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Scholieren in debat 
met kandidaat-Statenleden

door Guus Geebel

Leerlingen van De Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum zorgden woensdagmiddag 4 maart 
in het gemeentehuis voor een bomvolle Mathildezaal. Zij namen deel aan een discussie met 

vertegenwoordigers van tien partijen die aan de verkiezingen van Provinciale Staten deelnemen. 

De werkgroep politiek De Bilt had 
de middag in overleg met leer-
krachten Maatschappijleer van de 
scholen georganiseerd en voorbe-
reid. Deze werkgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de politie-
ke partijen die zowel in de gemeen-
teraad als in Provinciale Staten ver-
tegenwoordigd zijn. De politieke 
partijen hadden vooraf speerpunten 
aangeleverd over onderwerpen die 
jongeren aanspreken. Die waren op 
school besproken. 

Kandidaten
Burgemeester Arjen Gerritsen 
leidde de discussie. Hij wijst op 
het belang van de verkiezingen. 

‘Deze verkiezingen, waaraan jul-
lie niet mee mogen doen, gaan wel 
over jullie.’ In een korte voorstel-
ronde geven kandidaten aan wat 
hun speerpunten zijn. Voor CDA-
kandidaat Derk Boswijk (25) is 
dat jeugdwerkloosheid. Kees van 
Kranenburg (ChristenUnie) wil 
aandacht voor het gebruik van de 
fiets en openbaar vervoer. ‘Ruim 
baan voor de fiets’, zegt ook de 
25-jarige Ayla Schneiders van D66. 
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(VVD) heeft veiligheid voor weg-
gebruikers hoog in het vaandel. 
Voor het scheppen van banen wil 
hij ruimte geven aan ondernemers. 
Pieter Kroon (25) staat op de lijst 

van GroenLinks. Speerpunten: 
landschap, natuur, milieu, mobili-
teit, wegen en fietspaden. Menno 
Boer (SP) heeft openbaar vervoer 
als speerpunt. Voor Johan Sloot-
weg (SGP) is dat vitaal platteland. 
‘Wij willen dorpen overeind hou-
den en daarvoor is het nodig dat de 
landbouw zich goed kan ontwik-
kelen.’ Mitchel Nebbeling (PvdA) 
wil zich inzetten voor betaalbare 
woningen voor jongeren en stu-
denten. René Dercksen (PVV) gaat 
voor lagere belastingen en is tegen 
windmolens. Mieke Hoek (50+) 
wil bewust personeelsbeleid waar-
mee ouderen een kans hebben op 
de arbeidsmarkt.

Discussie
René Dercksen krijgt de vraag 
uit te leggen waarom hij tegen 
windmolens is. Hij stelt dat deze 
vorm van energieopwekking 
enorm duur is, omwonenden veel 
overlast bezorgt en het landschap 
vervuilt. Zijn stellingname leidt 
tot een stevige discussie met de 
scholieren en de andere kandi-
daten. Het onderwerp openbaar 
vervoer dat Menno Boer inbrengt 
wordt eveneens stevig bediscus-
sieerd. Mitchel Nebbeling licht 
toe op welke wijze huisvesting 
voor jongeren gerealiseerd kan 
worden. Mieke Hoek ziet in ver-
zorgingshuizen die dreigen te 
worden afgebroken mogelijkhe-
den voor  studenten of starters. 
Jeugdwerkloosheid krijgt even-
eens alle aandacht. Om die te 
bestrijden wordt voorgesteld de 
gaming industrie meer kansen te 

geven. Derk Boswijk constateert 
dat aan de ene kant jongeren geen 
stageplek kunnen vinden en aan 
de andere kant bedrijven stagi-
aires zoeken. Hij pleit voor een 
betere afstemming. Menno Boer 
stelt dat zeventig procent van de 
banen bij het MKB te vinden zijn. 
Ayla Schneiders ziet mogelijkhe-
den voor banen bij het energie-
transitieproces.

Coalitie
Aan het einde van de middag 
vraagt de burgemeester of er jon-
geren zijn die door het debat van 
mening zijn veranderd, dat zijn er 
twee. Op de vraag op wie ze zou-
den stemmen als dat kon, kregen 
D66 en de PVV de meeste stem-
men. De burgemeester constateert 
dat als het aan deze jongeren ligt 
de volgende coalitie bestaat uit 
D66 en de PVV.

Scholieren van De Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum in een bomvolle Mathildezaal.

Nieuwe overzichten 
kandidaten verkiezingen

Alle stemgerechtigden van de gemeente De Bilt ontvangen donderdag 
12 maart een nieuw overzicht van de kandidatenlijsten voor de ver-
kiezingen van de leden van de provinciale staten en de leden van de 
waterschapsbesturen. 

Bij het ter perse gaan van de reeds verzonden kandidatenlijst is in het 
overzicht van de partijen een kolom op een verkeerde plaats komen te 
staan. Hierdoor stonden de kolommen met de kandidaten van de Socia-
listische Partij (lijst 7) niet naast elkaar. 

Stembiljetten
Het gaat hier niet om de stembiljetten. Die zijn in orde en worden pas in 
het stembureau uitgereikt aan de kiezers. Het betreft de voorgeschreven 
publicatie, huis-aan-huis, van de deelnemende partijen en kandidaten. 
Hoewel de drukfout klein en direct herkenbaar is, wil de gemeente De 
Bilt toch dat de kiezers een correct exemplaar ontvangen.

Huis-aan-huis
Burgemeester Arjen Gerritsen: ‘Er is ergens in het drukproces iets ver-
keerd gegaan, wat we pas na de huis-aan-huis verspreiding van de kan-
didatenlijsten hebben ontdekt. Gelukkig kan de drukker de fout tijdig 
herstellen zodat iedere stemgerechtigde in onze gemeente volgende 
week alsnog een correct overzicht krijgt van de kandidatenlijsten’. 

Stem 18 maart

Heeft u PvdA
ook aan de deur gehad?

10.000 gesprekken in 
twee jaar. Maak de
PvdA 18 maart lokaal,
provinciaal en
nationaal sterk!

Donderdag 19 maart
vanaf 21.01 uur
De toegang is gratis
Hoogvliet Bilthoven
Leyenseweg 127

Toegang vanaf 18 jaar, neem een 

geldig legitimatiebewijs mee.

6 halen = 5 betalen
Alle combinaties mogelijk

6 halen = 5 betalen
Alle combinaties mogelijk

Kom naar onze wijnproeverij 
Maak kennis met een selectie van
onze beste en lekkerste wijnen!

0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek

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



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

15/3 • 10.30u - Ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/3 • 14.30 en 19.30u -

Ds. R.W. de Koeijer
15/3 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
15/3 • 18.30u - Prop. J.W. Verboom

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/3 • 10.30u - Mw. Ir. R. van Doorn

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/3 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
15/3 • 10.30u - Pastor J. Baneke

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

11/3 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed 
15/3 • 10.15u - Ds. G. Hagens
15/3 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

11/3 • 19.00u - Ds. M.P.D. Barth
15/3 • 10.00u - Ds. C.N. van Dis

15/3 • 19.00u - Ds. H.G.J. van Dolder

Pr. Gem. Immanuelkerk
15/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
15/3 • 10.00u - Da. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
15/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
15/3 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

15/3 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

Herv. gemeente Blauwkapel 
11/3 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel 

11/3 • 19.30u - Ds. M. Baan
15/3 • 10.00u - Ds. H.M. Burggraaf 

15/3 • 18.30u - Ds. G. Mulder

Herst. Herv. Kerk
11/3 • 14.00 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

15/3 • 10.30 en 18.00u - Ds. Juffer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/3 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/3 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer
15/3 • 10.00u - Ds. A. Jonker
15/3 • 18.30u - Ds. J. Prins

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

11/3 • 10.00 en 19.30u - Ds. A.J. Britstra
15/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
15/3 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
14/3 • 19.00u - Pastoor Ton Huitink

15/3 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/3 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga
15/3 • 10.00u - Hr. A. Doornebal
15/3 • 18.30u - Dhr. J. van Ooyen

PKN - Herv. Kerk
11/3 • 11.00u - Ds. J. Ezinga

11/3 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
15/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

15/3 • 18.30u - Ds. P. Wijnberger
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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

Spirituele inloopavond 

In Centrum de Linde is op vrij-
dagavond 13 maart een spirituele 
inloopavond. Iedereen die geïn-
teresseerd is in spiritualiteit en 
welzijn is dan van harte welkom 
voor een miniconsult of een ont-
spannende massage vanaf 19.00 
uur. Locatie: Centrum De Linde, 
Jachtlaan 15, Bilthoven. Entree is 
gratis. Kijk voor meer informatie 
op www.centrumdelinde.nl 

Happy Market in Bilthoven

Vrijdag 13 maart a.s. organiseert 
Atelier in Beeld de Happy Mar-
ket in Bilthoven tussen 12.00 en 
20.00 uur. De opzet van de markt 
is lokale ondernemers te verbin-
den met deze regio. Stuk voor 

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.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.’

stuk inspirerende bedrijven die 
met hart en ziel zelf producten of 
diensten maken waar je blij van 
wordt. De Happy Market heeft 
als thema de voorjaarsschoon-
maak en een frisse start. Voor 
meer informatie: www.atelie-
rinbeeld.eu, of e-mailen infoin-
beeld@gmail.com. 

Voorinzameling Rommelmarkt

Scoutinggroep Ben Labre houdt 
zaterdag 14 maart een extra inza-
melingsdag voor hun jaarlijkse 
rommelmarkt in april. Mensen 
die materiaal en overtollige 
huisraad hebben staan, kunnen 
dat tussen 10.00 en 13.00 uur 
brengen bij het Scoutinggebouw 
achter de Michaelkerk aan de 

Kerklaan in De Bilt. Grote meu-
belstukken, witgoed en chemi-
caliën worden niet aangenomen.

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 maart 
van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 

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.

Nooit meer muziek
Nooit meer vissen
Nooit meer ...

Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn, 
dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.

Diep bedroefd zijn wij door het plotseling overlijden van 
mijn man, onze (schoon)vader en opa

Rudolph Hubertus Bernardus Nicolaas 
Knaap

- Ruud -

Utrecht, 6 december 1948  Maartensdijk, 5 maart 2015

Joke Knaap - Kok
Iwan en Colette
Max

Correspondentieadres:
Uitvaartcentrum Agterberg
T.a.v. Familie Knaap
Wolter Heukelslaan 50
3581 ST Utrecht

Ruud is overgebracht naar Uitvaartcentrum Agterberg, 
alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 
12 maart om 15.30 uur in crematorium Den en Rust, Frans 
Halslaan 27 te Bilthoven.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Het Koetshuis, 
Dorpsweg 195 te Maartensdijk.

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 14 maart oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwa-
gens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Groenekan
Op zaterdag 14 maart haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Kussen is het eerste tere spel
waar we ‘t grote leven mee begroeten.

Kussen is het allerlaatste vaarwel
van mensen als ze sterven moeten

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde 
die zij ons schonk en de zorg waarmee zij ons omringde, 
geven wij u kennis dat van ons is heengegaan 

Dirkje Maria Slot
Dick

sinds 1 juli 2011 weduwe van Hendrik Gerardus Alblas

* 5 augustus 1925, Maartensdijk † 5 maart 2015, Blauwkapel

 Truus & Peter †
 Pascal & Suzanne 
 Manon & Stephan 
 Cootje 
 Henriëtte

Kapelweg 11
3566 MK  Utrecht

De begravenis heeft dinsdag 10 maart 2015, plaats gevonden.
Op de begraafplaats Den en Rust, te Bilthoven.
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Huurdersbelang speerpunt 
gemeentelijk beleid

De fractie van Beter De Bilt vraagt de komende maanden aandacht voor 
speerpunten in het beleid van B&W, dat in mei wordt gepresenteerd 
door middel van een ‘kadernota’. 

De gemeenteraad moet het College van B&W concreet aangeven wat 
de speerpunten in het beleid moeten zijn. Maar dat gebeurt onvoldoen-
de. Eén van de speerpunten is sociale woningbouw en huurdersproble-
men. Aanleiding is de nieuwe toekomstvisie ‘met bewoners naar vitale 
wijken’ van Woonstichting SSW in De Bilt. Woonspraak, de huurders-
vereniging van SSW, steunt het voornemen van SSW om huurders een 
grotere invloed te geven. Maar Woonspraak wijst er tegelijkertijd op dat 
in 2013 en 2014 SSW de adviezen over matiging van huurverhogingen 
naast zich neer heeft gelegd. 

Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) pleit voor een krachtige rol 
van de gemeente voor de sociale woningbouw. De nieuwe Woningwet 
schrijft voor dat belangenorganisaties als Woonspraak aan tafel horen te 
zitten in het jaarlijkse overleg van het College van B&W en SSW over 
prestatieafspraken. Verder vraagt Rost van Tonningen het College van 
B&W om een gedegen visie op sociale woningbouw. ‘Bitter is vaak de 
constatering dat alle huurders moeten meebetalen voor mismanagement 
in de gehele sector van woningcorporaties; niet alleen bij SSW aan de 
orde maar ook bij andere verhuurders, zoals onlangs in de Planetenbaan 
in Bilthoven. B&W is niet alleen partner van een verhuurder als SSW 
maar moet ook toezien op de oplossing van huurdersproblemen’, aldus 
Beter De Bilt. 

Rode Kruis tulpenactie 
Ook in deze gemeente wordt de landelijke actie van het Rode Kruis ‘Tulp voor Hulp’ gesteund. Er 
worden bij Albert Heijn bosjes prachtige rode tulpen verkocht van de soort Red Heart Tulip. Van 

de opbrengst gaat één euro per bosje naar de hulpverlening van het Rode Kruis in Nederland. 

Ook in de gemeente De Bilt wor-
den Rode Kruis hulpverleners zo’n 
100 keer per jaar ingezet bij eve-
nementen, grote sportactiviteiten, 
seizoenmarkten, concerten. Ze zijn 
allemaal vrijwilliger en hun inzet 
is belangeloos. Het is moeilijk om 
de kosten van deze hulpverlenin-
gen rond te krijgen. Met deze actie 
hoopt het Rode Kruis publiciteit te 
krijgen voor al die noodzakelijke 
hulp, die eigenlijk voor iedereen in 
nood vanzelfsprekend is.

(Annemieke Roestenberg)

Debatavond Provinciale 
Statenverkiezingen 

door Guus Geebel

Onder leiding van burgemeester Arjen Gerritsen werd woensdag 4 maart in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis een verkiezingsdebat gehouden. Tien partijen namen aan de discussie deel. De 

discussieavond was een initiatief van acht Biltse partijen, aangevuld met de PVV en 50+.

De deelnemers stelden zich eerst 
voor en gaven aan waar hun partij 
in de provincie voor staat. Achter-
eenvolgens waren dat: VVD-lijst-
trekker Arthur Kocken, Jan Willem 
Jansen, nummer 4 op de CDA-lijst, 
Arne Schaddelee, lijsttrekker voor 
de ChristenUnie, Mieke Hoek lijst-
trekker van 50+, Florian Bekkers, 
nummer 2 op de lijst van Groen-
Links en woonachtig in De Bilt, Ad 
Meijer, lijsttrekker van de SP,  gede-
puteerde Ralph de Vries, nummer 2 
op de lijst van D66 en woonachtig 
in de gemeente, Gijs van Leeuwen, 

lijsttrekker van de SGP, Kees de 
Kruijff nummer 4 op de PvdA-lijst 
en Han IJssennagger, nummer 2 op 
de lijst van de PVV.

