zaterdag(-ochtend) 2 april 
gaat StartRunning van start. Elke 
week op zaterdag, 10 weken achter 
elkaar, is er een looptraining in het 
Houdringebos in De Bilt. Er zijn 
twee doelen voor de StartRunning: 
laten ervaren hoe leuk het hardlo-
pen is en een mooie prestatieloop 
aan het eind van 30 minuten. 

In 10 weken tijd bouwt men de 
conditie op zodat het mogelijk is 
2 of 4 kilometer aan één stuk te 
hardlopen. Met StartRunning wordt 
er veel aandacht besteed aan een 
goede loophouding, het gedoseerd 
opbouwen van kracht en conditie 
en men krijgt persoonlijke looptips. 

Informatie
Enthousiast geworden. Bezoek de 
informatieavond op woensdag 23 
maart, met twee workshops over 
het voorkomen van blessures en het 

lopen met een hartslagmeter. Aan-
melden hiervoor kan bij Désirée 

(tel 06 23781024) of via de web-
site: www.fraternitas.info

Bij hardlopen horen ook stretchoefeningen.

Geld voor Vierstee 2.0
Zaterdag 6 februari was het druk in De Vierstee in Maartensdijk. 

Ruim 110 dames en heren waren afgekomen op de Open 
bridgedrive diein het kader van de acties voor Vierstee 2.0 werd 

georganiseerd door de Bridge Club Maartensdijk (BCM).

Gedurende de hele middag werd er uiterst geconcentreerd bridge ge-
speeld, maar natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning en gezellig-
heid. Aan het eind van de middag was er nog een verloting waarbij 
prachtige prijzen te winnen waren. De opbrengst van zowel de inschrij-
vingen als van de verloting werd aan het einde van de middag door 
Theo Warmerdam (lid BCM) via een cheque van ruim 1000 euro over-
handigd aan de Stichting Vierstee 2.0. Deze Stichting zal het geld gaan 
gebruiken om De Vierstee verder te verbeteren.

Ook BridgeClub Maartensdijk zette zich in voor een verbeterde Vierstee.

Nova dendert door 
richting kampioenschap

Ede was de locatie, Reehorts ‘45 het slachtoffer en Nova 
haalde maar weer eens de trekker over. Met de elfde winst 
op rij stevent de ploeg van succescoach Wouter van Brenk 

inmiddels af op een ongeslagen titel.

Na een moeizame trainingsweek, waar sommige spelers in verband met 
pijntjes en blessures rustig aan moesten doen, kwam het afhaken van de 
zieke Sanne van Kouterik als een vervelende verassing. Invaller Kim 
Hoep verving Sanne uitstekend en schoot met scherp.

Reehorst startte zeer scherp aan de wedstrijd en liep uit naar een 4-1 
tussenstand. Nova was niet bij de les en had even de tijd nodig om in 
de wedstrijd te komen. Een aantal verkeerde aanvallende keuzes en een 
verdediging die niet kort genoeg aansloot waren de oorzaken. Maar 
Nova draaide de duimschroeven aan en draaide de wedstrijd nog voor 
de pauze om in haar voordeel 6-8. Reehorst had de eerste helft veel 
energie gegeven en kon dit, naarmate de druk van Nova toename in 
de 2e helft steeds minder opbrengen. Illustratief hiervoor was het duel 
tussen aanvoerster Inge van Eck die haar dame, na een lastig eerste half 
uur, geen meter meer gunde en onschadelijk maakte. Maar ook Mi-
chelle de Reus, die tot vier keer toe haar dame een zogenoemd ‘dakje’ 
gaf bij een schotpoging. Aanvallend bleef het spel van Nova wat achter 
bij het flitsende variatiekorfbal waar het de eerste tien wedstrijden pa-
tent op had. Echter, de winst kwam nimmer in gevaar en met een 10-17 
eindstand werd ook Reehorst voor de 2e keer deze competitie aan de 
zegekar gebonden.

Volgende week maakt de ploeg van Van Brenk zich op voor de kraker 
tegen Woudenberg in een rechtstreeks kampioensgevecht. Bij winst 
promoveert Nova na een aantal jaren afwezigheid weer naar de 2e 
klasse.

DOS wint saai duel in Tiel
Vorige week speelde het Westbroekse DOS niet omdat tegenstander Kesteren geen team op 
de been kon brengen. Na de topper tegen nummer twee EKVA een week eerder, voelde de 

wedstrijd tegen Tiel dit voorbije weekeinde een beetje als een verplicht nummer. Het kon de 
Westbroekers onvoldoende inspireren om tot een grootse prestatie te komen. 

