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Trots in het gerenoveerde 
van Heemstrakwartier

door Rob Klaassen

‘Trots’ was het woord dat donderdagmiddag 5 februari bij het opleveringsfeest van het 
gerenoveerde Burgemeester van Heemstrakwartier op ieders lippen lag. Trots was de 

woningstichting SSW, trots was architect Frans Heesen, trots was de directeur van Nijhuis 
Bouw, trots was de gemeente De Bilt en bovenal trots waren de bewoners, verwoord door de 

voorzitter van het bewonerscomité Tamara Reesink.

De bewoners wonen en leven in een 
zeer verfraaide woning en woon-
omgeving. Een wijk die zij door 
hun inbreng in belangrijke mate 
mede vorm hebben kunnen geven. 
Eind 2014 kon de laatste bewoner 
van het Burgemeester van Heem-
strakwartier z’n intrek nemen in 
een totaal gerenoveerde woning. 
Reden om dit feit te vieren.

Het Burgemeester van Heemstra-
kwartier is een gebied dat direct 
verscholen ligt achter 4 wegen die 
de wijk omgrenzen: Hessenweg, 
Looydijk, Waterweg en Groen van 
Prinstererweg. De achtertuinen van 
de woningen langs deze wegen 

grenzen aan de achtertuinen van 
de woningen van het Burgemeester 
van Heemstrakwartier. Zo ontstond 
er een centrale open ruimte, die een 
openbare functie kreeg. Hier wer-
den wegen, parkeerplaatsen, voet-
paden, speelplekken en groenvoor-
ziening gesitueerd. Mede dank zij 
deze planologische structuur kent 
de wijk een hechte sociale struc-
tuur. De wijk is in de jaren ’49-’50 
van de vorige eeuw gebouwd. De 
architect was H.A.G. Muller, die 
aan de Leyenseweg woonde. De 
woningen zijn dus ruim 60 jaar oud. 
Er zijn 190 huurwoningen, 100 be-
nedenwoningen en 90 woningen op 
verdieping. Daarnaast kent de wijk 

nog zo’n 50 koopwoningen, die in 
blokjes tussen de huurwoningen 
staan. In de wijk wonen thans 18 
verschillende nationaliteiten. 

Renovatie 
In het begin van de jaren ’80 heb-
ben de huurwoningen een ‘lichte’ 
renovatie ondergaan om te voldoen 
aan de toen geldende bouwveror-
dening. Het betrof vooral nieuwe 
(stalen) kozijnen en dubbel glas. In 
2009 gingen de woningbouwver-
eniging SSW en het bewonerscomi-
té van de wijk met elkaar in gesprek 
over de toekomst van de woningen 
in de wijk. Vooral gezien het fraaie 
ruimtelijke beeld werd besloten de 
wijk zgn. ‘historiserend’ te reno-
veren. Dit betekent dat de te reali-
seren architectuur refereert aan de 
oorspronkelijk gebouwde wonin-
gen. De gerenoveerde woningen 
moesten kwalitatief zodanig wor-
den dat ze weer 50 jaar mee zouden 
kunnen. 

Concreet 
In 2010 heeft het bureau Stade met 
alle bewoners verleg gevoerd. De 
resultaten bevestigden, dat bij de 
renovatie het karakter van de wijk 
onaangetast moest blijven. Frans 
Heesen van architectenbureau Ar-
ton heeft de vele wensen van de 
bewoners omgezet in concrete 
plannen. Hij heeft maar liefst 51 

verschillende woningtypen en 260 
indelingen ontworpen, waaruit de 
bewoners konden kiezen. Al deze 
plannen zijn in 2011 aan de bewo-
ners voorgelegd. De renovatie hield 
in, dat alleen de buitenmuren van 
de woningen nog overeind zouden 
blijven staan. De rest van de wijk 
ging volledig op de schop, inclusief 
de tuinen en de buitenruimten. De 
bewoners konden als gevolg hier-
van niet blijven wonen in de wijk 
en waren gedwongen om voor 4 
maanden naar een wisselwoning el-
ders in De Bilt te verkassen. Daar-
naast werd afgesproken dat voor de 
huidige bewoners de huurprijzen 

vrijwel hetzelfde zouden blijven 
zodat ze in de wijk konden blijven 
wonen. Zeventig procent van de 
bewoners stemde in met de reno-
vatie. Op 27 augustus 2012 werd 
door Nijhuis Bouw met de reno-
vatie begonnen. Voor de Kerst van 
2012 werd de eerste woning opge-
leverd. Op 22 december 2014 kreeg 
de laatste bewoner de sleutel van 
de gerenoveerde woning. Na 593 
werkdagen was de woningrenova-
tie van het Van Heemstrakwartier 
voltooid. De gemeente is nog doen-
de om de open ruimte te voltooien. 

Lees verder op pag. 3

V.l.n.r. Frans Heesen, de architect, Alan Bosch, directeur Nijhuis Bouw en 
Ad van Zijl, directeur-bestuurder SSW. 

De onthulling van de Heemstrahof.

Het Heemstrakwartier voor en na de renovatie.
0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378 www.parelpromotie.nl

Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

15/2 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/2 •   9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
15/2 • 18.30u - Ds. G van den Brink

18/2 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/2 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/2 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
15/2 • 10.30u - Dhr. M. Meijer en 

Dhr. J. Ham

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

15/2 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
15/2 • 17.00u - Ds. A.P. van de Velde

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

15/2 • 10.00u - H.F. Klok
15/2 • 19.00u - Ds. M.J. Schuurman

Pr. Gem. Immanuelkerk
15/2 • 10.00u - Mevr. ds. M.C.E. Oskam 

- van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk
15/2 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
15/2 • 10.00u - Eucharistieviering

18/2 • 19.30u - Aswoensdag

Volle Evangelie Gemeente
15/2 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

15/2 • 10.30u - Dhr. Drs. A. Brouwer

Herv. gemeente Groenekan - 
Blauwkapel 

15/2 • 10.00u - ds. J. Vroegindeweij
15/2 • 18.30u - prop. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
15/2 • 10.30 en 18.00u - 

Kand. v. Appeldoorn

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/2 • 11.00u - Ds. P.L. Wansink

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/2 • 10.00u - Ds. A. van Duinen
15/2 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

15/2 • 10.00 en 18.30u - 

PKN - Ontmoetingskerk
15/2 • 9.30u - Ds. P.L. Wansink

St. Maartenskerk
14/2 • 19.00u - Woord- en 

Communieviering
15/2 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/2 • 10.00u - Ds. P.H. Steenwijk
15/2 • 18.30u - Ds. P. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk
15/2 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan
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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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Over Fairetrade

Nan van Leeuwen en Rita Alberti 
komen 12 februari in de Opstan-
dingskerk, 1e Brandenburger-
weg 34, Bilthoven (aanvang 
14.30 uur) vertellen over hun 
Fair Trade-reis naar Thailand. 
Hoe belangrijk het werk van Fair 
Trade is en hoe blij de mensen 
daar zijn dat zij met behulp van 
Fair Trade hun producten op de 
markt kunnen brengen en zo een 
menswaardig bestaan op kunnen 
bouwen. Voor inlichtingen: Ank 
Scholten tel. 030 2201532, voor 
autodienst Henny Ockhuijsen tel. 
030 2202458

Bingoavond in Westbroek

Voor het opknappen van het 
schoolplein van basisschool Het 
Kompas in Westbroek zijn er 
allerlei acties onder de West-
broekse bevolking. Op vrijdag 
13 februari, vanaf half acht ’s 
avonds, vindt er in het Dorpshuis 
in Westbroek een bingoavond 
plaats met na afloop vrolijke 
muziek door John van den Bosch. 
Op 21 februari wordt een grote 
klusdag gehouden met ouders om 
het schoolplein te gaan oprui-
men, o.a. door de tegels te ver-
wijderen, zodat kort daarna de 
inrichting van het nieuwe plein 
echt van start kan gaan.

Kidsdisco

Zaterdag 14 febr. is het carna-
val bij de kidsdisco. Op bezoek 
komen Prins Barn XLIV en zijn 
page Shannon. Ook van de partij 
zijn de dansmariekes de Wind-
stootjes en Boerenkapel De IJs-
brekers. De disco is van 19.00-
21.30 uur open voor alle kinde-
ren van 8 t/m 12 jaar. Entree is 
€ 2,- Voor de bezoeker met het 
leukste kostuum staat een leuk 
prijsje klaar. Meer info via 030 
2284973 of info@vvsowvt.nl

& Geersing

Bel bij overlijden
06 51 24 77 43
Koop Geersing, uitvaartverzorger

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 
Gevestigd te Maartensdijk

‘Ik ben er voor u, dag en nacht.’

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in 
het werk van Samuel L. Lewis, 
zen- en soefi-meester uit San 
Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kring-
dansen en de teksten en bewe-
gingen worden bij elke dans 
opnieuw uitgelegd. Hierdoor 
kunnen nieuwkomers gemakke-
lijk instromen. Zondag 15 febru-
ari van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 

Opvoeden in De Woudkapel

Op dinsdagavond 17 febru-
ari ontvangt De Woudkapel de 
opvoeddeskundige Tischa Neve. 
Zij spreekt over positief en cre-
atief opvoeden, zonder belonen 
en straffen door het effectief stel-
len van grenzen, met logische 
consequenties. Haar inspirerende 
presentatie zit vol humor en her-

kenbare voorbeelden, met duide-
lijke uitleg en vooral praktische 
tips om direct thuis toe te passen. 
Aanvang 20.00 uur, Beethoven-
laan 21 Bilthoven. Inschrijvingen 
en informatie: wendy@wdgcom-
municatie.nl

PvdA en verkiezingen

Ook overdag kan men bij de 
PvdA terecht. Deze maand weer 
een actueel onderwerp dat wordt 
ingeleid door 1e Kamerlid en 
toezichthouder Trude Maas met 
een boek van David van Reijen-
broek, getiteld: ‘Tegen verkiezin-
gen’. Daarnaast doet fractievoor-
zitter Krischan Hagedoorn ver-
slag uit de Gemeenteraad. Deze 
overdagbijeenkomst vindt plaats 
op dinsdag 17 februari. 9.45 uur 
bij Mevr. Th. Poortenaar, Burg. 
v.d. Borchlaan 4/D te Biltho-

Oud papier Groenekan
Op zaterdag 14 februari haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Oud papier Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 14 februari 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

ven. Leden en niet-leden zijn van 
harte welkom. Informatie: tel. 
030 2286903, 030 2282813 of 
030 2201295.

Filmgroep Centrum

De Filmgroep Centrum besteedt 
op 17 februari aandacht aan 
bekroonde of bijna bekroonde 
videofilms uit het verleden. Dit is 
weliswaar een eerbewijs aan de 
winnaars van toen, maar belang-
rijker is dat de ontwikkelingen 
door de jaren heen op esthetisch 
en technisch gebied kunnen wor-
den besproken. De Filmgroep 
Centrum is een vereniging van 
amateur video-filmers. De bij-
eenkomst wordt gehouden in De 
Schakel, Soestdijkseweg Zuid 
49A in De Bilt en begint om 
20.00 uur. Meer informatie: film-
groepcentrum.nl

Na een lang, bewogen en welbesteed leven is thuis in
‘De Koperwiek’ overleden onze geliefde moeder en schoonmoeder

Reinou Jacqueline Wilhelmina
Snoep-Carstens

sinds 1989 weduwe van Hugo Snoep
Den Haag, 3 februari 1929 Bilthoven, 9 februari 2015

 Hengelo:
 Constantijn Snoep

 Utrecht:
 Jacqueline Snoep
 Theo Blom

 Den Haag/Utrecht:
 Chris Snoep
 Paula Verzuu

Wij zijn dankbaar voor datgene wat zij voor ons heeft betekend.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op maandag 16 februari om 
11.30 uur in de Noorderkerk, Laurillardlaan 6 te Bilthoven. U bent 
van harte welkom vanaf 11.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot 
condoleren en elkaar te ontmoeten. De crematie zal vervolgens in 
besloten kring plaatsvinden.

Contactadres: Familie Snoep
p/a AdCura Uitvaartzorg, Dorpsweg 20, 3738 CE Maartensdijk
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Afgevaardigden Coesfeld 
op bezoek in De Bilt 

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 7 februari jongstleden ontving het Biltse bestuur van de Jumelage De Bilt- Coesfeld 
hun collega’s uit de Duitse partnergemeente Coesfeld. Ieder jaar komt het voltallig bestuur 

van de stichting bijeen om onderlinge activiteiten af te stemmen met als doel 
vriendschapsbanden tussen burgers en bedrijven te bevorderen.

De gemeente De Bilt onderhoudt al 
sinds 1977 een vriendschapsband 
met de Duitse gemeente Coesfeld, 
dertig kilometer ten oosten van 
Winterswijk. Coesfeld, met de ker-
nen Lette en Goxel, telt circa 37.000 
inwoners en is daarmee iets minder 
groot dan de gemeente De Bilt. 
Met de oprichting van deze vriend-
schapsband is in die tijd voldaan 
aan de wens om de samenhang tus-
sen Europese landen te versterken, 
dat burgers elkaar beter leren ken-
nen en elkaar respecteren door on-
derlinge vriendschapsbanden met 
elkaar aan te gaan. In 1977 was nog 
sprake van onderling wantrouwen 
tussen Nederlanders en Duitsers. 
Met de keuze voor Coesfeld heeft 
het toenmalige gemeentebestuur 
een grote stap voorwaarts gezet 
om de relatie tussen Nederland en 
Duitsland te verbeteren. Sinds die 
tijd organiseert de jumelage allerlei 
activiteiten voor burgers van beide 
gemeenten.

Vergadering
Meep van Kampen, voorzitter be-
stuur De Bilt: ‘Eénmaal per jaar 
hebben wij een vergadering met 
onze Duitse collega’s en bespreken 
wij onze gezamenlijke activiteiten 
voor het komend jaar. Tijdens dit 
overleg proberen wij zoveel mo-
gelijk evenementen vast te leggen, 
zoals fiets- en bustochten in beide 
gemeenten, maar ook kunstuitwis-
selingen. Daarnaast staan uitwis-
selingen tussen groepen uit onze 
gemeente op de agenda. Initiatieven 
worden, waar nodig, ondersteund 
door het bestuur voor het leggen van 
contacten en we verstrekken een 
kleine subsidie als financiële tege-
moetkoming in de kosten’.