Stellingen
Alle deelnemers hadden vooraf twee 
stellingen ingebracht. Door de orga-
nisatie werd daarvan een stelling ge-
kozen, waarmee de indiener in debat 
ging met een van de andere partijen. 
VVD’er Kocken beet het spits af 
met de stelling: ‘De provincie moet 
geen extra taken naar zich toetrek-
ken. Daar is geen geld voor en de 

gemeenten moeten zelf afwegingen 
maken’. De Kruijff van de PvdA 
verschilde daarover weinig van op-
vatting, hoewel PvdA wel een hel-
pende hand wil blijven bieden. De 
stelling van Jan Willem Jansen luidt: 
‘Het CDA wil levendige kernen in 
de gemeenten door grootschalige 
winkelcentra buiten de kernen niet 
toe te staan, en zoeken naar alterna-
tieven voor leegstaande winkelpan-
den’. Zijn opponent Ralph de Vries 
herkent dit punt in zijn eigen D66 
programma. De Vries ziet wel een 
verschil in het standpunt over het in 

stand houden van voorzieningen. 

Kleine kernen
‘Kleine kernen moeten de ruimte 
krijgen om te kunnen groeien’ is de 
stelling waarmee de ChristenUnie 
in discussie gaat met GroenLinks. 
In grote lijnen onderschrijft Flo-
rian Bekkers deze stelling. Mieke 
Hoek gaat in discussie met Gijs van 
Leeuwen over de stelling: ‘Bewust 
personeelsbeleid voor ouderen kan 
een besparing opleveren’. Zij stelt 
dat een oudere werknemer vaak kan 
fungeren als opleider. De SGP vindt 
dat de provincie hier niet over gaat. 
Florian Bekkers heeft een stelling 
over energiebesparing. Hij vindt 
dat de provincie het voortouw moet 
nemen om duurzame energie in te 
voeren. Hij verschilt daarover dui-
delijk van mening met Han IJssen-
nagger die niets ziet in windenergie. 
De PVV vindt het een dure oplos-
sing. De SP pleit in de stelling voor 
busverbindingen in dorpen en kleine 
kernen, ook als het meer geld kost. 
Hij gaat hierover in discussie met de 
VVD. Kocken is fel tegen deze stel-
ling. Ad Meijer gelooft niet in een 
oplossing met vrijwilligers en de 
regiotaxi. 

Windmolens
D66 wil recreatiegebieden op de 
been houden door er extra voor-
zieningen bij mogelijk te maken. 
Ralph de Vries denkt zo deze ge-

bieden in stand te kunnen houden. 
Mieke Hoek is het daarmee wel 
eens, maar vraagt ook aandacht 
voor de omgeving die meer drukte 
te verduren krijgt. De SGP wil dat 
kleine kernen de ruimte krijgen om 
te bouwen naar eigen behoefte om 
zo voorzieningen in stand te hou-
den. Van Leeuwen wil daarvoor de 
rode contouren oprekken. Ad Meijer 
stelt dat op deze manier kleine ker-
nen groot worden. Hij vindt wel dat 
het karakter in stand moet blijven. 
Uitbreiding kan ook de natuur aan-
tasten. De PvdA stelt: ‘Bestuurlijke 
opschaling is een prima en zelfs 
een democratischer alternatief voor 
gemeentelijke samenwerking.’ Het 
CDA ziet alleen wat in opschaling 
als gemeenten er zelf voor kiezen 
om samen te gaan. De stelling van 
de PVV is kort. ‘Nee tegen wind-
molens’. IJssennagger noemt wind-
molens de meest optisch vervui-
lende objecten van het landschap. 
‘Geen windmolen er meer bij in 
onze mooie provincie Utrecht.’ 
Arne Schaddelee vindt dat energie 
zo duurzaam en goedkoop mogelijk 
opgewekt moet worden. De PVV 
stelt dat er de komende jaren meer 
dan genoeg fossiele brandstoffen 
zijn. Na een pauze wordt ingegaan 
op de inbreng van de aanwezigen. 
Gediscussieerd wordt over onder-
wijs en werkgelegenheid, en vooral 
over de verbreding van  A27 en 
eventueel te nemen maatregelen.

Voornamelijk supporters van de deelnemende partijen woonden het debat bij.

Ter ondersteuning van de Tulp voor Hulp actie zijn er op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart Rode Kruis vrijwilligers 
in het filiaal van Albert Heijn in de Kwinkelier in Bilthoven aanwezig. (foto Mathilde Dresselhuis)

Ruim baan voor de fiets
GroenLinks wil dat de provincie 
een snel en comfortabel fietsnet-
werk aanlegt dat woonkernen en 
openbaar vervoerknooppunten 
met elkaar verbindt. Afgelopen 
week hingen leden van Groen-
Links op tal van plaatsen in de 
provincie bordjes op, om hier 
aandacht voor te vragen; zo ook 
in de gemeente De Bilt. 

Kandidaat-Statenlid Henk 
Zandvliet vraagt aandacht bij 
de rotonde op de hoek van de 
Groenekanseweg en de Biltse 
Rading.

	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605



4

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

Roerbak reepjes met 
verse groenten

Hamlappen en 
fricandeau

Livar karbonade

Gehaktspeciaaltjes 6
voor 5.00

voor 0.99

500
gram 6.98

500
gram 3.75

500
gram 4.98

500
gram 7.50

Scharrel kippenbouten 
naturel of gekruid     

STOMPETOREN 
JONG

BOEREN 
KRUIMELKAAS

4.98
voor

4.98250
gram

4.98500
gram

 5.98500
gram

Heerlijke  LA TUR KAASJES
MET KOE, GEIT EN SCHAAP

DJAKARTA MIX 

Voorjaarssalade
Filet american
Sellerie salade 3 x 100

gram 3.98

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

Coburger rauwe ham
Rosbief
Fricandeau 3 x 100

gram 4.98

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

Hamburgers, slavinken, 
runderverse worst, rundervinken, 
gehaktcordonblues etc. 

KIPDIJ SPECIAAL, GEVULD 
MET KAAS EN OMWIKKELD 
MET GEROOKT SPEK

Special van week:

1.25100
gram

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
TAGLIATINE
MET GEVULDE KIP EN GROENTEN

_________________________100 GRAM 1,25
JAPANS WEEKEND
Kip - Beef - Zalm
MET GROENTE - NOEDELS - RIJST

________________________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi!!!

Vers gesneden

Meloenmix
VOLLE BAK

Extra grote malse

Kropsla
Gewassen

Spinazie
ZAK 300 GRAM

ALLEEN MAANDAG 16, DINSDAG 17
EN WOENSDAG 18 MAART

0,99 0,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70
Er is weer Raapstelen stamppot

Er zijn weer Hollandse
Aardbeien, Asperges

en Primeurs
VOORGEKOOKTE

Bistro-krieltjes
____________________500 GRAM 0,99
HANDAPPELS

Elstar
____________________HÉÉL KILO 0,99
Ravioli met gehakt OF

Ravioli met paddestoelen (VEGA)

____________________100 GRAM 1,49

Volop SPECIALITEITEN
uit Brussel

HollandseVoorjaarskoopje
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Magazijn uitverkoop
In verband met reorganisatie

fantastische aanbiedingen

Kortingen tot 50%
Zaterdag 14 maart 10.00 uur – 18.00 uur

Dorpshuis Hollandsche Rading – Dennenlaan 57

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt 
zoekt vrijwilligers

door Marijke Drieenhuizen

Het eerste deel van 2015 zal er voor 35 vluchtelingen een plek gezocht moeten worden in de 
gemeente De Bilt. Dat is veel. Hanneke Eilers is coördinator van het Steunpunt Vluchtelingen 

De Bilt: ‘Ik snap best dat woningzoekenden in De Bilt daar niet blij mee zijn. Door het 
toewijzen van woningen aan vluchtelingen zal de wachttijd voor reguliere
woningzoekenden toenemen. Maar realiseer je wel dat de vluchtelingen

geen keus hebben, ze worden zonder inspraak ergens geplaatst.
Het is hen niet aan te rekenen’. 

Vluchteling ben je niet zo maar. Er 
gaat heel traject aan vooraf: je bent 
niet veilig in je land en hebt gegron-
de angst voor vervolging op grond 
van je ras, religie, nationaliteit, po-
litieke opinies of lidmaatschap van 
een bepaalde sociale groep. Daar-
naast kan iemand ook vluchten voor 
een oorlog of burgeroorlog. Ze laten 
dan familie en vrienden, hun huis en 
sociale netwerk achter en vertrek-
ken naar een land dat ze niet ken-
nen. Als asielzoeker vragen ze dan 
bijvoorbeeld asiel aan in Nederland. 
Lukt dat dan zijn ze statushouder, 
dat is een tijdelijke vergunning die 
na 5 jaar definitief kan worden. De 
vluchtelingen zullen, na eerst te zijn 
opgenomen in een opvangcentrum, 
zo snel mogelijk doorstromen naar 
een reguliere woning. Dat regelt het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoe-
kers. Het Rijk bepaalt dat gemeen-
ten vluchtelingen moeten huisvesten 
en legt ook het aantal op. Voor De 
Bilt was dat vorig jaar 39, het eerste 
deel van dit jaar zijn het er 35 en de 
kans is aanwezig dat de tweede helft 

van het jaar nog eens dat zelfde aan-
tal vluchtelingen gehuisvest dient te 
worden.

Samenwerking zoeken
De gemeente heeft zelf geen wonin-
gen en het huisvesten van vluchte-
lingen is doorgeschoven naar Woon-
stichting SSW De Bilt. Marcel Jeths 
is Manager Klant en Maatschappij 
bij SSW De Bilt: ‘Het is inderdaad 
zo dat de Gemeente De Bilt een 
taakstelling heeft om in de eerste 
helft van dit jaar 35 statushouders te 
huisvesten. De taakstelling voor de 
tweede helft van 2015 is nog niet be-
kend. Het is een fors aantal in verge-
lijking met voorgaande jaren. Vooral 
omdat de meeste statushouders al-
leenstaanden zijn of mensen zijn die 
hun gezin in het land van herkomst 
hebben achter gelaten. Alleenstaan-
den hebben recht op zelfstandige 
huisvesting. Als er meer gezinnen 
komen hebben we minder wonin-
gen nodig dan wanneer het veel al-
leenstaanden zijn. Hier hebben we 
nog geen zicht en invloed op. Het 

kan dus zo zijn dat aan het eind van 
2015 de taakstelling 2 keer 35 sta-
tushouders is geworden die allemaal 
alleenstaand zijn. Dat zijn dan 70 
woningen op een gemiddelde van 
300 woningen die we per jaar toe-
wijzen is dat ongeveer 23 procent. 
We kunnen in dat geval 23% minder 
reguliere woningzoekenden helpen. 
SSW wil samenwerking zoeken met 
andere partijen in De Bilt, zoals ge-
meente, particuliere woningbezit-
ters, beleggers en ontwikkelaars, om 
de oplossing niet alleen in het hui-
dige sociale segment te vinden. Het 
doel daarvan is de nadelige gevolgen 
voor de reguliere woningzoekenden 
te beperken’.

Inburgering
Vluchtelingen horen op een gegeven 
moment dat er bijvoorbeeld in de 
gemeente De Bilt woonruimte voor 
hen is. Steunpunt Vluchtelingen de 
Bilt koppelt er dan een vaste bege-
leider aan. Hanneke Eilers: ‘Er moet 
dan ineens heel veel tegelijk ge-
beuren. Deze mensen hebben niets. 

Voor het inrichten van hun woning 
gaan de nieuwkomers een lening 
aan bij de kredietbank, onze vrijwil-
ligers helpen ze daarbij. Let op, zij 
betalen dus zelf voor hun inrichting. 
We bieden aan om eerst een Kring-
loopwinkel te bezoeken. Maar er is 
ook hulp nodig bij praktische za-
ken als het vinden van een huisarts, 
tandarts, eventueel scholen voor de 
kinderen en ga zo maar door. Ui-
teraard start iedereen ook met de 
inburgeringscursus die na drie jaar 
moet zijn afgerond. In het begin zijn 
de contacten intensief, later als de 
zelfredzaamheid toeneemt zullen de 
contacten minder worden. In prin-
cipe stopt het na 24 maanden. Dan 
zijn de mensen veelal in staat om 
zelfstandig deel te nemen aan de sa-
menleving. Wat mij altijd het meest 
opvalt is dat deze mensen sterk zijn 
en veel veerkracht bezitten’. 

Vrijwilligers
Letty Berk is als vrijwilliger aange-
sloten bij het Steunpunt. ‘Het is vaak 
zo anders voor deze mensen, zo’n 

verschil in cultuur en daarbij zijn ve-
len getraumatiseerd door wat ze in 
het land van herkomst hebben gezien 
en ervaren. De omschakeling is vaak 
lastig, ik neem ze daarbij graag bij de 
hand’. Momenteel zijn er 58 mensen 
in begeleiding. Dat worden er dus 
heel wat meer dit jaar. Hanneke Ei-
lers: ‘Daarom zetten we in op het zoe-
ken naar vrijwilligers. Het is in het 
begin een intensief proces waarbij je 
te maken krijgt met veel verschillende 
partijen als bijvoorbeeld de gemeente 
en de Regionale Sociale Dienst. Dat 
is ook de tijd waarin je echt iets kunt 
betekenen. Daarna wordt het wat 
minder maar zal er nog met regel-
maat een beroep op je gedaan wor-
den’. Letty Berk: ‘Het is mooi werk. 
En lukt het ze om zelfstandig verder 
te gaan dan ben je weer nodig voor 
een nieuwe vluchteling’. 

Meer informatie
Hanneke Eilers is graag bereid om 
meer informatie over dit vrijwilli-
gerswerk te geven zij is bereikbaar 
op telefoonnummer 030 2292825.

Tekst bij foto: Steunpunt Vluchtelingen De Bilt zoekt vrijwilligers. 
Hanneke Eilers (links) en Letty Berk vertellen waarom.

Buys Ballotweg wil
renovatie en veiligheid

De Buys Ballotweg in De Bilt en omgeving wacht nu al vijf jaar op renovatie van het wegdek. 
Ook voelt niet iedere buurtbewoner zich er meer veilig. Deze geluiden hoorde het wijkteam

van de PvdA bij hun bezoek aan deze wijk tussen Hessen- en Waterweg in De Bilt. 

Volgens de bewoners wordt er ge-
deald in deze buurt en zijn de gang-
poortjes achter de flats zeer slecht 
verlicht. Ook tijdens dit wijkbe-
zoek kwam het zwembad weer ter 
sprake, net als de zorg die leeft over 
het verdwijnen van de eenvoudige 
huishoudelijke ondersteuning.

KNMI
Het was de eerste keer dat het wijk-
team van PvdA De Bilt in de om-
geving van de Buys Ballotweg op 
bezoek was. Vijf jaar geleden werd 
de riolering vervangen in de buurt. 
En vanaf 2010 is er al sprake van 
plannen voor vervangende nieuw-
bouw van basisschool De Regen-
boog met gymzaal en buitenschool-
se opvang en van de herinrichting 
van de openbare ruimte. Vanwege 
deze plannen werd gewacht met het 
opnieuw aanleggen van het weg-
dek. Er is vooral veel behoefte aan 
informatie en communicatie van en 
met de gemeente. 