Het begin van de wedstrijd was 
voor de thuisclub die met veel 
energie aan het duel begon. Na 
een 2-0 voorsprong pakte DOS 
het initiatief over. Vooral verde-
digend werd er meer druk gege-
ven. Ondanks dat aanvallend het 
tempo te laag was scoorde DOS 
vijfmaal op rij. Tiel bleef met veel 
inzet spelen en DOS bleef volhar-
den in een te laag tempo waardoor 
men moeizaam vrij kwam. Hal-
verwege had de koploper een ma-

gere 5-9 voorsprong gepakt.

De tweede helft schroefde DOS 
het tempo wel op. Er kwamen 
al snel veel meer kansen, alleen 
bleef de afronding gedurende de 
hele wedstrijd onder de maat. Tiel 
lukte het amper nog om onder de 
Westbroekse druk uit te komen 
en scoorde nog slechts driemaal. 
DOS behaalde een eenvoudige 
8-20 overwinning. Het meege-
reisde publiek is dit seizoen ver-

wend met mooie wedstrijden. 
Zaterdag was de wedstrijd minder 
opwindend. Het ontbrak enerzijds 
aan spanning en anderzijds lukte 
het DOS zelf niet om haar hoge 
niveau te halen. DOS blijft na tien 
duels nog steeds ongeslagen aan 
kop de van ranglijst.

Volgende week speelt DOS weer 
een uitwedstrijd. In de Veluwehal 
in Barneveld ontvangt DWS de 
Westbroekers om 14.30 uur.
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advertentie

Nieuwe fase op de Heijntjeskamp
Zaterdag 6 februari werd er weer ‘gewerkt’ op de Heijntjeskamp: één van de laatste 

heidegebieden in de gemeente De Bilt. Het was een uniek moment, nu het beoogde heideterrein 
eindelijk geheel ontdaan werd van struiken het scheuten. 

De Heijntjeskamp is een stukje 
grond van anderhalve hectare tussen 
het Panbos en Landgoed Beerscho-
ten. Ruim 100 jaar geleden werd 
hier de heide door boeren afgeplagd. 
Gaandeweg raakte het heidegebied 
overwoekerd door struiken en bo-
men doordat er zaden op de heide 
vielen en ontkiemden. Zo verdween 
het heidegebied langzaam. Jelle van 
der Zee woont al tientallen jaren 
in de gemeente De Bilt en wandelt 
drie keer in de week door het bos-
gebied. ‘De variëteit van het land-
schap in deze regio is uniek. Ik heb 
het altijd jammer gevonden dat het 
laatste stukje heide in dit bosgebied 
langzaamaan verdween, omdat naar 
mijn idee heide een integraal onder-
deel van het gevarieerde landschap 
is. Ik bleek niet de enige te zijn die 
de heide graag terug zag komen op 

de Heijntjeskamp’. Door de jaren 
heen had hij geregeld contact met 
de boswachter. Die stond zeker po-
sitief tegenover het idee van Van der 
Zee om de hei terug te laten komen. 
Maar Het Utrechts Landschap had 
andere prioriteiten waardoor het ver-
stikte heidegebied niet kon worden 
aangepakt. 

Graven
Daarom kwam Van der Zee met een 
alternatief plan. Hij vond vrijwil-
ligers met wie hij onder toezicht 
van de boswachter een paar dagen 
per jaar het laatste Biltse heide-
veldje kon vrijmaken van opko-
mende vliegdennen en berkjes. Het 
Utrechts Landschap steunde dat 
plan. Van der Zee: ‘Het is prachtig 
om die mensen bij elkaar te zien op 
de dagen waarop we in dit gebied 

werken. Er is sprake van een nieu-
we fase; Eigenlijk zou een graafma-
chientje de toplaag moeten ontdoen 
van wortels en stobben, want zoiets 
is met de hand niet te doen. Bodem-
bewerking is voor mensenhanden 
te lastig; wat nu verder te doen? 
Meer kunnen we misschien wel 
niet. Moet de natuur z’n gang gaan 
en worden gewacht op een schaaps-
kudde’. Van der Zee legde zijn oor 
te luister o.a. bij boswachter Hans 
Hoogewerf, die ervaring heeft met 
meerdere heidegebieden in Biltho-
ven Noord: ‘Hij vertelde, dat je de 
grond niet teveel los moet maken, 
want dan komen er weer nieuwe 
planten. Spitten met een scherpe 
spade is de beste methode. Je moet 
de wortels van kleine scheuten los-
steken en daarna de stronk eruit 
trekken’. [HvdB]

Jong en oud zet zich in voor het behoud van dit stukje heide. [foto Reyn Schuurman]

Tuin in Westbroek weer opengesteld
Stinzenplanten in een veenpolder, dat klinkt tegenstrijdig. Dat het wel kan bewijst  

Wim Baas in Westbroek, waar de chemisch ecoloog zijn grote tuin heeft  
opgedeeld in een moerastuin en een stinzenplantentuin.