Jeugd
De jeugd is erg belangrijk binnen de 
vrienschapsband De Bilt-Coesfeld. 
Meerdere scholen gaan ieder jaar 
bij elkaar op bezoek. Vanuit De Bilt 
stuurt onder andere de Patioschool 

hun leerlingen voor een week naar 
Coesfeld. Voor de basisschool We-
reldwijs, een betrekkelijk jonge 
school, en de Freiherr von Stein-
schule uit Coesfeld, worden ook 
plannen uitgewerkt. Van Kampen: 
‘Nieuw binnen het uitwisselings-
programma is een snuffel-stage. 
Wij weten echter nog niet precies 
in welke vorm. Veel kan ik daar dus 
nog niet over vertellen. Ik hoop dat 
wij tijdens de vergadering een goed 
plan kunnen uitwerken of in ieder 
geval handvatten krijgen aangereikt 
om mee verder te kunnen’.

Ontmoeting
Op 13 maart aanstaande staat een 
raadsontmoeting op het programma. 
Van Kampen: ‘Afgelopen jaar zijn 
in beide gemeenten raadsverkiezin-
gen geweest. De nieuwe gemeen-
teraden ontmoeten elkaar op die 
dag in Coesfeld. Het college van 
burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad hebben iedere twee 

jaar contact met elkaar, afwisselend 
in De Bilt en Coesfeld. Zo houden 
wij elkaar goed op de hoogte van 
het reilen en zeilen binnen onze ge-
meenten’. Ook op het gebied van 
Kunst en Cultuur wordt veel gedaan 
binnen de vriendschapsband. Op 25 
april aanstaande vindt het Korenfes-
tival weer plaats in De Bilt. Deelne-
mers zijn diverse koren uit De Bilt, 
maar ook een koor uit Coesfeld doet 
mee. Biltse koren kunnen zich nu al 
inschrijven. Ook wordt hard gewerkt 
aan een expositie in de Traverse van 
het gemeentehuis waar werken kun-
nen worden bekeken van Duitse en 
Nederlandse kunstenaars. 

Sport
Op de activiteitenkalender neemt 
sport een belangrijke plaats in. 
Van Kampen: ‘Wij organiseren 
veel voor onze sporters. Zij kun-
nen in Coesfeld deelnemen aan een 
stadsloop (Citylauf) en een mara-
thon. Op 13 juni aanstaande voet-
balt De Bilt tegen Coesfeld, Golf-
club De Biltse Duinen organiseert 
een golfwedstrijd en verder worden 
tenniswedstrijden georganiseerd. 
Kortom: voor ieder wat wils’. 
Wie meer wil weten, kan naar de 
site gaan: www.jumelage-debilt-
coesfeld.nl

Het bijna voltallige bestuur van de Biltse Jumelage De Bilt- Coesfeld hun collega’s uit de Duitse partnergemeente.

Vervolg van pag. 1
Woningen
Architect Frans Heesen zegt dat de grootste verandering die heeft plaats-
gevonden is, dat alle benedenwoningen 3 meter dieper zijn geworden. 
Op die 3 extra meters hebben de bovenwoningen een balkon van drie 
meter gekregen. Bovendien is alles teruggebracht naar de oorspronke-
lijke kleuren en de oorspronkelijk vormgeving. Daarnaast is alles ge-
daan wat nodig is om te komen tot een maximale energiebesparing. De 
woningen zijn iets hoger geworden om het dak van een goede isolatie te 
voorzien. Door al deze maatregelen hebben de woningen thans het A-
label verkregen, de hoogst bereikbare vorm van isolatie. De bewoners 
zullen dan ook aanmerkelijk minder geld aan energiekosten kwijt zijn.

Tuinen.
Alle tuinen en groenvoorzieningen zijn ook op de schop gegaan. Om 
het groen opnieuw aan te leggen is landschapsarchitect Carla Beijer 
aangetrokken. Op het opleveringsfeest werd de naam van de door haar 
ontworpen binnentuin onthuld. Samen met de voorzitter van het bewo-
nerscomité, Tamara Reesink, onthulde mevrouw De Vente de door haar 
bedachte naam: ‘Heemstrahof’. Evenals de woningen is ook de bin-
nentuin is in nauwe samenwerking met de bewoners tot stand gekomen. 
Je vindt er diverse speelattributen voor kinderen, er staan bankjes en is 
een stukje als natuur ingericht. 

Draagvlak
We spraken met Ad van Zijl, directeur SSW: ‘Samen met de bewoners-
commissie is er heel veel geïnvesteerd in overleg. Door de jaren heen 
wijs geworden, hebben we geleerd dat goed overleg in het voortraject 
zich in een latere fase van het proces dubbel en dwars uitbetaalt. Terecht 
dat bewoners er volledig bij betrokken willen zijn. Het is hun leefom-
geving, zij moeten zich daar gelukkig kunnen voelen. We hebben gedu-
rende het hele bouwproces maandelijks door een bureau draagvlakme-
tingen laten uitvoeren. Op die manier zouden we onmiddellijk kunnen 
ingrijpen als er ergens in het proces iets aan de hand was. Gedurende 
de hele bouwperiode hebben we een 7 of 8 gehaald. Ongelooflijk!. En 
we hebben nogal wat gevraagd van de bewoners: huis verlaten, elders 
wonen, vrijwel de hele huisraad opslaan. En dan zoveel begrip’. 

Huren
Ad van Zijl: ‘ Van de bewoners van de 190 huizen zijn in 165 huizen 
de oorspronkelijke bewoners teruggekeerd. Sommige bewoners zagen 
op tegen alle rompslomp, een enkeling is elders gaan wonen omdat de 
huur wat omhoog ging. Mij hebben al mensen benaderd die spijt heb-
ben te zijn weggegaan en graag zouden terugkeren nu ze zien hoe mooi 
de wijk is geworden. De huren zijn gemiddeld met € 70,00 tot € 90,00 
per maand gestegen. Dat geld wordt grotendeels terugverdiend door 
besparingen op de energierekening’. 

Gulden Feniksprijs.
Frans Heesen deelt nog mee dat dit renovatieproject inmiddels is aan-
gemeld voor de Gulden Feniksprijs 2015. Dit is een prijs ‘ter bevorde-
ring en inspiratie voor het gebruik van de bestaande gebouwde omge-
ving’. Deze aanmelding is gedaan, omdat het project volgens hem een 
schoolvoorbeeld is van hoe een renovatieproject moet worden opgezet, 
gecommuniceerd en uitgevoerd. Het kan als voorbeeld gaan dienen 
voor andere renovatieprojecten in ons land.

Bezoekers 
Ad van Zijl wijst er nog op dat er de laatste tijd er ieder weekend men-
sen van heinde en verre naar het Van Heemstrakwartier komen om de 
resultaten van de renovatie met eigen ogen te kunnen aanschouwen. 
‘Zou je daar als woningbouwstichting, maar zeker als bewoner, geen 
trots gevoel bij krijgen?’

Historische Kring zoekt 
enthousiaste vrijwilligers

Historische Kring D’Oude School, gehuisvest aan de Kometenlaan 399a in Bilthoven, is 
ontstaan in 1992. Vanaf dat moment is de vereniging gegroeid tot een grote vereniging van 

actieve en enthousiaste leden.

In 2013 heeft de Kring vol enthou-
siasme bijgedragen aan het negen-
honderd jaar bestaan van De Bilt. 
Dit gebeurde in de vorm van een 
tentoonstelling ‘900 jaar De Bilt in 
Beeld’, die door zes kernen rond-
reisde en veel bezoekers heeft ge-
trokken.

Maartensdijk
De Historische Kring heeft veel 
contacten met andere historische 
verenigingen waaronder uiteraard 
de vereniging uit Maartensdijk. De 
contacten zijn goed en er wordt mo-
menteel hard gewerkt aan een geza-
menlijke canon over de geschiede-
nis van onze gemeente. Deze sluit 

uiteindelijk aan bij de canon van de 
provincie Utrecht. Er wordt regel-
matig beeldmateriaal of documen-
tatie binnengebracht van mensen 
die nog materiaal hebben en dit 
willen schenken aan de vereniging. 
Uiteindelijk met de gedachte dat 
de gemeente De Bilt er bij gebaat 
is haar historie goed te waarborgen.

Zoek
Op dit moment is de vereniging 
op zoek naar nieuwe actieve leden 
die willen meehelpen. Juist in deze 
tijd waarin social media en andere 
vormen van publiciteit een grote rol 
spelen is men op zoek naar vrijwil-
ligers die zich in willen zetten bij 

de werkgroep Public Relations en 
Communicatie en de Evenementen 
Commissie. Daarnaast is men ook 
op zoek naar vrijwilligers voor de 
Werkgroep Onderzoek, Digitali-
sering en Documentatie, Website-
beheer en Redactie. Voor hand en 
spandiensten bij incidentele mo-
menten, zoals bijvoorbeeld betrok-
ken zijn op Monumentendag, wor-
den ook vrijwilligers gevraagd. 

Belangstellenden (interesse of meer 
informatie) kunnen zich aanmelden 
bij de secretaris. secretaris@histo-
rischekringdebilt.nl. Verdere infor-
matie op www.historischekringde-
bilt.nl

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

500
gram 6.49

Filetlapjes 
naturel/gemarineerd

6
voor 6.00

per
stuk 0.99

500
gram 5.49

Magere 
runderlappen

Tartaar/ Duitse 
biefstuk

GOULASH-HACHEE 
BURGER

ROOKWORSTEN

1.75100
gram

Special van de week! STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

VILLA NELLA 
KRUIDENKAAS

2.25100
gram

1.60100
gram

5.50500
gram

6.50500
gram10.005

voor

HEERLIJKE CRANBERRY 
NOTENMIX

PISTACHE NOTEN

Sellery salade
Filet-americain
Hammouse 3x 100

gram 4.49

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

Boeren achterham
Gebraden entrecôte 
Gebraden gehakt 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 februari
t/m woensdag 18 februari

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

Slavink, gehaktbal, runderretto, 
gehaktschnitzel, verse worst, 
gehaktstaaf, hamburger

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
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

1.50100
gram

100
gram 2.75

DIVERSE SOORTEN 
VARKENSHAAS 

HEERLIJKE 
KOGELBIEFSTUK 

Verras uw valentijn!

Alle combinaties mogelijk!

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 RODEKOOL EN PUREE
_________________________100 GRAM 1,25
Snijbonenschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
NIEUW!!

Kip-Knolgroete
_________________________100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi!!!

Lekkere

Elstar
HANDAPPELS

Vers gesneden

Soepgroente
GROF OF FIJN

Sap.. Sap.. Sap..

Perssinaasappels
2 KILO 

ALLEEN MAANDAG 16, DINSDAG 17
EN WOENSDAG 18 FEBRUARI

0,99 0,891,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

MOOIE

Witlof
____________________500 GRAM 0,69

Heerlijke en sappige

Mandarijnen 
Sap.. Sap.. Sap.. !!

VERS GESNEDEN

Boerenkool
____________________250 GRAM 0,99
VOORGEKOOKTE

Bistro Krieltjes
____________________500 GRAM 0,99

Héél kilo
250 gram

Bij aankoop van een 

Maaltijd à 500 gram, een 

Toetje gratis
uit eigen keuken
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Utrechtse Werktafel 
1145 banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

In twee jaar tijd 1145 (extra) banen creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Met 
dat doel ondertekenden 15 gemeenten in de regio Utrecht-Midden, FNV en werkgeversorganisaties 
VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden op 30 januari een convenant. Eind maart start de 

campagne om werkgevers te stimuleren banen te creëren voor deze werkzoekenden.

Wethouder Jolanda van Hulst: 
‘Het is belangrijk dat mensen mee-
doen in de maatschappij. Samen 
met werkgevers willen we de kan-
sen op de arbeidsmarkt vergroten. 
Juist voor inwoners die hier wat 
extra hulp bij nodig hebben’. Na-
mens De Bilt, Bunnik, Utrechtse 
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en 
Zeist ondertekende wethouder Jac-
queline Verbeek-Nijhof van Zeist 
het convenant.

Utrechtse Werktafel
Gestreefd wordt naar 835 banen 
in de marktsector en 310 banen bij 
de overheid. De ‘Utrechtse Werk-
tafel’ is de nieuwe naam voor het 
regionaal werkbedrijf van de ar-
beidsmarktregio Utrecht-Midden. 
Binnen deze ‘Utrechtse Werktafel’ 
zetten de deelnemende partijen 
zwaar in op ‘Onbeperkt aan de 
slag’, dé etalage waar werkzoe-
kenden met een arbeidsbeperking 
en werkgevers elkaar rechtstreeks 
kunnen vinden. Werkgevers kun-
nen steeds meer rekenen op één 
ingang en één aanpak door geza-
menlijke vacaturedeling.

Aantrekkelijke regelingen 
voor werkgevers 
Voor werkgevers zijn er aantrek-
kelijke regelingen die hen onder-
steunen bij het creëren van banen 

voor werkzoekenden met een ar-
beidsbeperking. Zoals een werk-
geversscan, proefplaatsing, no-
risk polis, loonkostensubsidie of 
loondispensatie en job coaching. 
Een no-riskpolis zorgt ervoor dat 
de werkgever altijd compensatie 

ontvangt voor de loonkosten, als 
een werknemer met arbeidsbe-
perkingen ziek wordt. Ook is een 
proefplaatsing van twee maanden 
mogelijk als een werkgever twij-
felt of de toekomstige medewerker 
geschikt is voor het bedrijf.

De Biltse wethouder Jolanda van Hulst vindt het belangrijk dat ook 
mensen met een arbeidsbeperking meedoen in de maatschappij.

[foto Guus Geebel]

Overhandiging van de gedichtenbundel aan de leden van de vaste Kamercommissie van VWS in Den Haag.