Gebrek 
Er wordt ook hier geklaagd over 
slechte openbare verlichting. Voor-
al de gangpoortjes achter de flats 
zijn aardedonker. Buurtbewoners 
verklaren dat ze ’s avonds liever 
niet iets uit hun berging halen. Ook 
wordt er volgens bewoners gedeald 
bij de Regenboogschool, een plek 
die hier blijkbaar geschikt voor is 
vanwege de lege parkeerplaats voor 
de school en de min of meer be-

schutte ligging. Men is erg tevreden 
over het Cruyff Court; hier wordt 
veel gebruik van gemaakt door ver-
schillende groepen kinderen. Men 
zou graag de sportbus weer terug 
zien in De Bilt. Deze sportbus gaf 
een extra impuls aan buitenspelen, 
ook was men blij met het extra toe-
zicht op het spel van de jeugd.

Zwembad
Ook in de buurt rondom de Buys 
Ballotweg loopt de PvdA tegen 
‘vaste klachten’ aan. Bijna overal 
in de gemeente wordt geklaagd 
over afval. Ook in deze buurt vindt 
men de containers te klein waar-
door er veel vuilnis naast de con-
tainers terechtkomt, met zwerfvuil 
tot gevolg. Er wordt in deze straten, 
net als op veel andere plekken in De 

Bilt, structureel te hard gereden en 
ook hier vinden de buurtbewoners 
het groen-onderhoud te summier.
Het zwembad: wanneer komt er 
nu duidelijkheid? en de onzeker-
heid over de zorg. Krischan Ha-
gedoorn, fractievoorzitter van de 
PvdA: ‘Wij vinden het logisch dat 
de zorg overal in De Bilt zo vaak 
ter sprake komt. De mensen weten 
nog niet zeker of ze hun huishou-
delijke hulp kunnen behouden. Ook 
weet men niet of er betaald moet 
worden en zo ja, hoeveel dan. En 
juist de bewoners in deze wijk heb-
ben behoefte aan een zwembad in 
de buurt, men heeft vaak geen auto. 
Van uitstel komt toch geen afstel, is 
een veel gehoorde vrees onder de 
bevolking van De Bilt’.

(Geert Slot) 

PvdA wijkteam verzameld bij de Regenboog aan de Buys Ballotweg.

ANBO- bijeenkomst

De plaatselijke afdeling van de 
ANBO organiseert op 17 maart 
een samenkomst in de ANBO-
thuisbasis de Schakel , Soest-
dijkseweg Zuid 49 in De Bilt, 
aanvang 14.00 uur. Deze mid-
dag verzorgt smartlappenkoor 
‘De Zingende Vuurtoren’ twee-
maal drie kwartier een optreden, 
waarbij ze door een eigen band 
worden begeleid. Ook de leden 
van collega bonden KBO en/of 
PCOB zijn van harte welkom.

Rommelmarkt

Op zaterdag 20 juni organiseert 
korfbalvereniging DOS uit West-
broek een rommelmarkt. Over 
spullen voor de rommelmarkt 
kan telefonisch contact worden 
opgenomen via 0346 282627. De 
spullen worden evt. (thuis) opge-
haald.

Verwenmiddag PCOB

Aanmeldingen voor de ‘verwen-
middag’ van de PCOB op vrijdag 
20 maart a.s. in de Toutenburg 
aan de Kievitlaan in Maartens-
dijk kunnen worden gedaan bij 
Marianne Westeneng, tel. 030 
2286381 of email: mwesteneng@
gmail.com. 

Jaarlijkse postduivenverkoop

P.V. De Bilt houdt weer de jaar-
lijkse verkoping van jonge duiven 
en bonnen van jonge duiven. De 
verkoop startte online op 4 maart 
en wordt met een daadwerkelijke 
verkoping op zaterdag 21 maart 
om 14.00 uur vanuit het eigen 
clubgebouw (Jan Steenlaan 34A, 
Bilthoven) afgesloten. Een ver-
koop met voor ieder wat wils, 
duiven voor alle disciplines. Voor 
info en kooporders kan contact 
worden opgenomen met Ron Mil-
tenburg (tel.030 2205465) of Peter 
van Bunnik (tel.030 2203379).
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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

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

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, BilthovenOpen dag & NLdoet 

21 maart van 10.00-14.00 uur 
in d’Amandelboom

Welkom op de open dag van d’Amandelboom voor:
- een interactieve markt 
 rond bewegen en vitaliteit
- een NLdoet-klus (www.nldoet.nl)

Woonzorgcentrum d’Amandelboom
Noord Houdringelaan 82, Bilthoven 
www.accoladezorggroep.nl

Thuis voor 
iedereen

amandelboom_NLdoetA0def.indd   1 30-01-15   10:16

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Advocaat / chocolade slof 
nu € 8,25

Puur krokantjes 
per 4 € 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

SENIOREN REISJES 
MAARTENSDIJK

Voorjaar programma 2015.

7-11 april:
Vijfdaagse hotel-bus excursie.
Twente en Duitsland met veel extra 
voor € 330, Deze reis is al vol. 

28 april:
Polder en Bloembollen dagtocht.
Koffie met gebak en mooie lunch 
inclusief 2 opstapplaatsen voor
€ 37,50

22 mei:
Zwerftocht door Alblasserwaard.
Met veel extra en 2 opstapplaatsen 
voor € 37,50

Meer informatie? Bel dan even:
0346 - 212288 of mail: 
hmbroekhuizen@kpnmail.nl

Hennie en Henk Broekhuizen. 

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancôme
Nachtcreme

25%
korting!!



 De Vierklank 7 11 maart 2015

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

Lente start met Gluren bij de Buren
door Guus Geebel

Voor de zevende keer vindt op zaterdag 21 en zondag 22 maart Gluren bij de Buren plaats. Het 
is een liefhebbersfestival op huiskamerniveau met muziek, theater, cabaret, beeldende kunst en 

verhalen. Bewoners stellen hun huizen beschikbaar en de artiesten en kunstenaars
zorgen belangeloos voor een gevarieerd programma. 

Op zaterdag zijn er activiteiten op 
acht en zondag op twaalf locaties. 
Optredens beginnen om 13.00 uur, 
14.30 uur en 16.00 uur. Dan wordt 
in elk huis telkens hetzelfde pro-
gramma uitgevoerd. Afwijkend 
daarvan zijn de optredens van kin-
deren van de talentenklas van de 
Biltse Muziekschool. Die treden 
zaterdag drie keer op met een an-
dere samenstelling. Telkens laten 
twee jonge talenten horen waar-
toe zij al in staat zijn. Hun leeftijd 
varieert van 9 tot 16 jaar. De aan-
vangstijden van deze optredens zijn 
13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur 
op het adres Hoflaan 18 Biltho-
ven. Het volledige programma van 
Gluren bij de Buren staat op www.
glurenbijdeburen-debilt.nl 

Organisatie
Gluren bij de Buren is een initia-
tief vanuit de Stichting Kunst en 
Cultuur De Bilt (SKC) en wordt 
georganiseerd door Titia Brouwer, 

Els Bonten, Caroline Willemse, 
Andrea Juriaanse, Margaret Steur 
en Inge Fuijkschot. Het evenement 
wordt gefinancierd door de SKC en 
een bijdrage van bezoekers. In alle 
deelnemende huizen staan spaar-
huisjes waar gasten vrijwillig een 
bijdrage in kunnen doen. ‘Dat was 
vorige keer zo’n groot succes dat 
we er een mandje bij moesten zet-
ten’, vertelt Inge Fuijkschot. 

Aanbod
Het aanbod van artiesten was dit 
jaar aanvankelijk wat minder. ‘An-
dere jaren schreven we artiesten 
en kunstenaars die eerder hadden 
meegedaan aan en daarna gingen 
we kijken of we nieuwe mensen 
konden krijgen’, vertelt Andrea Ju-
riaanse. ‘Omdat we vorig jaar een 
enorm aanbod van artiesten hadden 
en mensen hebben moeten afwij-
zen, wilden we het dit jaar anders 
aanpakken. We deden een algeme-
ne oproep in de pers waarop echter 

weinig respons kwam. We besloten 
toen ook deelnemers van vorige 
jaren aan te schrijven. We hebben 
nu negentien deelnemende huizen 
waarin activiteiten plaatsvinden.’ 

Voorbereiding
Maandag 2 maart werd bij Inge 
Fuijkschot thuis een kennisma-
kingsbijeenkomst gehouden van 
mensen die hun woning beschik-
baar stellen. ‘Er waren zo’n vijfen-
twintig mensen en het was een heel 
gezellige avond. Mensen vonden 
het leuk om met elkaar te praten en 
wij konden vertellen wat de bedoe-
ling was. Leuk was het antwoord 
dat we kregen van nieuwe aanbie-
ders op de vraag waarom ze hun 
huis beschikbaar stellen. Ze vertel-
den dat ze nog maar kort in hun huis 
wonen en op die manier in contact 
met de omgeving kunnen komen.’ 
Gluren bij de Buren begint op de 
eerste lentedag en de huizen zijn 
goed per fiets te bereiken.

Andrea Juriaanse en Inge Fuijkschot (rechts) hopen, dat veel mensen de 
huizen gaan bezoeken.

Ragfijne weefsels en sieraden
door Rascha Ravestein

Rita Kok en Marijke de Goey laten vanaf 15 maart hun werk zien in de Art Traverse van het 
gemeentehuis in De Bilt. Rita toont ijle en speelse weefkunst en Marijke sieraden en beelden. 

Rita: ‘Het lichte en transparante van ons werk versterkt elkaar.’ 

Rita Kok weeft al 45 jaar. Eerst 
kleding, wandkleden en stola’s 
en nu doorzichtige weefwerken. 
Ze combineert linnen draden met 
weerbarstige materialen, zoals vis-
snoer. Rita: ‘Op een dag zag ik kin-
deren vissen aan de waterkant. De 
zon scheen en die liet het vissnoer 
prachtig glinsteren. Dit inspireerde 
mij om met dit snoer te gaan we-
ven.’  Ze experimenteert ook met 
gitaarsnaren, rubber, metaal en 
perspex. Zelfs met de stekels van 
een stekelvarken. Rita: ‘Ik hang 
mijn weefsels altijd een stukje van 
de muur. Zo tovert het wisselende 
daglicht steeds nieuwe schaduwen 
op de muur.’ 

Geblokte patronen
Marijke de Goey maakt sieraden 
en beelden. Ze ogen licht en door-
zichtig. Marijke: ‘Sieraden zijn 
een sculptuur voor het lichaam en 

sculpturen zijn sieraden voor het 
landschap.’ In 2014 werd haar reus-

achtige The Tango Dancers onthuld 
in het beeldenpark van Alan Gibbs 
in Nieuw-Zeeland. Alan Gibbs is 
een rijke zakenman en kunstver-
zamelaar. Hij kocht een stuk grond 
van 95 hectare en nodigt beroemde 
kunstenaars als Anish Kapoor, Sol 
Lewitt en Richard Serra uit om 
beelden te maken. ‘ Ik bevind mij 
dus niet onder de minsten,’ lacht 
Marijke. Reist u wel eens met de 
dubbeldeks intercitytreinen? Dan 
zit u nietsvermoedend op stoelen 
van Marijke. Zij ontwierp het ge-
blokte patroon van de bekleding. 
Op de tentoonstelling in De Bilt 
laat zij vooral sieraden en kleine 
beelden zien.

Documentairemaakster Ireen van 
Ditshuyzen opent op 15 maart om 
15.00 uur de expositie in het ge-
meentehuis. De tentoonstelling 
duurt tot 12 mei.

Rita Kok :’Toen ik met mijn kleinkinderen ging vissen, zag ik hoe het 
zonlicht door het vissnoer scheen. Dat inspireerde mij om met dit snoer te 
gaan weven.’ (foto: Erwin Olaf)

Marijke de Goey:‘ Sieraden zijn sculpturen voor het lichaam en sculpturen 
zijn sieraden voor het landschap.’ 

Auto in de sloot

Bij Maartensdijk zijn twee auto’s hard op elkaar gebotst. Het ongeluk 
gebeurde vrijdagavond 6 maart op de Achterweteringseweg. Een van 
de wagens kwam in de sloot terecht. Er raakte niemand gewond. De 
auto’s liepen wel zware schade op. (foto: Bas de Rooij)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Ludwig: groots en meeslepend!

Zaterdagavond acht uur. Ludwig, een nieuwe operette begint. Het decor 
is van bordkarton en blijkt de komende 5 kwartier een zeer inventief ge-
heel te zijn.  Ludwig gaat over de gelijknamige Koning van Beieren, in 
de 2e helft van de 19e eeuw. Een tijdgenoot van Bismarck van Pruisen, 
van Keizerin Sisi van Oostenrijk en van componist Richard Wagner, 
waar Ludwig volkomen idolaat van was. 

Groots en Meeslepend heet het gezelschap, dat deze Ludwig, in de per-
soon van Steef de Jong, speelde. Het bordkarton, de verkleedpartijen, 
de liedjes en de techniek; het geheel was van een bijzondere klasse. De 
voorstelling kreeg ook niet voor niets de prijs voor de beste voorstel-
ling van De Parade: ‘Een betoverend muzikaal meesterwerkje’, aldus 
de jury. 

De theaterzaal van Het Lichtruim was half gevuld, zo’n 70 mensen, 
denk ik. De avond ervoor speelde men in Den Dolder. Zo kort ach-
ter elkaar was niet zo handig denk ik. Maar laat Het Lichtruim vooral 
doorgaan. Met dit soort voorstellingen bouw je een naam. Nu nog meer 
muziek en er gaat iets moois groeien.

Bertus Voortman
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Een dagje vrijwilligerswerk uitproberen? Dat kan tijdens NLdoet op 20 en 21 maart aanstaande.
In deze klussenladder ziet u waar nog extra handen nodig zijn. 
Doet u mee? 

Tijdens NLdoet gaan overal in Nederland vrijwilligers aan de slag voor een goed doel bij hen in de buurt. Ook in 
onze gemeente zijn tientallen klussen te klaren. Kijk snel in de klussenladder of er een leuke klus voor u tussen zit. 

Hoe werkt het? 
U kunt zich via de website van NLdoet aanmelden voor een klus bij u in de buurt: www.nldoet.nl Klik op 
‘Klus zoeken’, vul uw woonplaats in en u ziet een overzicht van klussen. U kunt ook direct contact opnemen 
met de klusaanbieder via de gegevens uit de klussenladder. 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om mee te doen aan NLdoet? Als klusaanbieder of als 
(groep) vrijwilligers? Neem contact op met ViA De Biltt: via@mensdebilt.nl of (030) 744 05 95. ViA De Bilt is 
onderdeel van MENS De Bilt. 