Tot september is elke laatste za-
terdag van de maand en tevens de 
tweede zaterdag van juni de Moe-
ras- en Stinzenplantentuin van fam. 
Baas – Volkers aan de Kerkdijk 126 
in Westbroek weer te bezoeken. De 
toegang is vrij tussen 10.00 uur en 
17.00 uur. De eerstvolgende moge-
lijkheid is zaterdag 27 februari.

Deze natuurrijke tuin van 8000 
m2 ligt naast een moerasreservaat 
waarvan de biotopen doorlopen 
tot in de tuin. Er groeien zeldzame 
trilveenvormende planten zoals 
krabbenscheer, slangenwortel en 
moerasvaren. Ook zijn er diverse 
biotopen met kalk- en humus-min-
nende stinzenplanten (ingeburgerde 
exotische bol-, knol- en wortelstok-
gewassen). In de tuin komen verder 
zeldzame moerasplanten voor als 
het vleesetende blaasjeskruid en 
veel wilde orchideeën. 

Kwelwater
Over deze particuliere ecologische 
tuin, aan de rand van de ‘West-

broekse Zodden’, met inheemse 
moerasvegetaties van kalkrijk 
kwelwater en met recent aange-
legde biotopen voor stinzenplanten 
wordt op open tuindagen aan be-
zoekers uitleg gegeven over ecolo-
gie. Bijvoorbeeld over de samen-
hang tussen bodemfactoren (kalk, 
humus/veen, mineralen, bacteriën 
en bodemschimmels) en de plan-

tengroei. Ook worden op afspraak 
groepen rondgeleid, na een theo-
retische inleiding of lezing. Bij de 
tuin ligt een door maaien/afvoeren 
verschraalde legakker die door 
Landschapsbeheer Utrecht wordt 
beheerd. 

Informatie Fam. Baas-Volkers, tel. 
(0346) 281485.

Sneeuwklokjes gedijen prima in Westbroek. [foto Walter Eijndhoven]

Werkzaamheden  
in De Leijen 

In het bosgebied van de Leijen wordt vanaf deze 
maand selectief bomen verwijderd. Daardoor wordt de 
ontwikkeling van achterblijvende bomen gestimuleerd.

Met deze uitdunning werkt de gemeente aan een gemengd bomenbe-
stand met statige lanen. Het bos is voorafgaand aan de uitdunnings-
werkzaamheden geïnventariseerd op bijzondere natuurwaarden zodat 
deze ontzien kunnen worden. 

Gedurende de werkzaamheden blijft het bos toegankelijk. Wel kan er 
sprake zijn van enige (geluid-)overlast of dat sommige paden slecht 
toegankelijk of tijdelijk afgesloten zijn. Na afloop van de werkzaam-
heden zullen alle paden weer hersteld worden. Het uitdunnen van het 
bos neemt in totaal ongeveer drie weken in beslag. De stammen worden 
opgestapeld en ruim vier weken daarna opgehaald. Met bordjes is aan-
gegeven om niet op de houtstapels te klimmen omdat dit gevaarlijk is.

Er wordt druk gewerkt in het bos. [foto Reyn Schuurman]

Winterwandeling  
op Sandwijck

Zondag 14 februari organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met 
Het Utrechts Landschap een rondleiding over het landgoed Sandwijck. 
Ook in de winter is er het nodige 
te beleven. Dit jaar in het 
bijzonder, omdat het zachte weer 
er voor zorgt dat sneeuwklokjes 
en andere planten al beginnen te 
bloeien. De rondleiding gaat ook 
langs diverse bijzondere bomen, 
die in de winter goed aan hun 
silhouet zijn te herkennen. De 
wandeling begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats 
op Sandwijck, Utrechtseweg 
301, recht tegenover het Van 
Boetzelaerpark. Waarschijnlijk 
zijn de paden drassig, dus 
zijn laarzen of hoge schoenen 
nodig. De rondleiding is gratis. 
Honden zijn (ook aangelijnd) niet 
toegestaan op Sandwijck.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
10-02
Do.

11-02
Vr.

12-02

Spicy kipsaté met
Franse frietjes

of
Zalmfilet met kruidenkaas

in korstdeeg
of

Linzen-aduki bonensalade
met vegetarische hamburger

€ 10,-

Wij zijn in verband met vakantie 
gesloten van 15 feb. t/m 1 maart

1 t/m 14 feb.: SPECIALE ACTIE!
Zie onze website
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