Jessica in Den Haag
door Marijke Drieenhuizen

De Bilthovense Jessica Magnin beleeft nog steeds plezier aan het behalen van de tweede prijs bij 
de landelijke dichtwedstrijd van Special Arts. Na de feestelijke middag van de prijsuitreiking 

volgde het leggen van de trottoirtegel met haar gedicht op de Hessenweg in De Bilt.

Vorige week dinsdag ging Jessica 
naar Den Haag, samen met twee 
andere dichters en mensen van 
Special Arts. Daar werd de gedich-
tenbundel Dag taart op de tafel 
aangeboden aan de leden van de 
vaste Kamercommissie van VWS.

Tine Veldhuizen, directeur Special 

Arts, legde de voorzitter van de 
commissie, Helma Lodders, uit dat 
dichten mensen sterker maakt in een 
wereld die niet altijd vanzelfspre-
kend naar hen luistert. In de bun-
del staan 156 bijzondere gedichten 
die oprecht mensen kunnen raken.  
Jessica droeg haar gedicht voor 
aan de toehoorders. Mona Keijzer, 

Vera Bergkamp, Henk Krol, Rens-
ke Leijten en Otwin van Dijk wa-
ren bij de overhandiging aanwezig. 
 
Allen kregen de bundel overhan-
digd en bladerden er gelijk geboeid 
doorheen. Henk Krol vroeg direct 
aan Jessica om zijn bundel te sig-
neren. 

Vervolg raadsvergadering 
van 29 januari

door Guus Geebel

De vanwege het late tijdstip geschorste gemeenteraadsvergadering van 
29 januari werd op 3 februari voortgezet. Op voorstel van Han IJssen-
nagger (Bilts Belang) werd de behandeling van de Beheersverordening 
Weltevreden-Heemstrakwartier 2013 uitgesteld tot de raadsvergadering 
van 19 februari. Als argumenten daarvoor noemt hij de matige bezetting 
en de geringe spreektijd van enkele fracties. 

Anne de Boer (GroenLinks) stelt vragen over de politie-inzet tijdens 
de jaarwisseling. Burgemeester Gerritsen zegt de inzet van de politie, 
ondersteund door de eigen buitengewoon opsporingsambtenaren en een 
aantal politiesurveillanten in opleiding, buitengewoon positief te evalu-
eren. ‘Er was voldoende capaciteit om de handhaving van het afsteek-
verbod te kunnen afdwingen.’ Voor vuurwerkvrije zones vindt hij de 
handhavingscapaciteit niet toereikend. 

Moties
Erik van Esterik (PvdA) verzoekt mede namens SP en Beter De Bilt 
in een motie de consequenties van het afschaffen van Huishoudelijke 
Hulp 1 onafhankelijk te laten toetsen door een deskundig bureau. Het 
is een vervolg op een debat van 18 december jl. waarbij wethouder 
Anne Brommersma meedeelde dat er onderzoek had plaatsgevonden. 
De conclusie was dat de rechterlijke uitspraak over het stopzetten van 
huishoudelijke hulp bij een echtpaar in het Friese Dantumadeel geen 
gevolgen voor de gemeente De Bilt zou hebben. Van Esterik conclu-
deert na inzage van dit onderzoek dat de juridische toets onvoldoende 
is. De wethouder bestrijdt dat. De motie wordt verworpen.

Menno Boer (SP) wil naar aanleiding van de gemeentelijke campagne 
om een afvalbak te adopteren met een motie voorkomen dat afval-
bakken worden verwijderd. In De Bilt worden afvalbakken die voor 
verwijdering zijn aangemerkt en niet worden geadopteerd verwijderd. 
Wethouder Jolanda van Hulst benadrukt dat het gaat om afvalbakken 
op plaatsen waar ze heel  weinig gebruikt worden. Zij meldt dat er tot 
nu toe 33 afvalbakken zijn geadopteerd. De motie krijgt geen steun van 
de raad.

Johan Slootweg (SGP) verzoekt in een motie om bij de herinrichting 
van het Maertensplein in overleg met direct betrokkenen aanpassingen 
te doen om meer parkeerplaatsen te realiseren. Wethouder Jolanda van 
Hulst zegt dat de bushalte ter hoogte van Dijckstate wordt verplaatst 
naar de andere kant van het plein. Op de plek waar nu de bushalte is 
komen zeven extra parkeerplaatsen. Er komen dertien parkeerplaatsen 
meer. Voor Slootweg is de uitleg van de wethouder voldoende om de 
motie in te trekken. 

Bij hamerstuk stelt de raad vast: Het controleprotocol Jaarrekening 
2014 en de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening riool-
heffing 2015.

Johan Slootweg vraagt aandacht voor de parkeerproblematiek bij het 
Maertensplein.

advertentie

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN
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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

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

Basiscursus voor computers met Windows 7 of Windows 8
Als u nog niet alles van computers weet, of u bent er niet (meer) zo in bedreven, 
of als u gewoon alles nog eens wilt herhalen, dan is deze basiscursus geknipt voor 
u. U werkt in de praktijk met de PC. Het is een inspannende cursus, maar na afloop 
kunt u de computer aardig bedienen. Voor het volgen van deze cursus is het 
noodzakelijk dat u een computer (of Laptop) heeft met het besturingssysteem 
Windows 7 of Windows 8. Een cursus bevat 8 lessen. Kosten: € 125,00 (inclusief 
cursusboek) en wordt gehouden in de computerruimte van het Servicecentrum 
Maartensdijk.Voor de W7 computer start de cursus op maandagmiddag 16 feb-
ruari  en voor de Windows 8 computer  op woensdagmorgen 11 februari  2015. 

Computercursus Movie Maker
Wat u leert:
•	Hoe u het gratis programma Microsoft Windows (Live) Movie Maker kunt 

downloaden en installeren
•	Hoe u foto’s en filmfragmenten importeert en monteert in het programma.
•	Hoe u overgangen tussen de foto’s / filmfragmenten aanbrengt
•	Hoe u teksten aanbrengt
•	Hoe u zoomeffecten kan aanbrengen 
•	Hoe u muziekfragmenten importeert
•	Hoe uiteindelijk een film samengesteld en opgeslagen wordt op de computer
•	Hoe filmpjes geüpload worden naar o.a. YouTube e.d.

Verder besteden we aandacht aan het converteren van beeld- en muziekbest-
anden en al u relevante vragen. Ook alleen (korte) filmfragmenten kunnen met 
Movie Maker gemonteerd worden, zo kunt u gemakkelijk kennismaken met 
filmmontage. Deze cursus, van 4 lessen start op donderdagmorgen 5 maart 2015. 
De kosten zijn € 65,-- (inclusief cursusboek). 

Info of aanmeldingen: Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96 in 
Maartensdijk. Tel: 0346-214161 of  mail: maartensdijk@mensdebilt.nl 

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

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

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

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

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

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

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

ROMANTISCHE VALENTIJN DUO’S

www.beautifulby.nl

CALVIN KLEIN
RED HIM of RED HER edt 50ml van 37,22

27,99

25%
KORTING

DAVIDOFF
COOL WATER WOMAN edt 100ml of COOL WATER HEREN edt 125ml van 72,00

29,99

58%
KORTING

PACO RABANNE
1 MILLION edt 50ml van 60,20 LADY MILLION edp 30ml van 52,15

39,99

TOT

34%
KORTING

ARMANI
EMP HE edt 30ml van 49,99 SHE edp 30ml van 54,01

34,99

TOT

35%
KORTING

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

UW 

Lokale 
  Partner
www.parelpromotie.nl

Partner

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele inktpatronen

Canon PGI5BK  van € 13,00 voor €  6,50
HP 20 (C6614)  van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823)  van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658)  van € 23,50 voor € 16,00

     HP 344 (C9363)  van € 29,50 voor € 19,50

Brother DR2000 drum  van € 75,00 voor € 37,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007  van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008  van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017  van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050  van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

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

Praten kan altijd...

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

De 
lokale 
keuken

Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan 
van de gemeente De Bilt is een bijzonder 
kookboek samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van inwoners uit de zes 
kernen. Een kookboek waar je in kan  lezen 

of een leesboek waar je uit kan  koken.  Dat 
laten we even in het midden.

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

Valentijnstaartje
een luxe taartje metframbozen, vanille en
merinque nu € 14,95
Roomboter croissants4 stuks € 2,-

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
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• Vertrouwd en persoonlijk
• Herhaalrecepten als vanouds
• Gratis bezorging in gehele gemeente

 
Willy, Elly, Eva en Willemijn staan voor u klaar.

 
Voor u verandert er niets.

De Noorder Apotheek op de Molenweg
blijft uw vertrouwde adres

blijft er voor u

Noorder Apotheek Molenweg

Molenweg 23-A • 3738 DC Maartensdijk
Tel: 0346 - 212930

Trouwen door de jaren heen
door Henk van de Bunt

Dit was het thema van de afgelopen maand in Warande woonzorgcentrum Schutsmantel om de 
lange wintermaand een wat vrolijker tintje te geven. Bruidsjurken van bewoners en collega’s 

werden van zolders gehaald en met veel verwondering en enthousiasme bekeken. 

Er was een zwarte jurk waarvan 
niet bekend was of deze uit 1910 
of van vlak na de oorlog 1947 was. 
De oudste jurk van een van de be-
woners was uit 1951. Grappig om 
te zien was de stijl van de jurken 
die uit dezelfde periode stamden. 
Dankzij de winkel van V&D uit 
Zeist waren er 5 paspoppen waarop 
de jurken en een trouwpak van een 
bruidegom prachtig uitkwamen. 
Ook de trouwalbums uit verschil-
lende jaren gaven een goed beeld 
van de verschillen tussen vroeger 

en nu waarbij de heren vooral inte-
resse hadden voor de mooie oude 
auto’s die de revue passeerden. 

Boeketten
Een van de vrijwilligers bleek ja-
renlang trouwboeketten gemaakt 
te hebben en kwam allerlei anek-
dotes erover vertellen, waarbij 
ze ook liet zien hoe een boeket 
vervaardigd werd en hoeveel tijd 
hiermee gemoeid was. Het project 
werd op dinsdag 3 februari afge-
sloten met een bruidsmodeshow 

waarbij de kleding geshowd werd 
door familieleden en medewer-
kers van Schutsmantel. Hierbij 
sponsorde de firma Haasjes twee 
bruidsboeketten: een traditioneel 
van vroeger en een eenvoudigere 
eigentijdse versie. Voor alle  be-
woners die de show bezochten was 
er een corsage gemaakt door leer-
lingen van het Groenhorstcollege 
uit Maartensdijk, welke hetzelfde 
thema bij de open dag van deze 
school ook al vorm hadden gege-
ven.

De Bruidegom trekt zijn bruid, gekleed in de bruidsjurk van haar moeder (in de rolstoel) weg.

De tijd is terug 

De antieke stationsklok, destijds geschonken door Jaap Roëll, in de binnentuin van Dijckstate in Maartensdijk 
loopt weer. Na 10 jaar is de tijd er weer terug. Via een door Wout van de Brink opgezette inzamelingsactie onder 
bewoners en gebruikers van het gehele pand kon de klok gerepareerd worden [MD].

‘Levenswaardig leven en 
zelfgewild levenseinde’

Op dinsdag 17 februari  a.s. om 20.00 uur vindt er een Alzheimer Café 
plaats in De Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum 
De Koperwiek in Bilthoven. Een Alzheimer Café is de benaming voor 
een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) 
dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. 

Het thema van deze avond is “Levenswaardig leven en zelfgewild le-
venseinde”. Gastspreker voor deze avond is mevr. J. Schaepkens van 
Riempst, ervaringsdeskundige. Mevr. Schaepkens heeft een film ge-
maakt over het leven met dementie van haar moeder. Er is daarna gele-
genheid om met haar in gesprek te gaan en vragen te stellen. De toegang 
is altijd gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Problemen met 
vervoer? Neemt u in dit geval contact op via het inlichtingennummer, 
dan wordt een oplossing geboden.

Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u contact opnemen 
met Alida Melkert, tel.nr. 030-6562977 of met Bea van Doeland,
030-2219022.

Linedancers 
in De Bremhorst

Woensdag 4 februari traden de linedancers uit Maartensdijk weer op 
bij Woonzorgcentrum De Bremhorst. De zaal was vol met bewoners en 
vrijwilligers, die enorm genoten van de dansers en hun muziek. Ook de 
linedancers genoten van het enthousiasme van de bewoners. 

Voorjaarsprogramma 
Senioren reisclub 

Seniorenreisclub Maartensdijk-De Bilt heeft een voorjaarsprogramma 
opgesteld. Begonnen kan worden met een Vijfdaagse Voorjaarsva-
kantie in Twente en Drenthe van 7 tot 11 april met een prima hotel in 
Ootmarsum. Vervolgens is er op 28 april een Polder- en Bloembol-
lendagtocht, die om 9.00 uur bij Dijckstate begint en rond de klok van 
16.30 uur bij Weltevreden De Bilt zal eindigen. Vrijdag 22 mei is er 
de dagtocht door De Alblasserwaard met een uitgebreid bezoek aan 
het nostalgische winkelcentrum ‘De oude graanbuurt’ in Giessenburg. 
Inlichtingen via tel. 0346 212288 email hmbroekhuizen@kpnmail.nl
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Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

 Just in time for Valentine!

Create your looks with 

BotaBoots
WinterSALE
TWO FOR ONE
Op de gehele winter-
collectie & accessoires, 
in het outlet ook van 
toepassing op de 
afgeprijsde prijzen

Out� ts Boots Accessories

BAVETTE
Een Franse specialiteit. Mooi mager en om kort te bakken, grof
van structuur. Alleen zout en peper toevoegen. 100 gram 1,50

BLACK ANGUS RIBLAPJES
Smelt op de tong, om kort te stoven; ca 1½ uur, 120 dagen
met graan gevoerd! Smakelijk en lekker voordelig. 500 gram 7,50

KALFSKOTELETJES
Voor de liefhebbers. Kalfsentrecote met een klein botje. Heerlijk
mals. Heel kort rosé bakken als biefstuk. 100 gram 2,25

SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Van ons bekende varkensvlees: mooi mager en in dunne plakjes
gesneden voor u. Lekker krokant uit te bakken. 500 gram 4,98

ITALIAANS SLEETJE
Voor in de oven. Met gemarineerde varkenshaas, zontomaat,
pancetta & mozzarella. Ca 20 min. in de oven 150°C. 100 gram 1,75

CARPACCIO TAARTJE
Met o.a. malse gemalen biefstuk,olie, pijnboompitjes, kappertjes,
zout, peper & kaas. Rosé te bakken. 100 gram 1,95

TIP: extra smaakmakers deze week

BLACK ANGUS HAMBURGERS

Met black angus gehakt, zout, peper & bieslook. 100 gram 1,25
CASSELER RIB
Lekker bij al uw winterkost. Gepekeld & gerookt. 100 gram 1,75

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 9 t/m zaterdag 14 februari 2015. Zetfouten voorbehouden.