Klussenladder
Wat? Nieuwe konijnenhokken bouwen
Voor wie? Zorgboerderij Nieuw Bureveld in De Bilt
Wanneer? Vrijdag 20 maart
Contactpersoon: Dhr. D. Stelling, 030-231 78 77 en info@nieuwbureveld.nl

Wat? Onderhoud aan Landgoed Vollenhoven 
Voor wie? Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven in De Bilt
Wanneer? Vrijdag 20 maart
Contactpersoon: Mevr. L.A. van Marwijk Kooy, 06-12767691 en lucie@landgoedvollenhoven.nl

Wat? Aankleden va de tuin  
Voor wie? Zorgboerderij Nieuw Bureveld in De Bilt 
Wanneer? Vrijdag 20 maart
Contactpersoon: Mevr. J. Steenmans, 06-53878163, info@nieuwbureveld.nl

Wat? Singles ontmoeten elkaar tijdens de voorjaarsschoonmaak
Voor wie? Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt
Wanneer? Zaterdag 21 maart
Contactpersoon: Mevr. L. Nagengast, 030-2209615 en l.nagengast@mensdebilt.nl

Wat? Verrijdbare plantenbakken timmeren
Voor wie? Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt
Wanneer? Vrijdag 20 maart
Contactpersoon: Mevr. L. Nagengast, 030-2209615 en l.nagengast@mensdebilt.nl

Wat? Het Van Boetzelaerpark lenteklaar maken
Voor wie? Vrienden van het Van Boetzelaerpark in De Bilt
Wanneer? Vrijdag 20 maart
Contactpersoon: Dhr. B. Verwiel, 030-2211270 en info@vriendenboetzelaerpark.nl

Wat? Kerk schoonmaken en kleine kusjes klaren
Voor wie? Katholieke Gemeenschap Michael Laurens
Wanneer? Zaterdag 21 maart
Contactpersoon: Dhr. F.J. Hemmerlin, 030-2732452 en francois.hemmerlin@kpnmail.nl

Wat? Moestuin van De Rietakker lenteklaar maken 
Voor wie? Basisschool De Rietakker in De Bilt
Wanneer? Zaterdag 21 maart
Contactpersoon: Mevr. G. v. Genderen, 06-14661128 en g.vangenderen@rietakker.nl

Wat? Hekken rond de tennisclub opknappen 
Voor wie? Tennis Klub Helios Centrum in Bilthoven
Wanneer? Zaterdag 21 maart
Contactpersoon: Mevr. J. Pasma, 030-2250643 en bestuur@helios-bilthoven.nl

Wat? Klussen aan het clubhuis van scouting
Voor wie? Scouting Rover Crofts Group in Bilthoven
Wanneer? Zaterdag 21 maart
Contactpersoon: Dhr. A. Smit, 030-6991164 en arend.smit@emissioncare.nl

Wat? Bloemschikken met ouderen
Voor wie? Woonzorgcentrum De Schutsmantel 
Wanneer? Vrijdag 20 maart
Contactpersoon: Mevr. M. Dijkkamp, 030-2286911 en m.dijkkamp@warandeweb.nl

Wat? Onderhoud muziekhuis Gaudeamus
Voor wie? Muziekhuis Gaudeamus in Bilthoven
Wanneer? Zaterdag 21 maart
Contactpersoon: Mevr. L. Zwarts, 030-2293847 en lily_zwarts@hotmail.com

Wat? Bloementuin aanleggen
Voor wie? Zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk
Wanneer? Vrijdag 20 maart
Contactpersoon: Mevr. Van Oostrum, 06-27347742 en m.priester@live.com

Wat? Clubhuis opknappen
Voor wie? TennisverenigingTautenburg in Maartensdijk 
Wanneer? Zaterdag 21 maart
Contactpersoon: Mevr. M. Kraan, 0346-213342 en margobriaire@casema.nl

Wat? Peuterspeelzaal opknappen
Voor wie? Peuterspeelzaal ’t Bruggetje in Maartensdijk 
Wanneer? Zaterdag 21 maart
Contactpersoon: Mevr. M.Emmelot, 06-22733338 en info@peuterspeelzaalhetbruggetje.nl

Wat? In en om het clubhuis aan de slag
Voor wie? Tennis Vereniging Hollandsche Rading
Wanneer? Zaterdag 21 maart
Contactpersoon: Dhr. C. Floor, 035-5771636 en cafloor@hotmail.com

Kies een leuke klus voor NLdoet! 
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Trouwen in Westbroek
Dinsdag 3 maart scheen om 14.30 uur de zon en reed een Lincoln trouwauto uit 
1929 de Westbroekse Prinses Christinastraat in. Chauffeur Alfred Colijn bracht 

gelegenheidsbruidspaar Virgenie Hoogendoorn en Gijs Franken tot voor het Dorpshuis.

De toegestroomde aanwezigen za-
gen het bruidspaar uitstappen en 
onder applaus werden zij de zaal in-
gehaald. Tot ieders verbazing werd 
een trouwacte getekend, waarna 
twee getuigen uit het publiek hierop 
ook hun handtekening zetten. De 
stemming was gezet voor een mid-
dagje ‘Westbroek Ontmoet’.

Pakjes op maat
Aanleiding voor de romance was 
het verhaal van mevrouw Lies Her-
rewijn. Zij naaide indertijd voor 
menig bruid een trouwjurk, ook in 
tijden van schaarste vlak na de oor-
log, toen er weinig stof voorhanden 
was. In de doopjurk van haar hand 
zijn in de loop der jaren verschil-
lende kinderen ten dope gedragen 
in de Hervormde kerk van West-
broek. Zowel de doopjurk als het 
jurkje waarin haar dochter bruids-
meisje was, waren te bezichtigen. 
Als juffrouw Herrewijn gaf zij 
naailessen op de hervormde school 
en later thuis voor maar 2 kwartjes, 

zoals één van de toehoorders me-
moreerde. Ook naaide zij 16 pak-
jes op maat voor de majorettes in 
1981. Om beurten kwamen ze toen 
passen.

Bruiden
De zaal van het Dorpshuis was aan-
gekleed met trouwjurken van meer-
dere Westbroekse bruiden. Sobere 
jurken van lang geleden in zwart 
en grijs, maar wel met plooitjes en 
veel pikante knoopjes. Moderne, 
witte jurken met kantapplicaties, 
ranke lijfjes, rokken van tulle in 
meerder lagen, compleet met rijg-
sluiting. Verhalen kwamen los over 
die bijzondere dag; het werd feest. 
Naast bruidsjurken werd ook een 
aantal feestgangers bekeken. Heren 
in pak, uit de oude doos of kring-
loopwinkel, waaruit na aankoop 
500 gulden uit de binnenzak kwam. 
Dames in feestelijke kledij, deels 
zelfgemaakt. Ook onder het pu-
bliek bleken meerdere dames hun 
kleding zelf te naaien.

Film
Herinneringen werden gedeeld in 
een film over trouwen in Westbroek. 
Uit trouwboeken van verschillende 
dorpsgenoten waren foto’s in de 
film opgenomen. Samen met film-
beelden van Wim van de Geer, 
Wout van Winssen en Gijs Franken 
gaven zij een ontroerende, maar 
ook geestige kijk op feestelijkhe-
den van toen en nu. Soms verras-
send voor betrokkenen om zichzelf 
terug te zien op die, voor hen zo bij-
zondere dag. Sobere bruiloften met 
vrolijke gezichten, wandelen van 
het gemeentehuis naar de kerk of 
met paard en wagen, koets of mooi 
gepoetste oldtimer. Iedere bruiloft 
trok veel publiek, vroeger op klom-
pen en op latere beelden kleurrij-
ker met veel bekende gezichten. 
De koster van de kerk maakte, in 
de tijd van de grote nieuwbouw in 
Westbroek, overuren. Schitterende 
boeketten en romantiek benadruk-
ken de blijde verwachting van de 
toekomst. Ter afsluiting van de 

bijeenkomst wandelden twee zeer 
jonge bruiden binnen met stralende 
ogen in de jurken van hun moeder. 
Zij moeten nog wat groeien om 
eens het stralend middelpunt van 
hun bruiloft te zijn. Trouwen brengt 
in ieder geval veel mensen op de 
been, ook deze middag van ‘West-
broek Ontmoet’.

Vijfde
Al vijf jaar organiseert een enthou-
siaste groep vrijwilligers iedere eer-
ste dinsdagmiddag van de maand 
een ontmoeting met een dorpsge-
noot met een verhaal. Zo worden 
herinneringen gedeeld en samen 
nieuwe herinneringen gemaakt. 
Dit vijfde seizoen ‘Westbroek Ont-
moet’ wordt 7 april afgesloten met 

een gedenkwaardig thema. Het 
brandweercorps van Westbroek 
bestaat al 125 jaar en is hiermee 
wellicht het oudste corps van Ne-
derland. Martin Groot, komman-
dant van Brandweer Westbroek, wil 
de toehoorders inzicht geven in de 
bijzondere geschiedenis. De aftrap 
voor deze middag zal worden ge-
daan door het hoofd van de brand-
weer, burgemeester Arjen Ger-
ritsen. Dinsdag 7 april van 14.30 
uur tot 16.30 uur. bent u hiervoor 
welkom in het Dorpshuis van West-
broek. Om een idee te krijgen of 
om herinneringen op te halen, kunt 
u onder de titel Westbroek Ontmoet 
op youtube een samenvatting van 
de afgelopen jaren zien. 

(Karien Scholten)

Maatjesprojecten: 
samen dingen ondernemen

door Marijke Drieenhuizen

Mens De Bilt heeft de mogelijkheden om mee te doen aan het Maatjesproject uitgebreid. Sinds 
kort kunnen ook psychsociaal kwetsbare Mensen samen met een maatje iets te ondernemen.

Een groep medewerkers van Mens 
De Bilt is binnen deze organisatie 
belast met Mens met Elkaar. Zij 
zoeken vrijwilligers en bemidde-
len voor een passend maatje om 
bijvoorbeeld met regelmaat samen 
een kopje koffie te drinken, een 
wandeling te maken of een hobby 
te beoefenen. Een maatje kan soms 
deuren openen die je zelf niet of 
moeilijk open krijgt.

Een-op-een contact
Vorig jaar is gestart met het Maatje-
sproject door het in huis halen van 
de kennis van Rosemarie Pielage 
van Handje Helpen. Om nu ook 
de nieuwe doelgroep van dienst 
te kunnen zijn is de Biltse tak van 
Vriendendienst Zeist overgenomen. 
Iedereen in de gemeente De Bilt 
die zelfstandig woont, een beperkt 
sociaal netwerk heeft én behoefte 

heeft aan een maatje kan een beroep 
doen op Mens met Elkaar. Soms 
lukt het even niet alleen en is er niet 
iemand in de directe omgeving die 
bijspringt. Astrid Kloosterziel: ‘Het 
kan velen van ons overkomen dat 
je netwerk zomaar ineens fragiel 
is. Om dan het leven toch wat meer 
leefbaar te maken kan een maatje 
uitkomst bieden. Door het een-op-
een contact en de nieuwe kansen 
kan er voor beiden iets moois ont-
staan. Wij streven naar een sociaal 
emotioneel gelijkwaardig contact. 
Voor de vrager gaan er wellicht 
nieuwe deuren open, voor de vrij-
williger bieden deze contacten ook 
veel: je levert een waardevolle bij-
drage aan iemands leven’. 

Vrijwilligers gezocht 
Angela de Koster: ‘De vraag is vele 
malen groter dan ons aanbod Graag 
komen wij in contact met Mensen 
die zich minimaal een paar uurtjes 
per maand in willen zetten voor 
anderen. Wij zoeken voor Mensen 
die een beperkt sociaal netwerk 
hebben vrijwilligers in alle kernen 
van de gemeente De Bilt en van alle 
leeftijden. Vanwege het tekort aan 

vrijwilligers kunnen wij nu geen 
spoedaanvragen behandelen’. 

Meer informatie
Rosemarie Pielage, Angela de 
Koster en Astrid Kloosterziel zijn 
de coördinatoren van Mens met 
Elkaar. Contact met hen opnemen 
kan als men een maatje zoekt of 
interesse heeft om vrijwilliger te 
worden binnen de gemeente De Bilt 
telefonisch (030 744 05 95) of via 
de mail:  Mensmetelkaar@ Mens-
debilt.nl

Een foto van de laatste bruiloft in het gemeentehuis van Westbroek 23 mei 
1957. Mijntje de Waal en Wim van den Berg zijn resp. bruid en bruidegom. 
Deze foto maakt deel uit van de film over trouwen in Westbroek.

Herdruk lees- en kijkboek 
Op zaterdag 22 september 2012 werd aan de toenmalige cultuurwethou-
der van de gemeente De Bilt een exemplaar van het lees- en kijkboek 
over het ooit zo roemruchte Natuurbad De Biltsche Duinen overhan-
digd. Het boek was vervaardigd door vader (Karel) en zoon (Marcel) 
Beesemer. Naast medeauteur heeft Marcel - als grafisch vormgever - er 
een bijzonder fraai ogend boekwerk van gemaakt. 

Lettend op de nog steeds bestaande vraag naar het boek bestaat het 
voornemen tot herdruk met een beperkte oplage over te gaan. Het lijkt 
waarschijnlijk dat dit de laatste keer zal zijn dat tot herdruk wordt be-
sloten. Mocht nog interesse bestaan in het boek, dan is tot 1 mei 2015 
nog de gelegenheid dit kenbaar te maken. Binnen de gemeente De Bilt 
wordt het boek gratis thuisbezorgd. Belangstelling kan kenbaar worden 
gemaakt per mail aan k.beesemer@planet.nl; tel.030 2205478. 

Volop belangstelling en beleving bij de Westbroekse Ontmoeting.

www.arttraverse.nl

Marijke de Goey 
Sieraden en objecten

Rita Kok
Transparante weefsels

Zondag 15 maart 
om 15.00 uur opening 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

15 maart | 12 mei 2015

(Vlnr) Astrid Kloosterziel, Angela de Koster en Rosemarie Pielage helpen 
bij het zoeken naar een maatje.

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

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

Dit weekend staan we op Indoor Brabant in Den Bosch

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

De nieuwe
collectie is binnen! 

Zaterdag 14 maart a.s.
Demonstraties rozen snoeien

Dat ziet er rooskleurig uit:
zaterdag 14 maart, de 

gehele dag een korting van 

25%
 op al uw rozenaankopen

We starten het nieuwe buitenseizoen met een DEMONSTRATIE ROZEN SNOEIEN. Schuif 
aan om 11.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur bij onze hooiberg. Onze specialist Peter vertelt u 

alles wat u moet weten om straks schitterende rozen in uw tuin te hebben.  
Na afloop trakteert hij op GRATIS verse koffie plus een fikse korting.

KlusWijs Loosdrecht
Rading 146, 1231 KE Loosdrecht, 
Tel. 035 - 582 49 57

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk, 
Tel. 0346 - 211 579

Uw persoonlijke bouwmarkt

Kijk ook op www.klusVWijs.nl

K3 home
• Spuitpistool met Quick 
connect aansluiting

• 6 meter rubberen HD slang
• Vuilfrees
• Vario Power spuitlans
• T racer 150
• Max 120 bar
• Wateropbrengst Max 380 
liter/uur

K4 Premium home
• Spuitpistool met Quick 
connect aansluiting

• 6 meter rubberen HD slang
• Vuilfrees
• Vario Power spuitlans
• Reiniger 1 liter
• Haspel
• Watergekoelde inductiemotor
• N-Cor pomp
• T racer 350
• Max 130 bar
• Wateropbrengst Max 420 
liter/uur

• 5 jaar garantie

K5 Premium home
• Spuitpistool met Quick 
connect aansluiting

• 8 meter rubberen HD slang
• Vuilfrees
• Vario Power spuitlans
• Reiniger 1 liter
• Haspel
• Watergekoelde inductiemotor
• Aluminium pomp
• T racer 350
• Max 145 bar
• Wateropbrengst Max 500 
liter/uur

• 5 jaar garantie

K7 Premium
• Spuitpistool met Quick 
connect aansluiting

• 10 meter rubberen HD slang
• Vuilfrees
• Vario Power spuitlans
• Reiniger 1 liter
• Haspel
• Messingpomp
• Zelfaanzuigend
• Max. 160 bar
• Wateropbrengst Max.600 
liter/uur

• 5 jaar garantie
• Niet tevreden geld terug

Home & Garden Hogedrukreinigers
Wie wil er nu veel tijd besteden aan schoonmaken? Er zijn immers een heleboel dingen te doen die leuker zijn.  
Toch kan schoonmaken met Kärcher hogedrukreinigers best leuk zijn. De kwalitatieve en krachtige machines lossen 
de meest hardnekkige vervuiling en vlekken binnen enkele seconden snel, gemakkelijk en moeiteloos op. En uw 
handen blijven schoon. Het kan niet makkelijker dan dat.

Karcher K2 home
Deze hogedrukreiniger is uitgerust met een spuitpistool, een 4 meter 
lange hogedrukslang en spuitlans. Een vuilfrees met roterende punt-
straal zorgt voor de verwijdering van hardnekkige vervuiling en een 
waterfilter beschermt de pomp op betrouwbare wijze tegen binnen-
dringend vuil. Max. pompdruk 110 bar. Wateropbrengst 360 l/uur. 119.-

van 149.95 voor

super aanbieding

K4 Premium home

289.-
van 329.95 voor

goed

K3 home

179.95
van 209.95 voor

goed

K5 Premium home

389.-
van 439.95 voor

beter

K7 Premium

529.-
van 579.95 voor

best

BLACK ANGUS RIBLAPPEN 
Smelt op de tong. Grof van draad & iets doorregen, 120 dagen
graan gevoerd. Ca 1½ uur tot 2 uur stoven 500 gram 7,50

SATE VLEES
Heerlijk mals & lekker gemarineerd met ketjap, kruiden, kno� ook
en sambal. Lekker in de pan of op de...? 100 gram 1,15

COTE DE BOEUFF
Voor de stoere smaakliefhebbers: gerijpte entrecote met been.
Kort bakken. Kan in de pan of bijv. de green egg. 100 gram 1,75

MINI LAMSBIEFSTUKJES
Het van ons bekende lamsvlees; gemarineerde biefstukjes van
mager lamsvlees. Om kort rosé te bakken. 100 gram 2,45

TAMME KONIJNEN BOUTEN
Speciaal voor de liefhebbers; lekker mager vlees met
een klein bot erin. Om te stoven: ca 60 – 75 min. 1 kilo 12,50

PARMA MISTO
Met o.a. biefstukschnitzel, spinazie, parmaham, oude kaas
en pesto. Mysterieus lekker kort bakken. 100 gram 1,85

TIP:
KIPKARBONADES

Gemarineerd met een pesto marinade. 500 gram 3,00
KATENROLLETJES
Mild gekruid en met katenspek omwikkeld. 100 gram 1,15

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 maart 2015. Zetfouten voorbehouden.

Filmgroep Centrum

Op dinsdag 17 maart a.s. is Bert Verlinden 
gastspreker bij de Biltse videoclub Filmgroep 
Centrum. De titel van zijn bijdrage is ‘Hoe kun 
je filmen’? Hij zal enkele van zijn films laten 
zien en daarbij vertellen hoe hij de onderwerpen 
van deze films heeft gekozen en hoe hij ze heeft 
gemaakt. Filmgroep Centrum is een vereniging 
van amateur video-filmers. De bijeenkomst wordt 
gehouden in De Schakel , Soestdijkseweg Zuid 
49A  in De Bilt en begint om 20.00 uur. Belang-
stellenden zijn welkom. Meer informatie: film-
groepcentrum.nl

Klaverjassen in Westbroek

Voor de 2de keer wordt er gestreden om het kla-

verjaskampioenschap van Westbroek. Op vrijdag 
13 maart om 19.30 uur is de inzet de prachtige 
wisseltrofee waarin nu de naam prijkt van Kees 
Oudhof;de winnaar van 2014. Opgeven door mid-
del van een bericht met uw naam, adres en tele-
foonnummer naar info@hetdorpshuiswestbroek.
nl. Kosten: € 7,50. De koffie en hapjes zijn gratis.

Giphart bij Bilthovense Boekhandel

Dinsdag 17 maart (aanvang 20.00 uur) is Ronald 
Giphart te gast in de Bilthovense Boekhandel 
ter gelegenheid van ' Harem': een virtuoze en 
ontroerende roman over liefde, vaderschap en de 
kracht van het woord.. Julianalaan 1 te Bilthoven. 
Reserveren (vijf euro en scholieren gratis) is 
gewenst: tel. 030 2281014 of info@bilthovense-
boekhandel.nl
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Dienstenveiling voor Theater in ’t Groen
Theater in ‘t Groen uit Groenekan bestaat alweer bijna 10 jaar en is toe aan haar vijfde 

voorstelling. Van 15 t/m 21 juni 2015 zal op de gemeentewerf in De Bilt een verrassende versie 
van Shakespeare’s ‘Timon van Athene’ worden gespeeld.

Zoals ook in voorgaande jaren is 
het een grootschalig en spectacu-
lair theaterproject dat ook de no-
dige kosten met zich meebrengt. 
‘Een theaterproject als dit is een 
dure grap’, aldus artistiek leider 
Timon Blok. ‘Theatertechniek, 

handgemaakte kleding, een tribu-
ne… Voor je het weet ben je een 
halve ton verder. Natuurlijk heb-
ben we door de eerdere voorstel-
lingen al een goed beeld van wat 
wel en niet kan, maar spannend 
blijft het’. 

Veilingmeester
Ondanks het feit dat o.a. de ge-
meente De Bilt en diverse particu-
liere fondsen Theater in ‘t Groen 
financieel ondersteunen, besloot 
het bestuur op zoek te gaan naar 
extra financiële middelen. De op-

lossing was snel gevonden: Laat 
mensen uit het dorp doen waar ze 
goed in zijn, breng dat allemaal 
tezamen in een veiling en nodig 
zoveel mogelijk mensen uit om 
een bod uit te brengen. ‘Van een 
workshop waar je oude tas een 
tweede leven krijgt tot een mu-
ziekoptreden bij de koper thuis, 
alles zit ertussen’, vertelt organi-
sator en productieleidster Tonneke 
Wilmink. ‘Voor de ene dienst zul 
je wat dieper in de buidel moeten 
tasten dan voor de andere, maar je 
hoeft echt geen miljonair te zijn 
om toch iets van je gading te vin-
den. De veiling wordt op 22 maart 
om 16.00 uur gehouden in dorps-
huis De Groene Daan. Door de be-

reidheid van burgemeester Gerrit-
sen als veilingmeester op te treden 
laat het gemeentebestuur zien dit 
soort theaterprojecten een warm 
hart toe te dragen’. 

Website
Maar niet alleen de gemeente doet 
dat, ook de inwoners van Groene-
kan hebben zich niet onbetuigd ge-
laten. Op de website van Theater in 
‘t Groen, www.theaterinhetgroen.
nl, is een overzicht van de diensten 
die aangeboden en geveild worden. 
De dienstenveiling wordt gehou-
den op zondag 22 maart in dorps-
huis De Groene Daan in Groene-
kan, en begint om 16.00.

(Josje Noorlander)

Jumbo tombola

Bij Jumbo Jelle Farenhorst probeert men iedere week wat leuks te 
verloten. Dit keer was mevrouw van Woudenberg uit Maartensdijk de 
gelukkige winnaar van een boodschappenpakket t.w.v. 50 euro. Het 
enige wat ze hier voor heeft hoeven doen, is een pak Fanta kopen en de 
bon in de daarvoor bestemde ton doen. 

Ondernemers LOL in Groenekan
Groenekanner Maarten de Jong was in zijn functie als ‘directeur ING Vastgoed’ altijd 

onderweg. Over de hele wereld was hij actief. Tot hij na de zoveelste klus 
in het buitenland het wel eens een keer genoeg vond.

Samen met zijn vrouw Margreet 
nam hij 2 jaar geleden de Nieu-
wenhuizengroep over. Een lokaal 
accountantskantoor met klanten in 
de hele regio. Dat was wel even 
wennen en hard werken maar na 
de herstructurering, de recentelijke 
naamswijzing in Kik accountants 
en de verhuizing van Groenekan 
west naar Groenekan oost is de lol 
in het ondernemen alleen nog maar 
toegenomen.

Gezellig ondernemen
Maarten is lokaal helemaal geset-
teld en ervaart dagelijks hoeveel 
ondernemers er wonen en werken 
in Groenekan. Maar waar tref je die 
en hoe kom je met die ondernemers 
in contact. Samen met Cor Groenen 

van De Vierklank is toen het idee 
ontstaan om iets voor die doelgroep 
te ondernemen. Al pratend en met 
humor werd al snel de Lokale On-
dernemers Lunch bedacht. We doen 
het voor de LOL! Een plek waar 
ondernemers uit Groenekan onge-
dwongen en zonder verplichtingen 
elkaar kunnen ontmoeten, bijpra-
ten, kennis en ideeën kunnen delen 
en eventueel zaken kunnen doen.

Zonder Ted geen LOL
Op zoek naar een geschikte locatie 
in Groenekan kom je al snel terecht 
bij Naast de Buren. Toen Ted van 
de Ham gepolst werd voor het idee 
was hij meteen enthousiast. Een 
Groenekanse ondernemerslunch 
past precies in zijn visie over lokale 

betrokkenheid. ‘Laat maar komen 
die LOL.’

Try-Out
Het is de bedoeling dat de Lokale 
Ondernemers Lunch 4x per jaar 
wordt georganiseerd. De try-out 
staat gepland voor vrijdag 27 maart 
van 12.00 tot 14.00 uur. Een een-
voudige lunch met lopend buffet. 
De kosten voor de lunch bedra-
gen 7,50 p.p. en worden deze keer 
door de initiatiefnemers betaald, de 
drank is voor eigen rekening.
Alle ondernemers die werken en/of 
wonen in Groenekan zijn van harte 
welkom. Graag wel vooraf aanmel-
den via Maarten@kikaccountants.
nl zodat Ted weet hoeveel tafels er 
gedekt moeten worden.

Tonneke Wilmink en Maas van Apeldoorn wijzen de weg naar het Dorpshuis de Groene Daan. [foto HvdB]

Grootbloemige viool
Viola F1. Diverse kleuren. 
Potmaat 9 cm. 
Draagtray 6 stuks 3,49

2e  
GRATIS

LAADPRIJS

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 11. Geldig van 12-03 t/m 18-03. OP=OP

A.s zondag 
open!

advertentie

Maarten, Ted en Cor zorgen voor LOL in Groenekan.
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Voordeel

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

179 100

249 249

Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 maart 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

49

Honing-chili 
kip
Vers uit eigen grill 
per stuk
van

€3,50

Sinaasappelsap
Vers door
uzelf geperst
� es 1 liter
van

€2,99

Rosbief
Vers
van het mes
100 gram
van

€2,19

Jumbo
Petit pain
om zelf af te
bakken zak 10 stuks 
van

€1,49
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Programmeren kun je leren
Op Basisschool De Nijepoort is een bijzonder project gestart. Alle kinderen leren deze week hoe 

je een computer programmeert, ook de kleuters. Met behulp van verschillende programma’s 
zoals Scratch Jr., de Beebot en Flappy Bird gaat de school aan de slag met het programmeren, 

een vak dat in onder andere Groot-Brittannië verplicht is op basisscholen.

‘Leren programmeren is voor alle 
kinderen belangrijk’, zegt Jacobien 
Flier, directeur van de school. ‘We 
leven in een tijd waar mensen vaak 
niet meer weten hoe computers 
werken. Je klikt bijvoorbeeld ge-
woon op het plaatje van de printer 
om te printen, maar een echt com-
mando geef je niet meer. Door les-
sen programmeren leren de kinde-
ren hoe ze zelf een computer aan 

kunnen sturen. Ze leren in stappen 
vooruit te denken, een vaardigheid 
die natuurlijk ook op andere gebie-
den van pas komt.’
Deze week wordt er op de school 
een aftrap gegeven voor de lessen. 
Sjoerd Dirk Meier, eigenaar van 
IQMaak.nl, heeft de lessen ontwor-
pen en geeft ze in alle groepen. De 
kinderen van groep 1/2 werken met 
een houten robot, de Primo. In de 

hogere groepen wordt met tablets 
en PC’s gewerkt. Ook het team van 
De Nijepoort gaat leren program-
meren. In een speciale teamverga-
dering leren de leerkrachten wat 
programmeren is en hoe ze er in 
alle groepen mee kunnen werken.
 
Leerlingen van de Nijepoort in 
Groenekan leren in stappen vooruit 
te denken.

DOS C1 weer kampioen
 
DOS C1 is een team met een 
aantal zeer talentvolle spe-
lers. Na het kampioenschap 
op het veld werd nu ook de 
titel in de zaal behaald. Alle 
wedstrijden werden gewon-
nen, waarvan de meeste met 
mooie doelcijfers. De laatst 
wedstrijd tegen Nova C1 
werd ook ruim met 18-5 ge-
wonnen. Een mooi resultaat 
waardoor zij op het veld ook 
weer hoger zijn ingedeeld 
door het KNKV.

De kamipoenen van C1 met 
hun coaches Linda Nap en 
Robin de Rooij.

Muziek en dementie
Dinsdag 17 maart vindt er een Alzheimer Café (een laagdrempe-
lige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, 
hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden) plaats in 
De Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De 
Koperwiek in Bilthoven. 

Het thema van deze avond is ‘Muziek en dementie’. Gastspreker voor 
deze avond is Martijn Derrix, muziektherapeut. Er is daarna gelegen-
heid om met hem in gesprek te gaan en vragen te stellen. 
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een 
drankje te nemen en even na te praten. De toegang is gratis en aanmel-
den hoeft niet. Voor vervoersvragen en/of meer informatie over het Alz-
heimer Café: Alida Melkert, tel.nr. 030 6562977 of Bea van Doeland, 
telnr. 030 2219022.

Kruiwagendagen bij 
Groenrijk

Tijdens de Kruiwagen-dagen trakteert GroenRijk op bakken vol tuin-
voordeel of zoals ze bij GroenRijk zeggen: laadprijzen. De lente begint 
bij GroenRijk in Hollandsche Rading op woensdag 11 maart. Groen-
Rijk neemt met de Kruiwagendagen afscheid van de winter en verwel-
komt daarmee de lente. Tijdens de Kruiwagendagen geeft GroenRijk 
de aftrap voor het nieuwe tuinseizoen van 2015. 
Naast de spciale aan-
biedingen die t/m dins-
dag 17 maart gelden, is 
er ook een prijsvraag: 
‘Raad hoe zwaar de ac-
tiekruiwagen beladen is’ 
en win de inhoud. 