Raaijen Interieurs
Actie tot 23.2.15 - 21% btw retour

op een Skalma Creativo bank 

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 
3732 HH De Bilt, 030-2202012 sinds 1931 

U kunt ook bij ons uw meubels laten stofferen
www.relaxfauteuil-raaijen.nl/skalma

Met de Deense Skalma banken ontwerpt 
u uw eigen bank, naar uw eigen smaak en 

naar de ruimte die u beschikbaar heeft.

Kies voor creativiteit, design en kwaliteit 
en profiteer nu van het 21% btw voordeel.

Wij adviseren u graag. 

Project Gunst ’t is Kunst
 

Afgelopen week werd de tweede kunstactiviteit in restaurant de Lindetuin in 
de De Biltse Hof in Bilthoven georganiseerd. Negen bewoners met dementie 
van ‘kleinschalig wonen Boshuysen’ deden hier aan mee. Het thema was dit 
keer ‘Beeldend werkt’. Samen met Mieke de Vries (Maartensdijk) en Susan 
van Duijkeren (De Bilt) - leden van Kunstkring BEEKK - werden zij door 
zorgmedewerkers en maatschappelijke stagiaires begeleid. 

Ook waren enkele familieleden aanwezig. Over het resultaat was verbazing 
en verwondering: meerdere aquarellen met bloemenvariatie, een getekend 
portret en twee heren waren met vorm en kleur gekomen tot abstracte werk.

Ter inspiratie stonden twee kleurige bossen tulpen op tafel. Er werd direct 
vanaf het begin met zeer veel aandacht gewerkt. 

Soefi 
bijeenkomst

Op zondag 22 februari verzorgt het Soefi Centrum 
Utrecht/Bilthoven een universele eredienst in Hui-
ze het Oosten, ingang Jan Steenlaan 25. Bilthoven. 
Aanvang 11.00 uur. Het thema is: ‘Vrede is meer 
dan de afwezigheid van oorlog’. 

Het Soefisme is een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, respect voor alle 
religies en het bewust ervaren van het dagelijks  
leven als bron van spirituele groei. (www.soefi.nl)

Mail naar info@vierklank.nl
of  bel 0346-211992

Voor deze vaste wijken
zoeken wij

bezorgers voor

Wijk 118:  Diepenbrocklaan, Haydnlaan,

Obrechtlaan, Ockeghemlaan

Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, 
De Hooghlaan, Albert Cuyplaan, 
Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
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Herstart Wereldwinkel in 
Maartensdijk in maart

door Henk van de Bunt

Bijna 400 Wereldwinkels en Fair Trade Shops in Nederland verkopen de mooiste 
wereldcadeaus. Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht. Door de 
handel met Wereldwinkels verdienen de makers van deze cadeaus een geregeld inkomen. En 

krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf. Wereldwinkels maken hiermee 
duidelijk dat armoede wèl bestreden kan worden. 

Ook in Maartensdijk zet een aantal 
enthousiaste vrijwilligers zich in 
voor deze sympathieke non profit or-
ganisatie. Door de verbouwing van 
Dijckstate en (daar-aan-sluitend) de 
herinrichting van het Maertensplein 
is de herstart uitgesteld tot maart 

a.s. Aanvankelijk dacht men aan 
een herstart in december2014, ver-
volgens aan februari 2015, maar de 
herinrichting van het Maertensplein 
met een haast onbereikbaar Dijck-
state gooit opnieuw roet in het eten. 
Tijdelijke huisvesting tegen een be-

taalbaar tarief was ook nu niet voor-
handen, vandaar dat i.s.m. met de 
Biltse (hoofd-)vestiging werd geko-
zen voor een herstart in maart.

Hand in hand
In de Wereldwinkel gaan commer-

cie en idealen hand in hand. De 
Wereldwinkel verkoopt authentieke 
producten met een hedendaags tintje 
uit ontwikkelingslanden. De ma-
kers zijn Mexicaanse koffieboeren, 
Balinese houtsnijders en Thaise ke-
ramisten, Zuid-Afrikaanse vrouwen-
groepen e.a.. Sommigen hebben een 
eigen bedrijfje, anderen werken in 
kleine fabrieken. Allemaal mensen 
die, zoals iedereen, recht hebben op 
een woning, voedsel, scholing, me-
dische zorg. In de gewone handel 
blijven zij vaak onzichtbaar en on-
gehoord. En verdienen ze met hun 
werk een ongeregeld inkomen waar 
ze met moeite van kunnen bestaan.  
In de Wereldwinkel kunnen de ma-
kers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze 
met weinig middelen die prachtige 
producten maken. Wat ze nodig heb-
ben om hun bedrijf te kunnen ver-
beteren. Zodat ze een beter bestaan 
kunnen opbouwen.

Maartensdijk
Vanaf de derde zaterdag in maart zal 
worden begonnen met het opstellen 
van de tafels en het uitstallen van 
de tientallen artikelen in Dijckstate. 
Een indrukwekkend assortiment 
levensmiddelen: Koffie in diverse 
smaken. Thee in wel 15 melanges. 
Broodversierders als honing, mar-
melade, pindakaas en hagelslag. Ge-
varieerde kooksauzen. Frisdranken, 
rijst, rietsuiker. Wijnen, rood, wit en 
rosé. In de afdeling versnaperingen 
zien we onder meer diverse soorten 
noten, chocoladerepen, stroopwafels 
en zogeheten ‘after dinner mints’. 
Wat vooral in het oog springt is de 
uitgebreide collectie sieraden en 
cadeauartikelen: kaarsen en kande-
laars, kommetjes en doosjes, colliers 
en hangers, sjaals en tassen, beeldjes 
en beelden, keramiek en glas en nog 
veel meer. Alles te koop elke derde 

zaterdag van de maand tussen 10.00 
en 15.00 uur.

Menswaardig
De vrijwilligers staan pal achter de 
producten: ‘Alles wat we aanbie-
den komt uit ontwikkelingslanden. 
Via de goed lopende landelijke Fair 
Trade-organisatie is alles gekocht bij 
boerencoöperaties, thuiswerkers en 
kleine fabriekjes in Derde Wereld-
landen. Ze krijgen daarvoor een eer-
lijke koopprijs en met de (beschei-
den) winsten kunnen ze ter plekke 
zelf hun eigen ontwikkelingswerk 
invullen. Wegen worden verbeterd, 
schooltjes onderhouden. En dat zon-
der hun hand op te hoeven houden 
voor liefdadigheid. Kortom effectief 
en menswaardig. En de zaak staat 
of valt met de verkoop van die spul-
len in ons rijke westen. Dus ook in 
Maartensdijk!’

Huisvesting
In veel plaatsen functioneert een We-
reldwinkel in een permanent winkel-
pandje. In Maartensdijk doet men 
het met de gastvrijheid van De Ka-
pel in Hollandsche Rading, de Ont-
moetingskerk aan de Julianalaan in 
Maartensdijk en de hal in Dijckstate. 
Vanaf maart zal men weer iedere 
derde zaterdag in de hal in Dijckstate 
(beschikbaar gesteld door MENS) 
staan. Elke tweede zondag van de 
maand staat de Wereldwinkeltafel 
ook in de Adventkapel te Holland-
sche Rading en elke vierde zondag 
in de Ontmoetingskerk te Maartens-
dijk. Na de ochtenddiensten kunnen 
kerkgangers (en iedereen die daar 
even wil binnenlopen) de artikelen 
bekijken en kopen. In de Adventska-
pel kan het team verkopers ook wel 
enige uitbreiding gebruiken. Info 
daarover kan verkregen worden via 
d-a-meijer@hetnet.nl .

SGP vraagt aandacht 
voor parkeren Maertensplein

door Henk van de Bunt

Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering op dinsdag 3 februari heeft SGP-fractievoorzitter 
Johan Slootweg aandacht gevraagd voor het aantal parkeerplaatsen op het heringerichte 

Maertensplein. Dit zouden er volgens de fractie te weinig zijn. 

Het aantal parkeerplaatsen wordt 
in het  huidige  herinrichtingsplan 
met een klein aantal uitgebreid. De 
vraag naar parkeerplaatsen is ech-
ter – vooral in het weekend - groot. 
Raadscommissielid Arie van der 
Vlies: ‘Van verschillende kanten 
hebben signalen hierover de fractie 
bereikt. Er wordt al jaren gepleit 
wordt voor meer parkeerplaatsen, 
helaas tot nu toe zonder resul-
taat. Daar komt bij dat de huis-
artsenpraktijk nu gevestigd is in 
Dijckstate  aan het Maertensplein, 
waardoor het aantal auto’s, dat het 

gebied bezoekt meer wordt. Wat 
de SGP betreft een gemiste kans, 
wanneer bij deze renovatie dit par-
keerprobleem niet ‘groter’ wordt 
opgelost’.

Tien
De SGP-fractie denkt, dat met een 
geringe aanpassing van het plan het 
aantal parkeerplaatsen verhoogd 
kan worden met ongeveer 10 plaat-
sen. Hierdoor heeft volgens deze 
partij de consument meer kans op 
een parkeerplek. Van der Vlies: 
‘Wie ergens goed kan parkeren, 

komt terug. Goed dus voor het 
winkelplezier, de klandizie van on-
dernemers, oftewel, goed voor een 
bruisend winkelcentrum’. De SGP-
fractie denkt graag in mogelijkhe-
den en niet in onmogelijkheden. 
Fractievoorzitter Johan Slootweg: 
‘Daar waar bijvoorbeeld de VVD-
fractie tijdens de raadsvergadering 
meteen begint over wat meer par-
keerplaatsen zullen gaan kosten 
en de SP zegt dat men maar met 
de fiets boodschappen moet gaan 
doen, proberen wij te zoeken naar 
een oplossing. De SGP-fractie had 
daarom met de ChristenUnie een 
motie ingediend met daarin de be-
langrijkste vraag  om in of buiten 
het plangebied te zoeken naar extra 
parkeerplaatsen’. 

Terras
Slootweg: ‘Het college gaf tijdens 
de behandeling van de motie aan 
dat er zeven extra parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd ter hoogte van 
het voormalige terras van Dijck-
state. De bushalte wordt verplaatst. 
Ook worden er wellicht extra par-
keerplaatsen gerealiseerd aan de 
achterkant van het Maertensplein. 
Mogelijk worden er andere opties 
onderzocht. Een aanpassing van het 
huidige plan ziet het college niet 
zitten. Er komen volgens de wet-
houder Openbare Ruimte in totaal 

Familiebedrijf:
vlam in de pan

Annette van Riemsdijk doorbreekt met haar nieuw boek Voortleven het 
taboe dat er in familiebedrijven rust op het bespreekbaar maken van 
nalatenschap. Met haar boek instrueert zij deze bedrijven in hoe een 
gesprek hierover het best is te voeren.

Veel familiebedrijven kampen met een opvolgingsproblematiek. Wie 
van de nieuwe generatie het bedrijf gaat opvolgen is een veel voor-
komende vraag. Daarnaast worden in familiebedrijven de normen en 
waarden van de familie veelal vermengd met de bedrijfsaspecten, wat 
zorgt voor wrijving. Ook vindt de nieuwe generatie het vaak lastig om 
te melden welke kant ze op willen binnen het bedrijf terwijl de oude 
generatie maar moeilijk innoveert of zich met de nieuwe generatie blijft 
bemoeien. Maar ook crisismomenten als scheidingen, faillissementen 
en sterfgevallen kunnen  op onverwachte momenten het hele familie-
bedrijf op z’n kop zetten. Als er dan onduidelijkheden zijn over ieders 
positie in het bedrijf, kan binnen de familie al snel de vlam in de pan 
schieten.

Over deze onderwerpen en meer zal Annette van Riemsdijk vertellen 
tijdens deze boeiende avond op dinsdag 17 februari om 20.00 uur in 
de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1. Vooraf aanmelden s.v.p. tel. 
030 2281014 of e-mail info@bilthovenseboekhandel.nl

V.l.n.r. Hanneke van Dehn, Henny de Korte, Odilia van de Bunt, Anneke Meijer, Corri van der Vooren en 
Margreet Straalman zijn helemaal klaar voor de herstart in maart aanstaande.

www.arttraverse.nl

Julia Winter 
Memories | Herinneringen

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt
18 jan 2015 | 10 mrt 2015

Arie van der Vlies bij de te verplaatsen bushalte bij het Maertensplein in 
Maartensdijk. Op de achtergrond het voormalige terras van Dijckstate, 
waar mogelijk extra verkeersplaatsen kunnen worden gerealiseerd.

advertentie
dertien parkeerplaatsen meer. Voor 
ons was dit nu voldoende om de 
motie in te trekken De SGP-fractie 
zal de ontwikkelingen zeer nauw-
lettend volgen en zeker opnieuw 
aan de bel trekken als blijkt dat 
parkeergelegenheid rond het Maer-
tensplein problemen geeft’. Van 
gemeentezijde kon men nog geen 
verdere informatie verstrekken, 
‘omdat de aanpassingen nog niet 
zijn doorgevoerd in de ontwerpte-
kening’.
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Men kent elkaar in
het Van Heemstrakwartier 

door Henk van de Bunt

Eind 2014, vlak voor de Kerst, ontvingen de laatste bewoners van het Burgemeester van 
Heemstrakwartier de sleutel van hun gerenoveerde woning. Hiermee kwam de

renovatie van het Heemstrakwartier na bijna 2,5 jaar tot een einde. Op donderdag
5 februari werd de wijk, hoewel het straatbeeld niet af is, feestelijk opgeleverd. 