Laad maar in en laat 
maar komen die lente.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Geeft GroenLinks fietsers echt ruim baan?
Als inwoner van De Leijen ben ik heel tevreden met de nieuwe rotonde 
op de hoek van de Leijenseweg en de Massijslaan. Hoewel de werk-
zaamheden aan de rotonde nog niet afgerond zijn, lijkt het er op dat de 
gemeente er in geslaagd is om deze rotonde goed in de fietsroutes in te 
passen. 

Een ludieke actie van GroenLinks door op de rotonde een bordje ‘Ruim 
baan voor de fiets’ op te hangen, kan ik in dit verband op zich ook wel 
waarderen. Het is echter triest hoe deze ludieke actie in schril contrast 
staat met de inbreng van GroenLinks in de discussies in de vergaderin-
gen van enkele weken geleden over het bestemmingsplan Rembrandt-
laan. Er werden door diverse belangroepen en omwonenden grote 
zorgen geuit over de toekomstige verkeersveiligheid, met name voor 
fietsers, in verband met de door het bestemmingsplan Rembrandtlaan 
toegestane functie-invulling in De Kop. GroenLinks hield zich in die 
discussies opvallend op de achtergrond. Er was geen enkel signaal dat 
GroenLinks zich ook maar iets aan fietsveiligheid gelegen zou laten. 
Bij de uiteindelijke stemming heeft GroenLinks andere (coalitie-)be-
langen zwaarder laten wegen dan de belangen van veilige fietsroutes op 
de Jan Steenlaan en Rembrandtlaan; zonder probleem stemde Groen-
Links met het voorstel in.

Daardoor is de komst en invulling van De Timpe mede mogelijk ge-
maakt. Met dit besluit ligt er voor GroenLinks nu wel een heel zware 
uitdaging om óók op het fietstraject Jan Steenlaan en Rembrandtlaan 
de fietsers voldoende ruim baan te geven. Ik roep GroenLinks dan ook 
op om de komende tijd alles op alles te zetten om er voor te zorgen dat 
de fietsverkeerssituatie op de Jan Steenlaan en de Rembrandtlaan als 
gevolg van de komst van De Timpe niet nog verder verslechtert, maar 
dat de fiets inderdaad juist ruim baan krijgt.

Martin van der Grift, Wijkbewoner De Leijen

Regiokampioen springen
Zaterdag 7 maart eiste Philippe Geurts uit Hollandsche Rading de 
kampioenstitel bij het springen in de klasse L op. Met Minihopps zal 
hij Utrecht vertegenwoordigen op het Nederlands Kampioenschap dat 
zaterdag 21 maart in Ermelo wordt verreden.

Volleybal dames 1 
Irene

Zaterdag, 7 maart speelden Irene dames 1 een uitwedstrijd in 
Delft tegen Kratos dames 1. De eerste set begon Irene goed. 
Deze set ging later, door te veel fouten aan de kant van Irene, 
toch met 25-18 naar Kratos. In de tweede set viel de verdedigster 
van Irene uit door een blessure en moest de verdediging door de 
middenspeelster worden opgevangen. Ook deze set won Kratos, 
met 25-19. Tijdens de derde set wist Irene het niveau van Kratos 
goed bij te benen maar gaven de dames jammer genoegd hele-
maal op het einde toch de set uit handen. In de laatste set wist 
Irene helaas het tij niet meer te keren en verloren zij ook deze 
set. De eindstand Kratos dames 1 - Irene dames 1, 4-0. De da-
mes van Irene keerden met lege handen terug naar Bilthoven. De 
dames van Irene staan er niet zo goed voor in de competitie en 
kunnen aanmoedigingen goed gebruiken. Op 21 maart om 14.45 
uur speelt Irene dames 1 weer thuis in de Kees Boekehal. Shot 
dames 1 uit Culemborg is dan de tegenstander.
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Brandenburg herpakt zich
De heren van BZC Brandenburg hebben na 2 teleurstellende nederlagen  
- uit bij Aqua Novio met 11-12 en thuis tegen ’t Y met 6-7 - de goede lijn 
weer opgepakt. In Haarlem werd de gelijknamige ploeg met 7-4 verslagen. 
Thuis werd tegen deze ploeg een 10-10 gelijkspel behaald, een wedstrijd 
waarin Brandenburg maar liefst 4 strafworpen miste.

In Haarlem begon de Bilthovense ploeg goed en kwam via de goed spelen-
de midvoor Arjan de Haas op een 1-0 voorsprong maar na een uitsluiting 
van Olaf Bakker scoorde de thuisploeg de gelijkmaker. 

In de 2e periode golfde het spel op en neer en kon alleen Arnold Witteveen 
een doelpunt maken 1-2 voor Brandenburg. In de 3e periode - vaak een 
zwakke periode voor Brandenburg - scoorde de Biltse ploeg 3 keer waar 
de gasten niets tegenover konden zetten, vooral door goed werk van de 
uitblinkende keeper George Panis, die o.a. een strafworp stopte. 

Maar ook Brandenburg miste een strafworp. Ook in de laatste periode 
hield Brandenburg de controle over de wedstrijd en kwam de 4-7 overwin-
ning op het score bord. 

Al met al een mooie overwinning waarmee de afstand op de topploegen 
niet groter werd. Volgende week komt het op de 2e plaats staande SVH 
uit Rotterdam op bezoek. Bij winst doet Brandenburg weer mee om de 
topposities. 

Vlaaienverkoop van start
Pasen komt al snel dichterbij, en dat betekent dat het weer tijd wordt voor vlaai! Al meer dan 25 jaar or-
ganiseert Scouting Agger Martini Groep de vlaaienactie met Pasen. Ook dit jaar gaan de scouts van Scou-
tinggroep AMG uit Maartensdijk weer langs de deuren om uw bestelling op te nemen. De vlaaienverkoop 
is voor de scoutinggroep dit jaar extra belangrijk, omdat er enkele weken geleden bij het clubhuis aan de 
Dierenriem is ingebroken. De opslagcontainer naast het clubhuis is daarbij opengebroken en er zijn o.a. 
een kettingzaag en een zitmaaier gestolen.

De vlaaien zijn te verkrijgen in 5 soorten: kersenvlaai, rijstevlaai, abrikozenvlaai, appel de luxe en de 
room-pudding kruimelvlaai. De vlaaien kosten slechts € 9,00 per stuk en u hoeft pas te betalen bij af-
levering. Deze vlaaienactie is bedoeld voor de inwoners van Maartensdijk, Groenekan, Westbroek en 
Hollandsche Rading. Op vrijdag 3 april worden de vlaaien thuis bezorgd. Bestellingen  kunnen wor-
den gedaan bij (Kapper) Hans Stevens op het Maertensplein, uiterlijk 28 maart 2015, telefonisch 0346 
214074 of per e-mail vlaaienactie.amg@gmail.com met vermelding van naam, adres en welke vlaai(en) 
men wil bestellen.

MISHA FOMIN
Zondag 29 Maart  2015  14.30    
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Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

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

RELAXFAUTEUIL UTRECHT
NU MET GRATIS OP-STA-HULP

Van € 1295,- Voor € 995,-

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 
persoonlijk zitcomfort. Relaxfauteuils, 
Sta-op-stoelen, Fauteuils en banken op 
maat. Kom proberen wat goed zitcomfort 
voor u kan betekenen. Bezoek onze winkel 
en showroom met ± 100 fauteuils.
www.relaxfauteuil-raaijen.nl

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...
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Leerlinge Werkplaats wordt 
Senaatslid Nederlandse Kinderjury

door Walter Eijndhoven

De elfjarige Nisrine el Badi van Basisschool De Werkplaats in Bilthoven was blij verras toen zij 
hoorde dat ze was benoemd tot Senaatslid van de Kinderboekenjury. Woensdag 4 maart kwam 

Tosca Menten, kinderboekenschrijfster uit Woerden, Nisrine persoonlijk vertellen
dat zij was gekozen uit 350 aanmeldingen. 

Een belangrijk onderdeel binnen 
de Nederlandse Kinderjury is de 
Senaat, bestaande uit twaalf leden, 
uit iedere provincie één. Naast het 
lezen en beoordelen van kinder-
boeken, moet het nieuwe senaatslid 
ook naar vergaderingen elders in 
het land, moet zij stemmen werven 
in de provincie, en gaat zij, samen 
met de overige senaatsleden, een 
juryrapport schrijven over de vijf 
boeken met de meeste stemmen. 
Ook reikt de Senaat een eigen prijs 
uit: de Pluim van de Senaat. Deze 
prijs is in 2011 ingesteld bij het vijf-
jarig jubileum van de Senaat van de 
Nederlandse Kinderjury. De prijs 
gaat ieder jaar naar de favoriete 
keuze van de twaalf Senaatsleden. 
Vorig jaar heeft Tosca Menten de 
felbegeerde ‘Pluim van de Senaat’ 
gewonnen, met haar boek ‘Dummie 
de mummie en de dans van de co-
bra’. Het was de derde keer dat de 
populaire kinderboekenschrijfster 
de prijs in ontvangst mocht nemen.

Boekenwurm
Nisrine is gek op boeken. Ingeborg 
Scheurwater uit Den Dolder, moe-
der van Nisrine: ‘Mijn dochter leest 
heel veel, wel acht boeken in de 
week. Van wie zij dat heeft, weet 
ik niet. Zij heeft nog een zusje van 
negen jaar en die leest veel minder. 
Haar andere, vierjarige zusje lees 
ik nu nog heel veel voor. Nisrine 

is lid van de bibliotheek en binnen 
een week zijn de geleende boeken 
alweer uitgelezen en moeten wij 
weer naar de bieb om nieuwe boe-
ken te halen’. Tijdens de installatie 
van Nisrine als Senaatslid krijgt 
zij van Tosca Menten de ‘Senaats-
sjerp’ omgehangen. De hele klas 
klapt en joelt voor het nieuwe Se-
naatslid, hun klasgenootje. Scheur-
water: ‘Ik wist al een aantal weken 
dat mijn dochter was verkozen tot 
Senaatslid en het was heel moeilijk 
voor mij om dat zo lang voor mij te 
houden. Ik ben ontzettend trots op 
haar’. Menten vraagt wat Nisrine 
nu eigenlijk leuk vindt aan het le-
zen van boeken. Nisrine:’ Wat ik zo 
leuk vindt aan een boek is dat een 
verhaal tot leven komt. 

Soms is een verhaal echt gebeurd 
en daar kun je veel van leren’. Men-
ten, schrijfster van onder andere het 
kinderboek ‘Dummie de mummie’, 
is erg blij met alle aandacht voor 
kinderboeken: ‘Via de Kinderjury 
en de Senaat wordt veel moeite ge-
daan om kinderen aan het lezen te 
krijgen’.

Werk
De komende maanden wacht nog 
veel werk op het kersverse Senaat-
slid. Zij stort zich nu vol overgave 
op de te lezen boeken en zal zij pro-
beren haar klasgenootjes, en andere 

jonge lezertjes, te overtuigen hun 
stem uit te brengen op een goed 
boek. Hier heeft zij al een bepaalde 
tactiek voor uitgedacht: ‘Ik wil het 
leukste gedeelte van een boek voor-
lezen’. Op zondag 21 juni aanstaan-
de reikt de Senaat twee prijzen uit: 
één voor het beste kinderboek in 
de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar en 
een prijs voor de jeugd van 10 t/m 
12 jaar. Ruben Beekmans, werk-
zaam bij de ‘Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse 
Boek’ uit Amsterdam, en organisa-
tor van de Kinderjury: ‘Dit is een 
goede manier om het Nederlandse 
boek de aandacht te geven die het 
verdient. Daarom organiseren wij 
ook het Boekenbal in Amsterdam 
en de jaarlijkse Boekenweek. Voor 
onze stichting is het nu een drukke 
periode’. De stemperiode voor het 
beste kinderboek sluit op woens-
dag 13 mei aanstaande. Op 21 juni 
worden de twee winnaars van 2015 
bekendgemaakt tijdens de Kinder-
boekenparade in Den Haag. Vorig 
jaar werd de prijs gewonnen door 
Manon Sikkel met het boek ‘Elvis 
Watt’, in de leeftijdscategorie 6 t/m 
9 jaar, en Niki Smit sleepte met 
haar boek ‘100% Coco, Dagboek 
van een modeblogger’, de prijs in 
de wacht voor de leeftijdscategorie 
10 t/m 12 jaar. Ruim 30.000 kin-
deren brachten vorig jaar hun stem 
uit. 

Nisrine el Badi wordt benoemd tot Senaatslid van de Kinderjury.

Watertappunt geopend bij
Cruyff Court De Bilt 

door Walter Eijndhoven

Woensdag 4 maart heeft wethouder Jolanda van Hulst het watertappunt, aan de Aeolusweg, 
naast het Cruyff Court De Bilt, officieel in gebruik genomen. Na de opening van het tappunt
gaf zij de aftrap voor het voetbaltoernooi Cruyff Courts 6 vs 6. Tijdens het voetbaltoernooi 

werden bidons uitgedeeld aan alle buurtbewoners.

Dankzij een financiële bijdrage van 
de Johan Cruyff Foundation, de Na-
tionale Postcode Loterij, Join The 
Pipe, gemeente De Bilt en Vitens 
kon het nieuwe watertappunt in De 
Bilt tot stand komen. De gemeente 
De Bilt wil kinderen ertoe bewegen 
meer schoon, fris water te drinken 
in plaats van frisdranken als cola en 
dergelijke. Voor elk geopend wa-
tertappunt bij een Cruyff Court in 
Nederland wordt door de Stichting 
Join The Pipe een tappunt bij een 
Cruyff Court in een ontwikkelings-
land geopend. Het mes snijdt dus 
aan twee kanten. Het doel van Join 
The Pipe is om de langste waterlei-
ding ter wereld te bouwen, zodat 
iedereen uiteindelijk over schoon 
drinkwater beschikt.   

6 vs 6
Na de opening van het watertappunt 
vond het 6 vs 6 voetbaltoernooi 
plaats. Eén van de organisatoren 
van dit toernooi is Sebastiaan Klok, 
buurtsportcoach van de gemeente 
De Bilt: ‘Het Cruyff Court 6 vs 6 
is een groot, internationaal kampi-
oenschap waarbij 20.000 kinderen 

tot en met twaalf jaar, van over de 
hele wereld, met elkaar de compe-
titie aangaan. Zowel jongens als 
meisjes kunnen meedoen. Het kam-
pioenschap wordt in twintig landen 
gespeeld’. In het hele land worden 
voorrondes gespeeld. Ook binnen 
de gemeente De Bilt speelt een aan-
tal basisscholen mee om een plaats 
in de kwartfinale in Gorinchem. 
Klok: ‘De winnaars gaan door naar 
de halve finale. Hier zal worden be-

slist wie door mogen naar de finale 
in de Arena, in Amsterdam’. 

Aan het eind van een spannende 
voetbalmiddag, waarbij alle deel-
nemende basisscholen tegen elkaar 
hadden gespeeld, kwam het team 
van de Regenboogschool uit De 
Bilt als beste uit de bus. Zij mogen 
door naar de kwartfinales in Gorin-
chem.Hier zal worden beslist wie 
door mag naar de halve finale.

Op het Cruijff Court wordt sportief gestreden voor een plek in de 1/4 
finale.

DOS F1 zaalkampioen
De F1 pupillen zijn spelers die dit seizoen voor het eerst korfballen. Op 
het veld behaalden zij direct al een mooi kampioenschap, maar ook in 
de zaal waren zij de sterkste in hun poule. Ongeslagen werden zij kam-
pioen en de laatste wedstrijd werd ruim met 15-3 gewonnen. 

De F1 kampioenen met hun coach Marieke Schuurman.

Regiofinale schaken
Drie Biltse basisscholen t.w. De Rietakker, de Montessori- en de Juli-
anaschool zijn doorgedrongen tot de finale ronde van het School-scha-
ken voor basisscholen in de provincie Utrecht. De regiofinale wordt op 
zaterdag 14 maart in het Meridiaan College ’t Hooghe Landt aan de Pa-
relhoenstraat 2,4 in Amersfoort gespeeld. De aanvang is om 10.00 uur 
en het toernooi duurt tot 16.30 uur. Enkele jeugd-scholieren-schakers 
spelen ook bij de plaatselijke schaakvereniging De Biltse Combinatie.

DOS E2 Kampioen
De spelers van DOS E2 waren op het veld kampioen geworden in de 
3e klasse en speelden zodoende in de zaal een klasse hoger. Ook hier 
ging het goed met veel ruime overwinningen en uiteindelijk ook weer 
het kampioenschap. In het voorjaar komt de E2 nu uit in de 1e klasse 
op het hoogste niveau.

De spelers met hun coaches Jolanda Sodaar en Shanna Versteeg 
wonnen de laatste wedstrijd in de zaal met maar liefst 29-1 en werden 
ongeslagen kampioen.
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Fiducia geen partij voor
soeverein DOS 

DOS is op tijd in vorm voor het slot van de competitie. Zaterdag werd de reguliere 
competitie afgesloten met een klinkende 6-30 overwinning op het gedegradeerde Fiducia.

Coach Steven Brink was blij met 
de onderbreking vanwege de 
voorjaarsvakantie zodat enkele 
spelers een weekje rust konden 
pakken en hun lichte blessures 
konden herstellen. Afgelopen 
woensdag speelde DOS een goe-
de oefenwedstrijd tegen hoofd-
klasser SKF en oogde het team 
weer scherp en fris. Ook zater-
dag tegen Fiducia bleek dat ie-
dereen helemaal fit en scherp is.

Achter
Fiducia, dat al was gedegradeerd 
startte met achterverdedigen. De 
bedoeling was om het ritme van 
de Westbroekers te breken, maar 
het tegenovergestelde werd be-
reikt. Saaie 14 minuten volgden 

en DOS leidde hierna met 0-7. 
Fiducia begreep dat dit niet de 
weg was om DOS af te stoppen 
en gooide het hierna over een 
andere boeg. Het spel werd wat 
fysieker maar ook dit had geen 
succes getuige de 3-14 ruststand.

Rebound
De tweede helft bleef DOS in 
hoog tempo en met een goede 
rebound zichzelf vrijspelen. De 
wedstrijd was al lang en breed 
gespeeld maar toch wilde DOS 
een grote score neerzetten. Fidu-
cia bleef het wel proberen maar 
het verschil in kwaliteit tussen 
de medekoploper en de degra-
dant was deze wedstrijd gewoon 
veel te groot. Met veel doelpun-

ten werden de vele supporters uit 
Westbroek tevreden gehouden 
en met een 6-30 eindstand zette 
DOS een geweldige uitslag neer.

Herhaling
Later op de avond bleek dat MIA 
een reguliere overwinning had 
geboekt tegen Viking. Dit bete-
kent, dat beide koplopers op her-
haling mogen om onderling uit 
te maken wie er kampioen wordt 
en promoveert naar de 1e klasse. 
Deze wedstrijd wordt aanstaan-
de zaterdag 14 maart gespeeld. 
Tijdstip en locatie zijn nog on-
bekend. 

Voor meer info:
www.dos-westbroek.nl. 

Uniek tennisprogramma 
voor de jeugd

Tennisvereniging FAK (Voordorpsedijk 75, Groenekan) kent met ingang van 
maart van dit jaar voor de (jongste) jeugd een uniek tennisprogramma. Er 
is voor jeugd van 4 jaar of ouder het zgn. snuffeltennis en voor anderen een 
uniek pakket samengesteld.

Het snuffelprogramma (vanaf 4 jaar) is een speciaal programma, om op een 
leuke manier in aanraking te komen met tennis. Simone Verbeek (voorzitter 
namens Jeugdcommissie): ‘Wij hebben een speciaal programma om op een 
leuke manier in aanraking te komen met tennis. Je komt 5 lessen volgen met 
leeftijdsgenootjes. Het materiaal kun je van FAK lenen en de laatste les wordt 
afgesloten met een hapje en een drankje en dat allemaal voor maar 25 euro’. 

Tenniskids
Voor de andere jeugd is er ook een uniek programma, dat zorgt voor veel 
spelen, veel lol en veel plezier. Verbeek: ‘Een lang seizoen lessen (maart t/m 
december) van een professionele trainer, deelname aan tenniskidscompetitie 
en andere – evenementen. Er is ook gratis deelname aan (andere) jeugdcom-
missieactiviteiten. Voor nieuwe jeugdleden tot 9 jaar is er een gratis tennisrac-
ket en tennisballen kunnen gratis worden geleend. En vrienden en vriendin-
nen kunnen gratis worden geïntroduceerd’. De kosten zijn volgens Verbeek 
ook beperkt: ‘Drie keer 90 euro. Aanmelden c.q. verdere info is mogelijk via 
jeugdcommissie@tvfak.nl’.

Zondagochtend 8 maart werd er een begin
gemaakt met het ‘Snuffeltennis’.

[foto Reyn Schuurman]

Het kiezen van een nieuwe koelkast, wasmachine of inbouwapparaat kan nog knap 
ingewikkeld zijn. Welke maat heb je nodig, wat mag zoiets kosten, wat levert het meeste 
rendement en dergelijke vragen. Ruth Nagel wil u graag helpen met het maken van de 
juiste keus. Hij neemt alle tijd om samen met U de programma’s van de verschillende partijen door te lopen. Uw stem 
geeft de doorslag en levert u precies op wat u wilt. Dat is toch even anders dan in de provincie.

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl

  Word nu voordelig lid en maak kennis
 met de golfsport en deze gezellige golfclub.
 Word lid voor € 25,- per maand
• U betaalt in 2015 alleen de maanden dat u
 lid bent en u betaalt geen inschrijfgeld
 Inclusief 3 kennismakingslessen
• U bent lid t/m 31 december 2015.
• Gratis onbeperkt gebruik van de driving range
• Actie loopt tot en met 30 april 2015
• Betaling tot en met 31 december 2015 vooraf, in één keer
• Heeft u al GVB en wilt u niet de 3 kennismakingslessen,
 dan betaalt u 2 x € 25,- minder.

De bestaat 25 jaar

kijk op: www.gooisegolfclub.nl of bel 06 - 55 844 538

Doet u mee met de jarige?
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Feestelijke opening clubhuis 
Gooise Golfclub

door Henk van de Bunt

Het afgelopen jaar stond voor de Gooise Golfclub in het teken van de renovatie van haar unieke 
9 holes golfbaan. Dit jaar was voor deze Loosdrechtse golfclub op `t Jagerpaadje, het clubhuis 

aan de beurt. Door vrijwilligers volledig opgeknapt, kon het afgelopen weekend de sleutel 
worden overhandigd aan de voorzitter. Daarna werd het clubhuis feestelijk geopend. 

Ondanks de recessie en de moeilij-
ke tijden die sportclubs ondergaan, 
is de Gooise Golfclub een positieve 
uitzondering. In 2014 mochten zij 
maar liefst ruim 50 nieuwe leden 
begroeten. De club floreert dan ook 
als nooit te voren. Bijzonder voor 
deze club is dat zij leden heeft tot 
ver in de regio. Bestuurslid Aldie 
Hamming: ‘Het is opvallend hoe 
groot het gebied is waar de golfers 
wonen. Er komen ook veel leden 
uit de regio Utrecht en Amersfoort. 
Dat is dan ook de reden dat wij als 
Gooise Golfclub wat meer bekend-
heid willen geven aan de regio 
waar De Vierklank verschijnt. Ze-
ker wanneer straks op 18 en 19 april 
a.s. de Open Golfdagen gehouden 
worden’. Om actueel en uitdagend 
te blijven is het afgelopen jaar veel 

energie gestoken in het verfraaien 
van de baan en het clubhuis. Er 
staat echter nog veel meer op sta-
pel. De Gooise Golfclub bestaat dit 
jaar 25 jaar en dat wordt gevierd 
met onder andere een unieke ken-
nismakingsaanbieding. 

Zonder kapsones
De reden dat vele leden uit de verre 
omtrek naar de Gooise Golfclub 
komen is volgens Hamming de uit-
daging van de baan, maar vooral 
ook de gezelligheid. Hamming: 
‘De baan is een 9 holes par 3 baan, 
niet gemakkelijk, maar ideaal om 
het golfen te leren. Er is een gratis 
driving range (oefenbaan), de club 
heeft een eigen pro (golfleraar) en 
het is een club zonder kapsones. 
Het is een club waar iedereen zich 

thuis voelt, wat je ook doet of wie 
je ook bent. En wat voor velen na-
tuurlijk ook belangrijk is, het is één 
van de goedkoopste golfclubs van 
Nederland. Een grappige kenmerk 
van de Gooise Golfclub is onder 
meer dat je zelf je drankje kunt 
pakken en ook zelf moet afrekenen. 
Dat geeft de gemoedelijkheid van 
de club wel aan’.

Open Dagen
Heb je altijd al willen weten waarom 
golfen zo uitdagend en bijna ver-
slavend is? De jubilerende Gooise 
Golfclub biedt de mogelijkheid om 
kennis te maken met de golfsport en 
met de, volgens sommigen, gezel-
ligste golfclub van Nederland. Een 
club zonder kapsones, laagdrem-
pelig en ideaal voor de beginnende 

golfer. Op 18 en 19 april a.s. zijn er 
weer de ‘Open Golfdagen’ en op die 
dagen opent de Gooise Golfclub op 
`t Jagerspaadje in Loosdrecht weer 
haar clubhuis en golfbaan. Voor 
meer informatie over de Gooise 

Golfclub en hoe kennis te maken 
met de golfsport en deze Loos-
drechtse golfclub, kan contact wor-
den opgenomen met Aldie Ham-
ming op 06 55844538 of een kijkje 
nemen op www.gooisegolfclub.nl

FC De Bilt zonder punten uit Wilnis
Het was op 7 maart prima voetbalweer en de twee ploegen hadden op het schitterende 

kunstgrasveld van CSW de intentie om te winnen, dus genoeg ingrediënten voor een leuke middag.

CSW is een van de drie koplopers 
en FC De Bilt zet alle zeilen bij om 
de subtop te benaderen. Al snel in 
de wedstrijd kreeg Tom Karst een 
redelijke kans, maar zijn schot 
vloog over het doel. Daarna volgde 
een periode met iets meer balbezit 
voor CSW, zonder dat er een echte 
kans uit voortkwam. Vlak voor rust 
zorgden de buitenspelers uit Wilnis 
nog voor enig gevaar door de bal 
twee keer strak voor te geven, maar 
zowel de aanvallers als de verdedi-
gers wisten deze goede voorzetten 
niet te beroeren. Zo bleef het bij 
rust 0-0.

Na rust kreeg FC De Bilt de over-
hand door beter te combineren, het-
geen al vrij snel resulteerde in een 
mooie aanval die een beter lot had 
verdiend, maar de kopbal van Rol-
and van Dijk vloog net naast. CSW 
speelde in die fase erg rommelig en 
leed ook vaak onnodig balverlies. 
Uit een corner scoorde Wilnis. De 
bal werd gewoon bij de tweede paal 
voorgezet en in de drukte sprong een 
speler van CSW, terwijl de Biltse 
verdedigers elkaar aankeken. De 
kopbal viel voor FC De Bilt heel on-
gelukkig in het doel en de 1-0 ver-
scheen op het scorebord. In de 70e 

minuut viel het doek. Na een mooie 
combinatie van CSW kwam een 
rood-blauwe het strafschopgebied 
binnen en dreigde alleen op keeper 
Imco van Elk af te gaan. Daar stak 
Dennis Adelaar een stokje voor, 
maar net niet op de toegestane ma-
nier, de scheids kon niet anders dan 
een strafschop toekennen. Ook met 
tien man werd er geknokt en aardig 
wat kleine kansen gecreëerd maar 
na 90 minuten stond FC De Bilt met 
lege handen en werden geen punten 
meegenomen. Nu twee keer thuis. 
Op 14 maart tegen Elinkwijk en op 
21 maart tegen FC Aalsmeer.

SVM gaat door met winnen
Op het zon overgoten voetbalveld van VVJ in Utrecht startte SVM met fris en goed voetbal. Zonder 
de afwezige topscoorders Tom Jansen en Mike de Kok liet SVM de eerste 15 minuten al zien waar 
het voor kwam: de drie punten mee naar Maartensdijk nemen. VVJ werd overrompeld en keek 

door een fraaie actie van Roy Wijman al na 6 minuten tegen de 0-1 achterstand aan. 

Het goed spelend SVM midden-
veld wist wel raad met de ruimte. 
Zij zorgden voor druk en zetten de 
SVM-spitsen goed aan het werk.
VVJ liep meer achter SVM aan en 
greep te vaak naar de pittige over-
treding. Eerst in de 25 minuut werd 
VVJ even gevaarlijk. Even later 
werd Björn Engel goed vrijgespeeld 
en deze gaf zijn visitekaartje af (0-
2). In de 30e minuut werd aanvoer-
der Diederik Hafkemeier gevloerd 
in het strafschopgebied. De toege-
kende strafschop werd echter niet 
verzilverd. De SVM-defensie lette 
vervolgens even niet op en in plaats 
van 0-3 werd het 1-2. 

Even later werd de geblesseerde 
Roy Wijman vervangen door Erik 
van der Vaart. Na de rust zette SVM 
gastheer VVJ direct onder druk. 
Vanaf de 55ste minuut moesten de 
Maartendijkers met 10 man verder, 
toen Alexander Mclean zijn tweede 
gele kaart ontving. VVJ deed er fy-
siek een ‘tandje bij’, maar werd niet 

gevaarlijk. SVM continueerde ook 
in ondertal het goede spel en bouw-
de de voorsprong verder uit. Eerst 
verzilverde Björn Engel een toege-
kende strafschop (1-3) en nam ook 
even later de 1-4 voor zijn reke-

ning. In de slotminuut scoorde VVJ 
nog de 2-4. Jesper van Rooijen en 
Chester Kemp vielen sterk in. SVM 
1 is a.s. zaterdag vrij en speelt op 21 
maart om 14.30 uur thuis tegen het 
laag geklasseerde Austerlitz.

Nova op herhaling
Door jl. zaterdag in Rijnsburg niet van Madjoe te winnen (13-11) is 
Korfbalvereniging Nova geen kampioen geworden. Er zijn vier ploe-
gen gelijk geëindigd met allen 20 punten. Deze gaan een vierkamp spe-
len om het kampioenschap. Voor Nova is dit een thuiswedstrijd op 14 
en 21 maart en op 17 of 18 maart een uitwedstrijd. 