Wijk Burgemeester van Heemstra-
kwartier is een uit het midden van 
de vorige eeuw in carrévorm ge-
bouwd complex van 190 woningen 
in De Bilt. In de betreffende wijk 
zijn ook koopwoningen gelegen, 
waarvan enkele bewoners ook zijn 
opgenomen in de bewonerscom-
missie. De woningen en de gehele 

wijk zijn thans volledig gereno-
veerd. Tussen alle renovatiewerken 
door vielen een paar zaken in de 
wijk op, zoals de in sierlijk hand-
schrift geschreven smeedijzeren 
letters van de raadselachtige huis-
naam ‘Laksjmi’ op de gevel van 
het huis 81. In de Biltse Grift (blad 
van de Historische Kring d’Oude 
School) van juni 1998 vertelt Hans 
de Groot daarover: ‘Weghalen van 
een huisnaam brengt geen geluk’, 
vond de huidige (1998 red.) bewo-
ner en liet de naam keurig op de ge-
vel staan. Het was een goed besluit 
om zijn gezin te blijven toevertrou-

wen aan Laksjmi, in de Indiase my-
thologie de godin van schoonheid, 
welvaart en geluk en echtgenote 
van Vishnu. De oorspronkelijke 
naamgever is overleden zodat he-
laas niet meer te achterhalen is 
waarom voor deze huisnaam is ge-
kozen’. Ook de huidige bewoner 
(sinds 2004) is deze mening toe-
gedaan; reden voor hem ook deze 
naam te handhaven: ’t Is hier prima 
wonen en de betekenis van Laks-
jmi wordt volledig bewaarheid.  
Dus wat ons betreft blijft die naam 
er aan verbonden’. 

Burgemeester(s)
De naam van het Burgemeester van 
Heemstrakwartier (burgemeester 
van Heemstra resideerde in De Bilt 
van 1907 tot 1927) werd bij ge-
meenteraadsbesluit van 23-4-1935 
vastgesteld en rond die tijd heeft de 
bebouwing een aanvang genomen. 
Door een opvolger van burgemees-

ter van Heemstra - Baron H.P. v.d. 
Borch - werd op 21 januari 1950 
een gedenksteen van de Alg. Biltse 
Woningbouwvereniging onthuld. 
Deze steen is nu nog steeds in een 
van de gevels van de te renoveren 
woningen aanwezig en de reno-
veerders van nu hebben deze ge-
spaard. 

J. W. H. Meijer schrijft in één van 
zijn vele geschriften over (het ont-
staan van) De Bilt: ‘Van de aldus 
ontstane rechthoeken, veelal bijna 
vierkanten, wordt er een ingeslo-
ten door de Blauwkapelsedijk en 

Looydijk, Hessensteeg en Water-
steeg, om nu nog maar eens de oude 
benamingen voor de dag te halen, 
die zo veel instructiever zijn dan de 
nietszeggende wegen van vandaag. 
De weteringen langs de dijken en 
de sloten langs de stegen zijn alle 
aan de nodige wegverbredingen 
ten offer gevallen. Vanzelfsprekend 
bouwde men het eerst aan die vier 
bestaande wegen en bleef het bin-
nenterrein aanvankelijk als weiland 
liggen, dikwijls lange tijd vanwege 
de hoge exploitatiekosten. In het 
zuidelijke gedeelte van het boven-

omschreven vierkant kwam eerst de 
Groen van Prinstererweg tot stand. 
Enkele jaren later volgde het reste-
rende deel, waarvoor men een bin-
nenvierkant van wegen ontwierp 
met vier uitmondingen op de wegen 
die het raam vormden. Reeds enige 
malen had men in de Raad de wens 
uitgesproken de oud-burgemeester 

H. Ph. J. Baron van Heemstra in 
een passende weg te willen ver-
noemen. Het nieuwe complex bood 
hiervoor een goede gelegenheid. 
Omdat in casu geen sprake was van 
een enkele weg koos men de naam 
Burg. van Heemstrakwartier. 

Moeder
Het Van Heemstrakwartier werd 
de afgelopen twee-en-een-halfjaar 
voor de tweede keer gerenoveerd. 
In het in Breukelen opgeslagen 
gemeentearchief vindt men het 
‘Rapport betreffende onderzoek 
naar achterstallig onderhoud van 

woningwetwoningen in het burge-
meester Van Heemstrakwartier’ uit 
1979. Rond 1980 was de eerste re-
novatie, vertelt ook de moeder van 
het kwartier Ellie Hulst in ‘Verha-
len van Vroeger en Nu’ (2013): ‘Het 
is uniek in de bouwwereld, dat een 
wijk twee keer in relatief korte tijd 
wordt gerenoveerd. De eerste keer 
was in 1980. Het probleem is dat de 
wijk na de oorlog razendsnel uit de 
grond is gestampt. Je hebt het dan 
over revolutiebouw in de periode 
1950 – 1952. De Bilt begon te le-
ven en er was een ernstig tekort aan 

woningen. Dus zijn de weilanden 
tussen de koopwoningen, die uit de 
jaren dertig stammen, vol gezet met 
duplexhuizen. Kleine woningen in 
twee lagen, elk met een eigen voor-
deur, die letterlijk op sloten zijn 
gebouwd, wat tegenwoordig regel-
matig tot verzakkingen leidt’. Ken-
merkend vindt Ellie het dat deze 
laatste renovatie het verschil tussen 
koopwoningen en de huursector 
qua aanzien sterk heeft verkleind.
De kracht van het ‘gezamenlijke’ 
heeft de geschiedenis van het Bur-
gemeester van Heemstrakwartier 

altijd sterk bepaald. Lies Haan 
– Berends (Historische Kring De 
Bilt) toont een verzameling kran-
tenknipsels, die eigenlijk alleen 
maar in positieve zin spreken over 
de bewoners: ‘Samen overleggen 
voor een vriendelijke en veilige 
wijk’ (24-11-1994), ‘Buurt moet 
veilig blijven’(2-7-1996), ‘Schoon-
maak in Van Heemstrakwartier’ , 
‘Met prikkers en bezems zwerf-
vuil te lijf’ en ‘Heemstrakwartier 
weer schoon’ (diverse bladen april 
1998), ‘Na één jaar actie is Van 
Heemstrakwartier schoner dan ooit’ 
(5-5-2004) en ‘Bewoners Heem-

strakwartier willen elkaar bewust 
maken van problemen’(1-2-2006)  

Prettig
Ruim twee jaar geleden bezocht een 
team van PvdA-leden in december 
2012 in de bittere kou het Burge-
meester van Heemstrakwartier in 
de Bilt. Het bleek (ook) toen prettig 
wonen te zijn in het Heemstrakwar-
tier, vooral in het zicht op structu-
rele verbetering van de woonsitu-
atie door de renovatie van de 140 
huurwoningen. De bewoners van 
het Burgemeester van Heemstra-

kwartier gaven over het algemeen 
aan dat het er prettig wonen is. 
Men was erg blij met de renovatie 
van de huurhuizen en de inspraak 
en communicatie van en met de 
buurt. ‘De renovatie levert wel een 
huurverhoging op maar deze wordt 
deels gecompenseerd doordat de 
gerenoveerde woning veel energie-
zuiniger is. Ook ervaart men dat het 
wooncomfort enorm toeneemt’. De 
bewoners waren over het algemeen 
blij met de manier waarop de buurt-
bewoners met elkaar omgaan. Men 
kent elkaar en houdt zoveel moge-
lijk rekening met elkaar.

De gedenksteen van de Alg. Biltse Woningbouwvereniging.

In 1969 werd hier een parkeerplaats onder grote belangstelling aangelegd.
(foto uit de verzameling van Rienk Miedema)

De boom 45 jaar later: de parkeerplaats doet als opslagplaats dienst.

Negen jaar na de eerste steenlegging (1959) met links koopwoningen (2-
22) en haaks daarop de ‘woningwetwoningen’. Een deel van de bomen 
is nog niet geslachtofferd. (foto uit de verzameling van Rienk Miedema)

Ongeveer op dezelfde plaats 55 jaar later deze foto genomen, die ook 
duidelijk aantoont dat de renovatie van de woningen wel klaar is maar de 
herinrichting van de straten nog lang niet.
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Concert in theater het Lichtruim
Op Valentijnsdag, zaterdag 14 fe-
bruari, organiseert de Biltse Muziek-
school een spectaculair en eenmalig 
Valentijnsconcert in de Theaterzaal 
van het  Lichtruim. Het centrale the-
manummer van de avond is het num-
mer ‘My Funny Valentine’. Deze 
jazzstandard, uit de musical ‘Babes 
in Arms’ uit 1937, is in de loop der 
jaren door meer dan 600 artiesten 
uitgevoerd. Het belooft een avond 
te worden vol romantische en swin-
gende muziek uitgevoerd door de 
Bigband van de Biltse Muziekschool 
met als dirigent Martin de Boer en 
een speciaal voor deze avond samen-
gesteld combo onder leiding van Bas 
Bons. Kaarten voor dit concert zijn 
verkrijgbaar bij de ticketshop van het 
Kunstenhuis en een half uur vooraf-
gaand aan het concert bij de kassa. Bigband van de Biltse Muziekschool met als dirigent Martin de Boer.

Expositie in 
Opstandingskerk

Tot medio maart exposeert Inge Zierleyn in de Opstandingskerk te Bilt-
hoven. Zij maakt abstract en figuratief werk. Het hoofdthema is ‘Een-
heid van de schepping’. Planten, dieren en mensen horen bij elkaar en 
zijn afhankelijk van elkaar. Het thema van haar figuratieve werk is veel-
al de verhouding mens en dier, ook in de Bijbel. Mens en hond is een 
geliefd thema. De schilderijen zijn iedere vrijdag tussen 11.00 en 13.00 
uur en op zondag tussen 11.30 en 13.00 uur in de Opstandingskerk aan 
de 1e Brandenburgerweg 34te bezichtigen. 

Winterbeats
De Melodie Percussiegroep van 
de Koninklijke Biltse Harmonie 
presenteert alweer de tweede edi-
tie van ‘Winterbeats’. Na een suc-
cesvolle eerste editie in 2014, geeft  
de melodische slagwerkgroep op 
zaterdag 21 februari een optreden 
in haar eigen repetitiegebouw aan 
de Jasmijnstraat 6b in De Bilt. De 
slagwerkers staan onder leiding van 
dirigent Arie Roelofsen. 

De gedachte bij dit concert is 
‘Schud de kou van je af en swing 
met ons mee!’ en daar wil men 
graag iedereen bij uitnodigen. Het 
concert begint om 20.00 uur. Na het 
concert is er voldoende gelegenheid 
om na te praten onder het genot van 
een drankje. Winterbeats was er ook in 2014.

Mediatoren op De Regenboog
Basisschool De Regenboog in De 
Bilt werkt met het programma 
‘De Vreedzame School’. Het is 
een programma voor sociale com-
petentie en democratisch burger-
schap. Binnen de principes van De 
Vreedzame School leren kinderen 
hoe zij op een goede manier samen 
kunnen leven en werken en even-

tuele conflicten kunnen oplossen. 
Kinderen krijgen daarnaast taken 
en verantwoordelijkheden in de 
klas, in de school en ook in de om-
geving van de school. Zo worden 
leerling-mediatoren opgeleid die 
helpen bij het oplossen van con-
flicten. De kinderen van groep 7 
hebben de afgelopen weken deze 

opleiding tot mediator gevolgd en 
zijn hier allemaal voor geslaagd. 
Tijdens een feestelijke bijeen-
komst kregen zij een officieel di-
ploma uitgereikt. Na hun opleiding 
mogen kinderen zelf aangeven of 
zij ook daadwerkelijk als mediator 
aan de slag willen

(Douwe Bilder)

Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor hun opleiding tot mediator.

Doktersbezoek op de 
Bosbergschool

Hoe groot is je hart en waar zit het precies, wat is toch dat kloppen 
wat je hoort, hoe meet je je eigen hartslag eigenlijk, wat is wel en niet 
gezond voor je hart en wat doet een cardioloog eigenlijk? Allerlei 
ins en outs over hartzaken kwamen, met het oog op de aankomende 
Valentijnsdag, tijdens de Purple Monday van de Bosbergschool aan 
bod. Dorpsgenoot en hartdokter Koos Plomp gaf de leerlingen een kort 
‘college’ en liet vervolgens ook enkele leerlingen met de stethoscoop 
naar hun eigen hart luisteren.

(Hilda Ritman)

Kinder-Natuur-
Activiteiten 

Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De 
Bilt een leuke en leerzame middag voor kinderen van 6 t/m 10 jaar 
op woensdag 18 februari van 14.30 tot 16.30 uur. Aanmelden kan per 
e-mail tot zondag 15 februari: KinderNatuurActiviteiten@gmail.com
Verzamelen bij Infocentrum Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt.
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FC De Bilt pakt drie
punten tegen titelkandidaat

De eerste twee geplande wedstrijden na de winterstop werden afgelast en op 7 februari was het 
maar goed dat Argon ook een kunstgrasveld heeft, want anders was het wederom een verlengde 
winterstop geworden. FC De Bilt kon afreizen naar Mijdrecht en daar op veld 3 tegen de beste 
ploeg uit de tweede klasse aantreden. Argon heeft na de winterstop in de derby tegen CSW een 

nederlaag opgelopen, dus de Mijdrechtse mannen waren gebrand op een overwinning. 

Het was vanaf het begin duidelijk 
dat Argon de betere ploeg heeft en 
dat FC De Bilt het in deze wedstrijd 
vooral van werklust moest heb-
ben. Toch duurde het lang voordat 
het goed combinerende Argon een 
kans kreeg. De aanvankelijk goed 
opgezette aanval mondde uit in wat 
gekluts door het midden en ineens 
schoot een Mijdrechtse aanvaller 
de bal van dichtbij hard richting 
het Biltse doel. Daar stond zoals 

gebruikelijk Ricardo Pouw goed 
op te letten en in een reflex tikte 
hij de harde inzet tot corner. Even 
later zou hij nog een schitterende 
redding verrichten. Argon kreeg 
net buiten het strafschopgebied 
een vrije trap die mooi hoog in de 
hoek werd geschoten, maar Ricardo 
ranselde ook deze bal zijn goal uit 
en Argon restte slechts een corner. 
Een keer leek Argon de onverslaan-
bare Ricardo te passeren, maar ge-

lukkig kwam Kevin de Haas zijn 
keeper te hulp en kopte de bal uit 
de kruising. Aan de andere kant 
had de keeper van Argon niet veel 
te doen en als er een beetje gevaar 
dreigde dan wist hij samen met de 
degelijke verdedigers dit in de kiem 
te smoren. Een mooi schot van 
Erwin Korthals ging een half me-
tertje over het doel, maar dat was 
misschien wel een signaal dat zijn 
linkerbeen weer eens behoefte had 

aan een doelpunt. Dat het bij de rust 
nog 0-0 stond was de verdienste 
van het collectief van FC De Bilt 
en de eerlijkheid gebiedt om te zeg-
gen dat het geluk deze keer aan hun 
kant was.

Gevaarlijk
Na rust ging Argon verder waar 
het was gebleven en in korte tijd 
ontstonden er twee gevaarlijke si-
tuaties voor het Biltse doel, maar 
ook nu ontbrak het aan scherpte bij 
Argon en had De Bilt geen klagen. 
Daarna werd Argon ongeduldiger 
en FC De Bilt kwam langzaam 
wat meer uit zijn schulp. Met veel 
inzet pareerden de Biltse mannen 
hun tegenstander en dat gaf hen 
ook steeds meer energie om zelf 
de aanval te zoeken. Het was zeker 
niet oogstrelend, maar aan de zijlijn 
was op te maken dat De Bilt ver-

trouwen kreeg in een puntje tegen 
Argon. Halverwege de tweede helft 
soleerde Bobby Reyersen door de 
verdediging van Argon en kwam 
gevaarlijk het strafschopgebied 
binnen. Hij kwam in scoringsposi-
tie, maar werd onreglementair te-
gen de grond gewerkt. Erwin Kort-
hals schoot perfect de toegekende 
strafschop in. Er ontstond voor De 
Bilt wat meer ruimte en ongeveer 
vijf minuten voor tijd, kreeg Erwin 
de bal net buiten de zestienmeter. 
Hij omspeelde zijn directe tegen-
stander half en joeg vervolgens 
de bal snoeihard in de kruising: 
0-2. FC De Bilt kwam niet meer 
in moeilijkheden. FC De Bilt deed 
goede zaken om een stevige positie 
in de middenmoot te handhaven. 
Volgende week speelt FC De Bilt 
de inhaalwedstrijd uit tegen VOP in 
Amersfoort.

Goede herstart SVM 
Op de stampvolle tribune en enthousiast gemaakt door speaker Nanne de Vries liet SVM uit 

Maartensdijk zien dat het goed uit de winterstop is gekomen. De inzet was:
zonder veel overtredingen winnen van Bunnik 73. 

Vanaf de eerste minuut zette SVM 
tal van gevaarlijke snelle aanval-
len op. Met de weer terug gekeerde 
aanvoerder Diederik Hafkemeier 
en Roy Wijman kreeg Bunnik 73 
het knap benauwd. Zo kregen Tom 
Jansen en Mike de Kok kansen 
om de thuisploeg op voorsprong 
te zetten. Helaas stond hun vizier 
nog niet scherp genoeg. De sterk 
spelende Bas van Dijk stelde zich 
samen met Diederik Hafkemeier 
volledig in dienst van het elftal en 
Roy Wijman en Djoey Engel zorg-
den voor de aanvallende impulsen.

Bunnik speelde krampachtig en 
kwam pas in de 27ste minuut tot 
een eerste kans. Bunnik groeide 
wat beter in de wedstrijd en SVM 
nam wat gas terug. De soms wel 
erg strak leidende scheidsrechter 
trakteerde de SVM aanvoerder op 
een gele kaart, waarna SVM weer 
wakker werd en voor de theepauze 
toch scoren wilde. De mooiste kan-
sen waren er weer voor Tom Jan-
sen en Mike de Kok, maar de beide 
voorwaartsen konden het net nog 
niet vinden.

Na de thee eenzelfde beeld: SVM 
gevaarlijker en Bunnik 73 loerend 

op de counter. In deze wat rommeli-
ge fase schoot middenvelder Djoey 
Engel de 1-0 binnen in de 68 mi-
nuut. SVM had zin in meer en bin-
nen 10 minuten maakte Tom Jansen 

2-0 (zijn 11de doelpunt) dankzij 
goed doorzetten van Roy Wijman. 
Even later bood Mike de Kok weer 
Tom Jansen de kans op de bevrij-
dende 3-0. Het werd geen doelpunt. 
Bunnik 73 geloofde er niet echt 
meer in. In de 80ste minuut benutte 
Tom Jansen een terechte penalty (3-
0). De moe gestreden Diederik Haf-
kemeier, Bas van Dijk en Tom Jan-

sen kregen een publiekswissel. De 
jonge talenten Erik van der Vaart, 
Mike Boshuis en Mark de Brauw 
vielen goed in. Fons van Klaren 
speelde onopvallend maar verde-

digend sterk. De langdurig gebles-
seerden Marcel Melissen en Jordi 
van der Lee zijn op de weg terug; 
verwacht wordt dat zij deze maand 
weer speelklaar zijn. Bjorn Engel 
gaat goed vooruit, maar zal voorlo-
pig nog niet kunnen spelen. SVM 1 
en 2 zijn a.s. zaterdag vrij en spelen 
21 februari uit tegen Voorwaarts 1; 
SVM 2 gaat naar Desto 2 .

Terwijl de invallers zich (al) warmlopen bemachtigt aanvoerder Diederik 
Hafkemeijer de bal bij een zoveelste doelpoging. (foto Nanne de Vries)

Voordaan Heren 2 pakt zilver 
Het tweede team van hockeyclub 
Voordaan heeft zaterdag zilver ge-
wonnen op de landskampioenschap-
pen zaalhockey voor reserveteams. 
In de districtscompetitie rekenden 
de Groenekanners eenvoudig af met 
de reserveteams van o.a. Leusden, 
Kampong, Huizen en USHC waar-
door voor de negende maal in de 
afgelopen 15 jaar aan het LK kon 
worden deelgenomen. 

In de eerste poulewedstrijd werd 
overtuigend met 8-2 van Arnhem ge-
wonnen. Het grote verschil in tempo 
en balhandling werd met een aantal 
fraaie treffers ruim in de score uitge-
drukt. In de tweede poulewedstrijd 
tegen Bloemendaal stond alleen de 
poulewinst op het spel. Voordaan 
kwam tot twee maal achter maar 

de keeperswissel 3 minuten voor 
tijd leverde een verdiende gelijk-
maker op van Sander van der Stok. 
 
In de halve eindstrijd wachtte Hel-
mond dat ruim van Groningen had 
gewonnen en nipt van het Haagse 
HDM had verloren. In een harde 
wedstrijd wisten de Brabanders met 
enig arbitrair geluk Voordaan op 4-4 
te houden waarna strafballen serie 
volgde.Hierin bleek Voordaan heer 
en meester. Paul Robbert Lankhout, 
Thijs Verburg en Maarten Groenen 
scoorden eenvoudig. Voordaan goa-
lie Engelsman wist drie Helmondse 
pogingen te keren waardoor een fi-
naleplaats werd veilig gesteld.

Het Haagse HDM In de finale een 
maatje te groot. Na een 1-1 ruststand 

liep HDM uit naar een 1-4 voor-
sprong. Met een keeperswissel wer-
den er nog wat Groenekanse treffers 
gemaakt maar het gat was te groot 
waardoor HDM met 4-7 won en 
Voordaan zeer verdienstelijk de zil-
veren medaille kreeg omgehangen.

Coach Wijnand Eissens, zelf helaas 
vanwege andere hockeyverplichtin-
gen afwezig: ‘Het is mooi om te zien 
dat veel ploegen zich stuk bijten op 
onze ervaring en techniek. Spijtig 
dat ik er op de finaledag niet bij kon 
zijn maar ik ben blij dat ik het team 
met wat SMSjes goed kon sturen en 
over het dode punt kon helpen. We 
hebben een prima prestatie neerge-
zet met een team met een gemiddel-
de leeftijd richting de 40. De jeugd 
kan nog wat van ons leren!’

Voordaan Heren 2 wint zilver op Landskampioenschappen.
(foto Michiel van IJzendoorn)

Leden van Verdienste 
bij tennisvereniging

Tijdens de Algemene LedenVergadering van TV Hollandsche Rading 
zijn twee leden benoemd tot leden van verdienste:  Karin Dietz is gedu-
rende 16 jaar - en nog steeds - actief vrijwilliger voor de club. Ze is als 
lid van de jeugdcommissie 7 jaar lang in de weer geweest met activitei-
ten te organiseren voor de jeugd. Vanaf 1998 tot op de dag van vandaag 
is zij lid van de Technische Commissie en kennen de  meeste mensen 
haar van het open Bosbergtoernooi. Daarnaast is zij jarenlang de VCL 
(Verenigings-competitie-leider) van TVHR geweest.

Fred Becht is al vanaf 2001 actief als vrijwilliger, als lid van de kantine-
commissie, bestuurslid en ook nog eens als lid van de jeugdcommissie. 
Hij heeft dus jarenlang een dubbelfunctie vervuld binnen de club is 
altijd in de keuken te vinden waar hij de lekkerste snacks en maaltijden 
bereidt.

Fred Becht en Karin Dietz ontvingen naast een bos bloemen ook een 
speldje en mogen zich vanaf heden leden van verdienste van TVHR 
noemen.

[foto Henk van de Bunt]
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Jachtseizoen bij Ben Labre
Voor Scoutinggroep Ben Labre is het ‘jachtseizoen’ naar spullen voor hun jaarlijkse 

rommelmarkt weer geopend. Met een extra inzameldag op 14 februari tussen
10.00 en 13.00 uur hopen de Scouts al veel materiaal en overtollige huisraad

te mogen ontvangen op het Scoutinggebouw achter de
Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt.

‘Scouting in Nederland wordt niet 
gesubsidieerd. We moeten het zelf 
verdienen’, vertelt coördinator 
Jurriën de Jong wat over de ach-
tergrond om al zo vroeg met het 
inzamelen te beginnen. ‘Ook het af-
gelopen jaar beschikten we helaas 
niet over een permanente plaats 
waar we alvast konden vóór-verza-
melen. Dat gemis proberen we met 
een aantal extra inzamelmomenten 
te compenseren. En dat is hard no-

dig want de rommelmarkt is onze 
grootste inkomstenbron. Maar, 
Scoutinggroep Ben Labre zorgt er 
al 84 jaar voor dat jongeren in De 
Bilt naar Scouting kunnen. En tot 
nu toe is het dankzij de inzet van 
heel veel vrijwilligers, vele gulle 
gevers én de talloze gretige kopers 
altijd nog gelukt voldoende geld in 
te zamelen. Dus wil ik ook dit jaar 
wéér vriendelijk vragen om even de 
zolder en de schuur door te lopen 

op dingen die u niet meer nodig 
heeft. Die kunnen dan misschien 
via onze markt weer een tweede 
leven krijgen. Dat is goed voor de 
kringloop én goed voor de Scou-
ting’. De Scouting mag echter geen 
grote meubelstukken, witgoed en 
chemicaliën aannemen.  De rom-
melmarkt zelf is op zaterdag elf 
april tussen 10.00 en 15.00 op het 
Scoutinggebouw.

(Bert Roozendaal) Elke editie van de rommelmarkt bij Ben Labre kent vele gretige kopers. 

Veiligheidsles op basisscholen
Afgelopen week kregen leerlin-
gen van groep 7/8 les over de 
dode hoek in het verkeer in het 
kader van het lesprogramma ‘Vei-
lig op Weg’, een samenwerkings-
verband van Transport en Logis-
tiek Nederland (TLN) en Veilig 
Verkeer Nederland (VVN). De les 
bestond uit een theoriegedeelte in 
de klas en een praktijkonderdeel 
buiten rondom een speciale ‘Vei-
lig op Weg’ vuilnisauto.

De kinderen konden in de vuilnis-
auto plaatsnemen en zo zelf erva-
ren wat een chauffeur wel ziet in 
het verkeer, maar vooral ook wat 
hij niet ziet. Op deze manier wil-
len TLN, VVN en SITA kinderen 
kennis laten maken met de beper-
kingen van de dode hoek.

(Hannie Besseling)

Leerlingen van Het Zonnewiel in De Bilt beten het spits af op dinsdag 3 
februari.

Groep 7 van de Nijepoort vond een droog onderkomen onder het viaduct 
in Groenekan.

Obs De Kievit trof donderdag 5 januari winterse omstandigheden tijdens 
het praktijkonderwijs.

Kindermiddag Carnaval
Op 15 februari van 14.00 tot 17.00 uur is er een Kindercarnavals-
middag van Carnavalsstichting De Weergodden in het HF Witte 
Dorpshuis in De Bilt. Alle vaste onderdelen zullen er zijn en de toe-
gang is gratis.

Voorzitterswissel
bij Brandweerharmonie

Bij de Bilthovense Brandweerharmonie heeft Alex Lancee de voorzittershamer overdragen aan Donja Hoevers. 
Alex is tien jaar lang voorzitter geweest, maar blijft in het bestuur zich in zetten voor de vereniging. Donja 
heeft aangegeven de taak als voorzitter als een uitdaging te zien en wil vanuit deze rol verder bouwen aan de 
continuering van een gezonde muziekvereniging.

(Peter Otten)



Nootjes
Te koop aangeboden

Gratis af te halen voor-
beeldboeken met KERST- 
en TROUWKAARTEN. 
Parel Promotie, Kon. 
Wilhelminaweg 461 
Groenekan. 
Tel. 0346-211215 e-mail: 
info@parelpromotie.nl

2-delige buffetkast. 4 lades en 
4 deurtjes om op te knappen 
€ 45,-. Tel. 06-52729116

Projectietafel voor film- en 
diaprojector 100cm hoog. 
Filmdoek in metalen oprol 
systeem en standaard 125cm 
breed. € 7,50. Tel. 035-
5771462

Oud vergiet mooi jaren '30. 
€ 5,-. Kathe Bachler werken 
met de wichelroede ceobiolo-
gische invloeden op de mens 
€ 10,-. Tel. 06-44420668

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

Ronde eettafel uitschuifbaar 
110x110cm met kolompoot 
+ 2 stoelen € 10,-. Tel. 06- 
44420668

Huishoudtrommeltje met 
slot. Oud model mooi € 5,-. 
Dommetse herdenkingsmunt 
Willibrord Utr € 5,-. Zwitsers 
zakmes mooi € 10,-. Tel. 
06-44420668

Barretje-strijkplank met rek-
ken en 2 stoeltjes € 15,-. 
Eiken salontafel ovaal met 
tegels 85x85cm. € 10,-. Tel. 
06-44420668

Elektrisch verstelbaar blauwe 
boxspring 90x200cm (zon-
der matras) € 40,-. Tel 06- 
47596592

MUTSEN, handschoenen en 
sjaals nu bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

3 fotoalbums van het konings-
huis € 15,-. Kantensteker oud 
model € 8,-. Gevarendriehoek 
€ 5,-. Sleepkabel € 5,-. 
Startkabel € 5,-. Tel. 
06-44420668

Encyclopedie 24-delig 
Oosthoek € 20,-. Tel. 030-
2281085

Mooie beklede rotan wieg, 
wit € 50,-. Tel. 030-6662858

BOODSCHAPPENTROL- 
LEY'S bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Zaalsportschoenen merk 
Adidas, maat 47. Nieuw in 
doos € 15,-. Tel. 030-2281085

Philips + Daewoo videore-
corder € 20,- per stuk. Tel. 
030-2203659

50 videobanden nieuw + 
gebruikt € 1,- per stuk. Graag 
na drieën ophalen. Tel. 030- 
2203659

Wollen heren jas, maat 54, 
donker blauw € 35,-. Tel. 030-
2283495

Nieuwe leren instapschoenen, 
zwart, maat 9 1/2, merk Avang 
€ 20,-. Tel. 030- 2283495

CASTELIJN & BEERENDS 
luxe portemonnees en akte-
tassen bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Paars vloerkleed z.g.a.n. 
2,60x2m € 45,-. Tel. 030-
2203659

Korte zwart lederen gevoerde 
winterjas, maat XL i.z.g.st. 
€ 49,-. Tel. 035- 8200359/06-
16641083

Z.g.a.n. zwart fluwelen cap, 
maat 56, merk Kavalkade 
€ 20,-. Tel. 06-10119383

Fietsen/ brommers
Mooie kinderfiets voor de 
leeftijd 6 jaar € 15,-. Tel. 030-
2281085

Personeel aangeboden
Voor een goed onderhouden 
(grote) TUIN belt u Rein: 
06-82004441

Heeft u geen tijd om uw huis-
houden te doen of kunt u dit 
niet meer? Laat het aan mij 
over. Ik heb al 5 jaar erva-
ring als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Bij interesse kunt u 
vrijblijvend bellen. Tel. 
06-42771022

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

Gezellig geknipt bij BETTY’S 
CORNER. Elke woensdag en 
vrijdag in Maartensdijk bij 
“Kapper Hans”. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

Ervaren COUPEUSE doet al 
uw naai-, verstel en verander-
werk. Komt ook bij u thuis. 
Tel. 030- 2252986
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Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112
•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren.
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

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

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

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

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

Kelderlekkage: Info@SITvochtwering.nl Vrijblijvende 
inspectie en offerte

VijfdaagseVoorjaarsVakantie voor senioren van 60+ van 
7 – 11 april 2015. Opstap Maartensdijk en De Bilt. Ga 
ook eens mee op reis met Hennie en Henk Broekhuizen. 
Prima verzorgde vijfdaagse hotel-busreis Twente en Drenthe. 
Informatiefolder: bel even 0346-212288 email: hmbroekhui-
zen@kpnmail.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

Cursussen/ trainingen 
Wilt u uw taille smaller en uw lichaam sterker en flexibel 
maken? Uw houding en uithoudingsvermogen verbeteren? 
Kom dan naar Pilates. Zelfs als u één keer per week een les 
volgt, ziet u verbetering. Voor mensen met geen tot veel spor-
tervaring, van jong tot oud. De lessen worden elke woensdag 
gegeven op de Kon. Julianalaan 26. Meld u aan voor een gra-
tis proefles. Voor meer informatie/vragen bel: 06- 30443485 
of surf naar www.drbm.nl

De dinsdagochtend vrouwen gymgroep in Groenekan 
(65+) heeft ruimte voor nieuwe leden. Wilt u in een gezel-
lige groep iets doen aan o.a. uw uithoudingsvermogen, mobi-
liteit, spierkracht en balans, kom dan eens een les volgen 
op dinsdagochtend van 9.30-10.30 uur in de Groene Daan. 
Inlichtingen en opgave bij Carin de Moet, oefentherapeut 
Mensendieck, Tel. 030-6017363 of email info@mensendieck-
debilt.nl

Hebt u al een leuke reis geboekt bij het reisbureau? Schrijf 
u in voor een Op Reis Talencursus bij de Volksuniversiteit 
Hilversum. Deze cursussen starten in april en duren 7weken. 
U leert allerlei zaken die u als toerist in een vreemd land kunt 
tegen komen. De volgende cursussen worden gegeven: Engels 
op reis, Frans op reis, Duits op reis, Spaans op reis, Italiaans 
op reis en Portugees op reis. Info: www.volksuniversiteithil-
versum.nl, Tel. 035-6892051

Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt cursussenAnaloog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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  ....................................................

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

Gezocht: STALLING voor 
motor(s), 1 of 2. Omg 
Wolfsmelk, Maartensdijk. 
Tegen redelijke vergoe-
ding. Tel. 0346-213818/06-
12159972

LUXAFLEX reparatie zon-
wering. Tel. 06-26604779. 
Voor klusjes in en om 
huis. Tel. 0617896843 
(Groenekanseweg)

Werkende studente zoekt per 
1 maart een KAMER voor 
2-3 maanden in Maartensdijk. 
Tel. 06-46624569

Geregistreerd GASTOUDER 
LageVuursche. De plek voor 
uw kind. www.bosgeruis.
jouwweb.nl

T.h.a. kleine WOONRUIMTE 
5X6m incl. keukenblok, dou-
che en toilet. Ook geschikt 
voor kleine salon e.d. Tel. 
035-6217629

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012

Op ’t bankje
Een kwieke vrouw komt met een tevreden blik bij me op het bankje zitten. Af en toe 
pakt ze met een wat verbeten gezicht haar linkerarm vast. Ze ziet me wat verbaasd 
kijken en dan verschijnt er toch een glimlach. ‘Ja, mijn schouder is gebroken en als 
ik wat beweeg voel ik de pijn. Maar ik wil toch van alles doen en net heb ik een uur 
gewandeld, want als een gehandicapte thuis blijven zitten is niets voor mij. Ik moet 
bezig kunnen zijn.’ Ze heeft de arm inmiddels in een goede positie gelegd en heeft 
zo te zien geen pijn. ‘Ik ben verpleegkundige in het ziekenhuis en ga altijd met de 
fiets	naar	mijn	werk.	Fietsen	vind	ik	heerlijk,	maar	vorige	week	had	het	geijzeld	en	
omdat ik nogal vroeg op pad ga was ik bang dat het glad zou zijn. Om geen risico 
te lopen besloot ik met de bus te gaan. De straat was inderdaad glad dus onderweg 
naar	de	bushalte	vond	ik	dat	ik	er	goed	aan	had	gedaan	om	niet	met	de	fiets	te	gaan.	
Vlakbij de bushalte was het helemaal niet glad en juist daar gebeurde het. Ik had al 
gemerkt dat mijn veter loszat, maar ik dacht die maak ik wel vast als ik in de bus zit. 
En ja hoor, ik zag de bus al aankomen en zette de vaart er een beetje in. Opeens ging 
ik onderuit, gestruikeld over mijn veter op een plek waar het helemaal niet glad was, 
met een gebroken schouder als gevolg.’ Ik schud mijn hoofd bij het horen van zoveel 
pech. Dan ga je met de bus omdat het glad is en struikel je over een veter. Ze lijkt me 
toch wel een harde voor zichzelf, want ze vertelt dat ze toch nog met de bus naar de 
spoedeisende hulp van het ziekenhuis is gegaan. Daar werd de breuk geconstateerd. 
‘Ik mankeer nooit wat en dan overkomt je dit. Een klein geluk is dat het mijn linker-
schouder is dus kan ik toch nog wel wat doen. Voor mijn buurman zou het een ramp 
geweest zijn, want die is links’, zegt ze met een glimlach. Een dame met een rollator 
ziet	haar	zitten	en	komt	op	ons	af,	het	blijkt	een	buurvrouw	uit	de	flat	waar	zij	woont	
te zijn. ‘Wat hoor ik Rita, heb je je schouder gebroken? Wat vreselijk voor je. Meisje 
toch, hoe is het er nu mee. Heb je veel pijn.’ Ze vuurt een heleboel vragen op haar af 
en komt bij ons op het bankje zitten. Uitvoerig vertelt Rita wat haar is overkomen. 
Met verontwaardiging in haar stem vertelt ze dat ze bij de spoedeisende hulp vijftig 
euro zou moeten betalen omdat ze niet eerst naar de huisarts was gegaan. Dat waren 
nu eenmaal de regels. En dat nota bene in haar eigen ziekenhuis. ‘Ik zei wat denken 
jullie wel, dat je om half zeven bij de huisarts terecht kunt.’ De buurvrouw schudt haar 
hoofd over zoveel bureaucratie. Ze biedt Rita aan boodschappen voor haar te doen en 
tegen mij zegt ze: ‘Ze staat altijd voor ons klaar om te helpen als er wat is. Als het 
gesneeuwd heeft veegt ze meteen de stoep, ze haalt onkruid weg en niemand klopt 
vergeefs bij haar aan.’ Rita moet erom lachen. ‘Maar jullie zijn ook allemaal lief voor 
mij hoor. Mijn directe buurvrouw heeft mijn sleutel en ze stond de dag nadat het ge-
beurd	was	aan	mijn	bed	met	een	ontbijtje	en	een	kopje	thee.	We	gaan	allemaal	fijn	om	
met elkaar. Bij ons is de participatiemaatschappij op een natuurlijke manier ontstaan.’

Maerten
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Nova maakt zich op voor 
kampioenswedstrijd

Na de verloren wedstrijd van vorige week, stond het eerste van Nova zaterdag tegenover 
Koveni. De voorsprong op de concurrentie was inmiddels geslonken tot twee punten,

dus was het van belang dat de volle buit weer werd binnengehaald. 

Coach Wouter van Brenk was ge-
noodzaakt om zijn opstelling op 
een aantal plekken aan te passen 
wegens het ontbreken van aanvoer-
der Iwan Verhaaf. Zo begon Maik 
van Kouterik in de basis en werd er 
tussen de vakken onderling nog wat 
gewisseld.

Eerste
Het eerste doelpunt liet even op 
zich wachten, na zeven minuten 
was het Job Paauw die vanaf de 
stip de score opende. Niet veel la-
ter stond er al een 0-4 voorsprong 
op het scorebord. Nova had op dat 
moment de wedstrijd direct in het 
slot kunnen gooien, maar de doel-
punten bleven uit en Koveni kwam 
sterk terug. Via 4-4 pakte de ploeg 
uit Nieuwegein een 7-5 voorsprong 

vlak voor de rust. Doelpunten van 
Kim Hoep en Sanne van Kouterik 
bepaalden echter de ruststand in het 
voordeel van Nova: 7-8.

Tweede
Ook in de tweede helft bleef Ko-
veni stug partij bieden. De score 
ging lange tijd gelijk op, tot Van 
Brenk tien minuten voor tijd San-
der Smit binnen de lijnen bracht, 
wiens eerste schot direct doeltref-
fend was: 12-13. Doelpunten van 
Maik van Kouterik en Jan Hoekstra 
zorgden vervolgens voor een 13-15 
voorsprong, die de ploeg in de res-
terende tijd beheerst over de eind-
streep kon trekken. Het slotakkoord 
was wederom voor invaller Sander 
Smit, hij bepaalde de eindstand op 
13-16.

Waardevol
Een waardevolle overwinning voor 
Nova. In een achterhoedegevecht 
om de tweede plaats, heeft de con-
currentie elkaar diezelfde avond 
weer eens afgemaakt, waardoor 
Nova vier punten los staat. Dat bete-
kent dat de ploeg aanstaande zater-
dag in eigen huis de titel binnen kan 
slepen. Het zal geen gemakkelijke 
opgave worden, tegenstander For-
tissimo is namelijk volop in de race 
voor de tweede plaats, welke recht 
geeft op een promotiewedstrijd, en 
zal dus alles op alles zetten om een 
Bilts feestje te verpesten. Aanvang 
van de wedstrijd is 18.00uur. Voor-
afgaand aan dit duel speelt Nova 2 
een belangrijke wedstrijd, de ploeg 
begeeft zich in de gevarenzone en 
de punten zijn hard nodig.

Degelijke overwinning voor Tweemaal Zes
Aanstaande zaterdag moet het gebeuren. Dan staat het uitduel tegen titelconcurrent TOP op het 

programma, bij winst meldt TZ zich voor de titel. Maar eerst moest er afgelopen
weekend gewonnen worden van het op papier zwakkere Excelsior.

 
De bezoekers strijden nog voor 
lijfsbehoud, een puntje meene-
men uit Maartensdijk zou een 
onverwacht presentje zijn. Excel-
sior begon furieus met een flinke 
portie strijdlust en fysieke inzet. 
Het tweede TZ-aanvalsvak kwam 
moeilijk op gang, het eerste aan-
valskwartet daarentegen startte uit-
stekend. Joep Gerritsen heerste in 
de rebound, spits Randy Bruijntjes 
knalde er in die fase vier in. Excel-
sior kon volgen tot 7-7, daarna was 

het wel gebeurd met de tegenstand. 
Bij het kleedkamerbezoek toonde 
het scorebord een duidelijke 12-7.

Plichtmatig
Na de hervatting was Tweemaal 
Zes voortdurend de bovenliggend 
partij. Het eerste kwartier na de 
thee was ronduit rommelig, vooral 
vanwege het vele oponthoud door 
blessures bij de bezoekers. Met nog 
een kwartier te gaan en 20-11 op de 
klok speelde TZ de wedstrijd bijna 

plichtmatig uit. De anders zo en-
thousiaste Tzide was bijna oorver-
dovend stil, het was zo’n wedstrijd 
die als een nachtkaars uitgaat. Bij 
28-18 kwam er een einde aan een 
saaie en eenzijdige tweede helft. 
Geen nood, het ging om de twee 
punten met het titelduel in het voor-
uitzicht. Tweemaal Zes zal zeker 
een niveautje beter moeten spelen 
om zaterdag in Zeeland te kunnen 
verrassen. 

(Henry Valk)

Joep Gerritsen heerst in korfpositie.

Sterke overwinning DOS
DOS reisde zaterdag af naar Waddinxveen in de wetenschap dat de 
tegenstander de laatste weken in goede vorm steekt en ook erg mak-
kelijk tot scoren komt. DOS riep hen een halt toe en won met 10-15.

Coach Steven Brink kon zaterdag eindelijk weer eens met de basisacht 
starten. Linda Nap was de afgelopen weken klaar gestoomd door de 
fysio en speelde bij haar rentree 45 minuten mee en lijkt zo op tijd fit 
voor het slot van de competitie. Mede door haar inbreng was het spel 
in haar vak wat stabieler. Tegenstander Korbis had deze wedstrijd voor 
extra rebound kracht gekozen en in de eerste fase van de wedstrijd 
ging DOS hier niet goed mee om. Korbis profiteerde en nam een 2-0 
voorsprong. DOS knokte zich terug en creëerde ook mooie kansen. 
Via 2-2 pakte DOS nog net voor rust een voorsprong van 4-6.

Knietje
In de rust bleek dat Marjolijn van Zijtveld door een ontvangen ‘knietje’ 
niet meer verder kon. Lisanne Groot verving haar en met haar eerste schot 
en doelpunt zette zij de toon voor een goede tweede helft.  DOS bleef 
geconcentreerd verdedigen. Aanvallend heersten nu de Westbroekers in 
de rebound en met degelijk spel liepen zij uit naar een 5-11 voorsprong.  
Het verzet van Korbis was op dat moment gebroken al brachten enkele 
wissels nog wel nieuw elan in de ploeg. DOS gaf deze voorsprong 
natuurlijk niet meer uit handen en won dik verdiend met 10-15. Coach 
Brink was vooral tevreden over het verdedigende optreden van zijn 
team dat de makkelijk scorende thuisploeg om slechts tien doelpunten 
hield. Door dit resultaat blijft DOS samen met MIA (dat ook won) de 
ranglijst aanvoeren.

Aanstaande zaterdag ontvangt DOS in de laatste thuiswedstrijd van de 
zaalcompetitie Luno dat zich zaterdag in veiligheid speelde. De wed-
strijd begint in De Vierstee om 20.30 uur. DOS 2 won met 10-20 de 
uitwedstrijd bij Koveni en heeft a.s. zaterdag aan een punt voldoende 
voor het kampioenschap. De wedstrijd tegen Fortissimo start om 19.15 
uur. 

Brandenburg – B.Z.P.C. 
Na de mooie overwinning vorige week in Eindhoven traden de heren 
van Brandenburg afgelopen zaterdag aan tegen BZPC uit Bodegraven 
één van de 3 koplopers in de 1e klasse. Een ploeg die zwaar fysiek 
waterpolo speelt en onder leiding staat van de oud coach van Bran-
denburg Herman van Tongeren. 

Brandenburg startte overdonderend, via snelle aanvallen en goede 
schoten eindigde de 1e periode in een 5-1 voorsprong voor Branden-
burg. In de 2e periode ging het wat meer gelijk op, de gasten misten 
nog wel een strafworp maar beide ploegen scoorden 2 maal en zo 
stond halverwege een 7-3 stand op het scorebord. Ook de 3e periode 
ging gelijk; een periode waarin de Biltse ploeg rustig en gecontroleerd 
speelde en o.a. via een mooie midvoor goal van Cees de Jong werd 
het na 3 perioden 9-4. Maar in de 4e periode gooide de tegenstanders 
uit Bodegraven de beuk er in en Brandenburg kwam onder druk te 
staan en liet zich te veel meeslepen in het fysieke spel. Binnen enkele 
minuten was de voorsprong geslonken naar 2 doelpunten (9-7). Toch 
werd de overwinning veilig gesteld o.a. via een benutte strafworp van 
Olaf Bakker. 

Door de 11-9 overwinning en de uitslagen van de andere wedstrij-
den steeg Brandenburg naar de 5e plaats maar blijft de achterstand op 
de koploper 4 punten. Volgende week is een vrij weekend en daarna 
volgt de uitwedstrijd tegen het lager geklasseerde Aqua Novio uit Nij-
megen. 

Nieuwe sponsor voor Tweemaal Zes
Hotel ’t Koningsbed verbindt zich 
als sponsor aan korfbal-overgangs-
klasser Tweemaal Zes. Het recrea-
tiebedrijf uit Groenekan biedt luxe 
accommodatie voor individuele 
gasten, daarnaast is het mogelijk 
om ‘t Koningsbed exclusief te hu-
ren voor een zakelijke bijeenkomst 
of familie-/vriendenuitje. 

(Henry Valk)
De sponsovereenkomst werd bekrachtigd met een bloemetje voor Evert 
van Voorst en Erica van Dieren uit handen van TZ-vertegenwoordigers 
Bert Bos en Tim Meijers.

Geslaagd optreden TumbleTime
Woensdag 4 februari sloot Tumble-
Time weer een van haar cursussen 
af met een open les. Alle deelnemers 
toonden hun kunsten in de tissue aan 
het publiek. Ze lieten zien al heel 
veel geleerd te hebben. De laatste 
groep had een spectaculair optre-
den voorbereid. Op muziek werden 
de verschillende trucjes met elkaar 
verbonden en zo ontstond er een 
dans in de lucht. Deze meiden lieten 
zien naast een hoop lef ook over een 
uitstekend uithoudingsvermogen te 
beschikken. De meest gevorderde 
deelnemers bleven met hun act maar 
liefst 5 minuten in de lucht. Een 
knappe prestatie vond ook het en-
thousiaste publiek.Voor tissue heb je aardig wat kracht en uithoudingsvermogen nodig.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

28 feb: Wijn, Spijs & Jazz avond

“Wat schaft de pot?”

Woe.
11-02
Do.

12-02
Vr.

13-02

Souvlaki filet, kruidige
aardappel en tzaziki

of
“Kalamari”

(Pijlinktvis op Griekse wijze)
of

“Moussaka” (Ovenschotel met 
aubergine en feta kaas)

€ 9,50

Woe.
18-02
Do.

19-02
Vr.

20-02

Parelhoen filet met truffel-
aardappel en champignons

of
Zalm filet in spek
met bieslook saus

of
Pasta met pompoen

en gruyère kaas

€ 9,50

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Help de Utrechtse weidevogels 
Nadat de laatste sneeuw is verdwenen, buitelen de eerste kieviten al weer boven de akkers.

De eerste grutto’s zijn ook al gearriveerd in hun broedgebieden in Nederland.
Het voorjaar komt er aan. Landschap Erfgoed Utrecht organiseert

cursussen voor beginnende weidevogel vrijwilligers.

De weidevogels horen bij ons Ne-
derlandse landschap, ze horen bij 
het voorjaar. Geniet u ieder voor-
jaar ook van de roep van de grutto 
en de duikvluchten van de kievit? 
Om hun te helpen bij het overleven 
in ons drukke landschap zetten hon-
derden Utrechtse vrijwilligers zich 
in voor de weidevogels. Ook u kunt 
een bijdrage leveren om deze cul-
tuurvogels te behouden. 

Weidevogelgroepen
In de provincie Utrecht zijn 14 
verschillende weidevogelgroepen 
actief. Als weidevogelvrijwilliger 
leert u de weidevogels goed ken-

nen. Op basis van hun gedrag leert 
u waar zij hun nest hebben gemaakt. 
De nesten worden op gespoord en 
gemarkeerd met 2 stokken. De boer 
of loonwerker kan zo het nest goed 
zien, zodat hij er rekening mee kan 
houden bij de werkzaamheden op 
het land. Goed overleg met de boer 
is een belangrijk onderdeel van de 
werkzaamheden. Door goed met 
elkaar te overleggen zullen meer 
weidevogels overleven.

Nesten
Vanaf eind maart tot in juni be-
schermt u de nesten en houdt u in 
de gaten hoe het met de jonge vo-

gels gaat. Buiten in het land geniet 
u van het weer en de vogels. In deze 
periode bent u minimaal 4 uur per 
week in het veld om de nesten te 
zoeken, meestal in kleine groepjes. 
Landschap Erfgoed Utrecht orga-
niseert cursussen voor beginnende 
weidevogel vrijwilligers. 

Ook krijgt u begeleiding van een 
ervaren weidevogelbeschermer als 
u het veld in gaat. Heeft u interesse? 
Meld u dan aan voor de beginners-
cursus via www.landschaperfgoed-
utrecht.nl/cursussen. Voor vragen: 
weidevogels@landschaperfgoed-
utrecht.nl. 

Als weidevogelvrijwilliger kunt u uitgebreid van de natuur genieten.

Onderhoud Bos Voordaan van start
door Henk van de Bunt

In februari laat de Gemeente De Bilt Bos Voordaan bij Groenekan flink opknappen.
Bomen krijgen ruimte om te groeien, er komt een nieuw bruggetje

en de entree aan de Vijverlaan wordt aangepast.

De gemeente heeft deze werkzaam-
heden afgestemd met de klankbord-
groep en gezamenlijk een beslissing 
genomen over de werkzaamheden. 
In deze klankbordgroep zitten be-
woners van Groenekan, leden van 
Stichting Het Groenekans Land-
schap, Stichting Brigida en de ge-
meente. Jaarlijks maakt de klank-
bordgroep een ronde door het bos 
om de ontwikkelingen en werk-
zaamheden te bespreken. 

Oranje
Met een oranje stip is aangegeven 
welke bomen ruimte moeten ma-
ken voor een goede ontwikkeling 

van het parkbos. Het nieuwe brug-
getje komt over de watergang naast 
het bosperceel van de voormalige 
rioolwaterzuivering, eigendom van 
Stichting Het Groenekans Land-
schap. Bij de ingang van het bos 
aan de Vijverlaan vernieuwt de 
gemeente de palen en komt er een 
dwarsplank. Deze laatste is nodig 
omdat fietsers en andere voertuigen 
oneigenlijk gebruikmaken van al-
ternatieve routes naar het bos.

Bos Voordaan
Dit ruim 14 hectare grote, lang-
gerekte parkbos ligt ten noorden 
van Groenekan, op de overgang 

van de Utrechtse Heuvelrug naar 
het Vecht- en plassengebied. Het 
maakte deel uit van het voormalige 
landgoed Voordaan, dat eind 18e 
eeuw werd aangelegd door Abra-
ham Calkoen.

De oorspronkelijke laanstructuur, 
de waterpartijen en het padenver-
loop zijn nog te herkennen. Dank-
zij een werkgelegenheidsproject 
tijdens de crisisjaren ’30 van de 
vorige eeuw werd het bos vol met 
narcissen geplant; ze kleuren tegen-
woordig nog steeds een groot deel 
van het park vrolijk geel tijdens het 
voorjaar.

Wandelen en
stamppot in de natuur

Zaterdag 14 februari is er gelegenheid om op een wel heel bijzondere 
locatie echte Hollandse stamppot te eten. De Agrarische Natuurvereni-
ging Noorderpark organiseert op die dag een winterwandeling met aan-
sluitend een stamppotmaaltijd vanaf 14.30 uur in de museumboerderij 
Vredegoed aan de Heuvelllaan 7 in Tienhoven/Oud Maarssenveen.
Tijdens de wandeling (start om 15.30 uur) langs het Zoddengebied in 
polder Maarssenveen zal Bert van der Tol vertellen over het ontstaan en 
de cultuurhistorie van dit unieke gebied. Voorbeeld van deze cultuur-
historie zijn de bijzonder oude wandelpaden zoals die er vroeger waren 
vanaf de Vecht naar Hollandsche Rading. Na de wandeling is er nog 
een rondleiding door het museum Vredegoed en vervolgens kunnen de 
liefhebbers van stamppot -als het weer het toelaat- tussen de schapen 
van het eten genieten. Aanmelden voor de wandeling en/of de stamp-
potmaaltijd kan bij Henk van Zijtveld, tel 0346 281266, of per mail: 
v.zijtveld@hetnet.nl tot uiterlijk 13 februari. 

Laarzen zijn tijdens de wandeling gewenst, ook als het niet gesneeuwd 
heeft.

Winterwandeling op 
Sandwijck

Op zondag 15 februari organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met 
Het Utrechts Landschap een rondleiding over het landgoed Sandwijck 
aan de Utrechtseweg in De Bilt. Ook in de winter is er het nodige te 
beleven. Vaak zijn er volop sporen te zien van ree, vos en allerlei andere 
dieren. Op Sandwijck staan ook veel bijzondere boomsoorten, 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 par-
keerplaats op Sandwijck aan de Utrechtseweg 301, recht tegenover het 
Van Boetzelaerpark. Als de grond niet bevroren is, zijn laarzen of hoge 
schoenen nodig. De rondleiding is gratis. Honden zijn (ook aangelijnd) 
niet toegestaan op Sandwijck.

Onwaarschijnlijk dat er komend 
weekend een pak sneeuw ligt, 
maar ook in wat modderige grond 
zijn sporen goed te herkennen.

Het nieuw aan te leggen bruggetje komt over deze watergang ter vervanging van de boom.
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