TZ A1 naar landelijke klasse
De A1 van Tweemaal Zes wist zaterdag de titel in de eerste klasse te 
veroveren. Daarmee promoveert de ploeg naar de landelijke overgangs-
klasse, waar het volgend seizoen mag uitkomen tegen gerenommeerde 
tegenstanders. De titel was de kroon op een uiterst spannende competi-
tie, waarin het aanvankelijk leek TZ tekort te komen. In de laatste fase 
van de zaalstrijd kwam de ploeg sterk terug, met als resultaat de titel.

TZ A1 is blij met de titel in de eerste klasse. (Henry Valk)

Irene volleybal Heren 1 
Zaterdag 7 maart nam heren 1 van SV Irene het op tegen de hekken-
sluiter van de competitie Taurus heren 3 uit Houten. Met name door 
de inbreng van spelverdeler Erik Vos de Wael won Irene heren 1 de 
eerste set . De tweede set ging het lang gelijk op, maar met de finish in 
zicht maakte Irene te veel fouten. Ook het inwisselen van Bas Verpoor-
ten kon het tij niet meer keren en zo moesten de mannen van Irene de 
tweede set aan de Houtenaren laten. 
Met wat aanpassingen in de derde set in de basisopstelling leidde dat 
tot een grote voorsprong. Aan het einde van deze set kwam Taurus toch 
weer gelijk door veel fouten van Irene. Maar Irene hield het hoofd koel 
en won alsnog de derde set met minimaal verschil. Om nog kans te ma-
ken op promotie naar de 1e divisie moest Irene heren 1 ook de vierde 
set winnen. De kans op promotie gaf de mannen de prikkel die ze nodig 
hadden. Met sterke services en aanvallen walste Irene over de verdedi-
ging van de Houtenaren heen. Taurus had geen schijn van kans en Irene 
won met groot verschil de 4e set.

Met deze 3-1 winst staat Irene heren 1 met 58 punten op de 4e plaats 
in de 2e divisie. Om uitzicht te houden op promotie moet Irene zo-
wel Zaanstad Heren 3 als VC Allvo Heren 1 nog inhalen. Op zaterdag 
21 maart speelt Irene Heren 1 tegen een geduchte tegenstander VTC 
Woerden Heren 1 om 17.00 uur in de Kees Boekehal in Bilthoven. 

De bal lag meer dan eens op de stip.             (foto Nanne de Vries)

Links Rinus Mackaay, projectleider renovatie met daarachter met pet 
Loek Geijtenbeek (‘binnenhuis architect’). Rechts Frans van Eck uit 
Maartensdijk al vele jaren voorzitter van de Gooise Golfclub.



Nootjes
Te koop aangeboden

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

OLIELAMP “hanglamp”  ± 
200 jaar oud geheel in authen-
tieke staat € 100,- Tel. 030-
2210436 of 06-10096999 

Wandelwagen geheel inklap-
baar makkelijk mee te nemen  
er stabiel door dubbele zwenk-
wielen € 10,-. Ouderwetse 
houten kinderstoel € 7.50. Tel. 
030-2210436 of 06-10096999

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

GROENTEN-PLANTEN 
te koop bij zorgboerderij 
Tautenburg, Dorpsweg 85, 
Maartensdijk

Douchekraan (h. op h. 12 
cm), met slang en douchekop, 
in prima staat voor € 12,50. 
Tel. 06-19691119 (na 18.00 
uur)

DVD-speler + Speaker-
systeem 5.1 eventueel met 
gratis luidsprekerssteunen 
in goede staat € 22.50. Tel. 
0346-212351

Helleborisof kerstroos € 4,-. 
Grasmachine 35cm breed 
€ 7,50. 2 harken + bladhark 
€ 12,50. Kantesteeker oud 
model € 5,-. Tel. 06-44420668

B O O D S C H A P P E N 
TROLLEY'S bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Dompelaar 220V, 2000W 
nieuw € 30,-. Kruiwagen (ste-
nen vervoer) € 25,-. Tel. 035-
5771232

Norton-vleugel pomp € 35,-. 
Grastrimmer 220V € 15,-. Tel. 
035-5771232

Mini stepper € 15,00 wei-
nig gebruikt, kettlebell 5 
kg(nieuw) € 7,50. Beiden 
voor de conditie. Tel. 06 
53441095

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

GROENTEN-PLANTEN 
te koop bij zorgboerderij 
Tautenburg, Dorpsweg 85, 
Maartensdijk

Nieuwe kap voor staande 
schemerlamp, lichtgrijs met 
donkergrijs. Was € 69,- nu 
€ 20,-. Tel. 0346-212950

Mooie beklede rotan wieg, 
wit € 25,-. Tel. 030-6662858

1-pers. bed, amper gebruikt, 
spiraalbodem z.g.a.n., gratis 
af te halen. Eerst bellen (na 
16.00 uur) Tel. 0346-213278

Koffiemolen jaren 20/30 van 
DE € 18,-. 4-pits gasplaat met 
slang en afzuigkap € 30,-. Tel. 
06-44420668

Personeel gevraagd
Actieve vaste OPPAS met 
ervaring. Voor 2 kindjes van 
6 en 8 jaar op woensdag-mid-
dag tot 19:00 in Bilthoven. 
anoukentjasse@hotmail.com 
Tel. 06-13529407

Personeel aangeboden
Ervar. HUISHOUDELIJKE 
hulp heeft tijd over. Enkele 
ochtenden beschikbaar. Tel. 
06-25558766

Het is nu de tijd voor 
TUINONDERHOUD om uw 
(grote) tuin klaar te maken 
voor het voorjaar! Blad ver-
wijderen, snoeien, planten 
e.d. Kortom: U begint het 
seizoen  met een tuin die er 
weer mooi bij ligt! Bel Rein: 
06-82004441

Zoekt u nog een goede 
SCHILDER, jaren ervaring, 
zowel binnen als buitenschil-
derwerk, 5 jaar garantie, rede-
lijke prijs. Tel. 030-2540327

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor 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

Steun onze
ORANJEVERENIGING. 
Hoofdkantoor: Kapper Hans

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

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

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

Te huur BEDRIJFSRUIMTE 
van ca. 492m2, bestaande uit 
begane grond en verdieping op 
een besloten bedrijventerrein 
in Groenekan. Voor inlichtin-
gen: Tel. 06-57806557

Luxaflex reparatie zonwe-
ring. Tel. 06-26604779.  
Voor klusjes in en om 
huis. Tel. 0617896843 
(Groenekanseweg)

Man 70jr. op zoek naar vrouw 
en/of heer die in het bezit van 
auto is, voor vriendschappe-
lijk contact. Tel. 030-2711133
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analoog kanaal 45 
digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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 coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteu-
ning 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

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 in Groenekan. 
Allerlei planten voor uw (moes)tuin. Tevens een beperkt 
assortiment voor uw (sier)tuin zoals violen. Beukenhang 
60cm á € 0,85 tot 225cm hoog á € 7,50. Vele soorten fruitbo-
men. Groot en klein fruit. Tevens voor al uw tuinwerkzaam-
heden. Tel. 06-54751296

Kelderlekkage: Info@SITvochtwering.nl Vrijblijvende 
inspectie en offerte

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Wilt u dat uw tuin goed het seizoen in gaat? Dan is dit de 
juiste tijd voor een voorjaarsbeurt. Voor meer informatie kunt 
u bellen naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

10e penning administraties al jarenlang het vertrouwde 
adres voor belastingaangiften. Vanaf € 60,- ook bij u aan huis. 
Tel. 0346-822255 www.10epenning.nl

Tuinonderhoud, snel en deskundig, natuur- en milieu-
vriendelijk! Met accu-gereedschap, dus weinig herrie. Tarief: 
€25 per uur ex 6% btw voor particulieren. Bedrijven betalen 
21% btw. Bel: 06 53760310. www.groenetuinman.nl

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige auto-
mobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten 
worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur 
d.d. 20 maart en 17 april in Servicecentrum de Bilt, Prof. Dr. 
P.J.W. Debeijeweg 1. Tarief: € 30,00 voor de B/E keuring en 
€ 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E. Voor informatie 
en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke 
afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 
23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.
nl. Schikt de datum u niet dan zijn er veelal andere moge-
lijkheden elders in de regio waaronder Zeist, Houten en 
Nieuwegein.

Vrijwillige Chauffeurs gezocht; Bent u op zoek naar mooi 
en zinvol vrijwilligerswerk in een gemotiveerd team, denk 
dan eens aan ons. Wij zoeken; Vrijwillige chauffeurs m/v, in 
het bezit van een 4-deursauto, voor het vervoer van ouderen 
naar ons dagcentrum in Groenekan, 1 à 2 keer per week. U 
ontvangt hiervoor een goede onkostenvergoeding. Wilt u 
meer weten? kijk dan op www.bethshamar.nl Grothelaan 1a 
in Groenekan of bel ons op tel. 0346-211755

Cursussen/ trainingen 
Lentecursus Muziek op Schoot - Den Dolder en Bilthoven
Bekende en nieuwe liedjes over bloemetjes, nestjes, eitjes en 
jonge dieren. Zingen, dansen en spelen. Voor (groot)ouder 
en (klein)kind 0-4 jaar. 6 lessen. € 65,25. Bevoegd docent: 
Caroline Schaap. Den Dolder: maandag 23-3-15, kdv Bosrijk, 
Hertenlaan West 38A. Bilthoven: vrijdag 3-4-15, Muziek op 
Maat, Meerkoetlaan 5. info@muzieklesbilthoven.nl/www.
muzieklesbilthoven.nl

Hypnose, simpel en direct, wat kan je ermee? Stoppen 
met roken - Afvallen -Zelfvertrouwen - Innerlijke rust 
- Nieuwe energie - Motivatie - Focus/concentratie - 
Somberheid - Innerlijke conflicten - Twijfels - Loslaten 
-  Patronen - Belemmeringen - Burn-out - Slaapproblemen 
- Ontspanning HypnoToGo.nl met praktijk in Groenekan, is 
gespecialiseerd in directe hypnose. BATC gediplomeerd, aan-
gesloten bij HVNL en International Hypnotherapist Register. 
Tel: 0619786520 / info@hypnotogo.nl

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

Cursussen/ trainingen 
Tekenworkshop Escher voor beginners. Fascinerende 
patronen van vogels en vissen en nog meer. Tegelmotieven 
begrijpen en uitwerken met sjablonen en dan verschuiven en 
omklappen. Patronen maken die wonderlijk in elkaar passen. 
We beginnen eenvoudig zodat de kunst van het spiegelen en 
verschuiven opgepakt kan worden. Zaterdag 28 maart in De 
Bilt in De Oude School van 10 tot 16 uur olv tekendocenten 
Margot Postma en Truus Kreeft. Info. en opgeven: truus.
kreeft@hetnet.nl 030-2541174

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

PLUS
BILTHOVEN

FC DE BILT
ELINKWIJK

zaterdag
14 maart

aanvang: 14.00 uur

fcdb advertentie.qxp_Opmaak 1  09-03-15  15:39  Pagina 1

PvdA en de Voedselbank

De de PvdA overdagbijeenkomst 
is op dinsdag 17 maart om 9.45 
uur bij Henk de Bruin, Overboslaan 
52 Bilthoven. Er is Nieuws uit de 
Gemeenteraad door fractievoorzit-
ter Krischan Hagedoorn en over De 
Voedselbank De Bilt door Jacq Berk. 
Informatie op tel. 030 2286903, 030 
2282813 of 030 2201205. 

Nationale Daltondag 

Op woensdag 18 maart doet Dal-
tonschool de Rietakker mee met de 
Nationale Daltondag. (Toekomstige) 
ouders en andere geïnteresseerden 
zijn hierbij van harte welkom. Er 
worden om 9.00 uur en om 10.30 uur 
rondleidingen gegeven in de school 
op Abt Ludolfweg 109 in De Bilt. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Zie 
voor verdere info www.rietakker.nl
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Nova heeft al 25 jaar echt clubgevoel
door Wessel van Leeuwen

Al 25 jaar lang is korfbalvereniging Nova een begrip in De Bilt. Op 30 maart 1990 is de vereniging 
officieel opgericht. De vereniging is een fusie uit twee andere korfbalverenigingen, Kameo en Biko. 

Dit vijfde lustrum laat de vereniging uit Bilthoven natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. 

Voorzitter Arie Anninga is blij met 
de grote groep vrijwilligers bij 
Nova.

Bert de Rijk is al 50 jaar actief bij 
het Biltse korfbal.

Salvodames in de 
gevarenzone

In Amersfoort werd met 3-1 verloren van de dames van Keistad. Door 
dit resultaat zit Salvo in de hoek waar de klappen kunnen vallen. Wan-
neer Salvo er niet in slaagt te klimmen in het klassement dan moet het 
team zich op gaan maken voor het spelen van degradatiewedstrijden.

De dames hadden zich een dienst kunnen bewijzen door meer dan 1 punt 
uit deze wedstrijd over te houden. Helaas was het spel van Salvo te on-
stabiel om Keistad verder dan 1 set in de problemen te brengen. Keistad 
zette Salvo direct onder druk door een vlijmscherpe service serie waardoor 
Salvo al direct tegen een onoverbrugbare achterstand aan keek. Er werd 
sporadisch een goede aanval of service tegenover gezet. De set ging naar 
Keistad met 25-14. In de 2e set ging Salvo echt voor de punten. Nu was het 
Maartensdijk die met een goede service de tegenstander in de problemen 
bracht. Ook aanvallend deed Salvo het goed. De set werd verdiend gewon-
nen met 20-25. Daarna was het de tegenstander die de toon zette. Salvo kon 
geen bepalende rol meer spelen en sprokkelde de punten bij elkaar terwijl 
Keistad het meeste scoorde. De beide sets gingen met resp. 25-17 en 25-14 
naar Keistad. Toch heeft Salvo weer een punt verdiend in de strijd om van 
de onderste plaatsen weg te komen. Op zaterdag 21 maart speelt Salvo om 
15.15 uur in de Vierstee tegen koploper Wilhelmina. Dat wordt een zware 
wedstrijd voor Salvo, maar thuis zijn de dames tot een uitschieter in staat.  

Tweemaal Zes plaatst 
zich voor promotieduel

Door een duidelijke overwinning op Oost Arnhem heeft Tweemaal Zes 
zich verzekerd van een extra duel om de overgangsklassetitel. Concur-
rent TOP won ook, zij het ternauwernood. Zaterdagavond spelen de kop-
lopers in Dordrecht om de titel en daarmee promotie naar de hoofdklasse. 

Echt flitsend was het allemaal niet in de volgepakte Vierstee, Oost Arnhem 
bleek te zwak om het de Maartensdijkse acht moeilijk te maken. Het en-
thousiaste thuispubliek maalde er niet om, het vooruitzicht van een moge-
lijke titel was belangrijker dan een spannende wedstrijd. De bezoekers ko-
zen voor het terugzakken van de vrouwen, in een poging het TZ-spelletje te 
ontregelen. Dat lukte maar even, al snel bleek dat TZ te sterk was voor het 
Gelderse team. Bij rust toonde het scorebord al een duidelijke voorsprong 
van acht doelpunten, de voorsprong kwam na de pauze niet meer in gevaar.

Opwinding
De wedstrijd stierf als bier in een vet glas, qua korfbal was het eenrichtings-
verkeer. De 30-20 eindstand was even duidelijk als verdiend. In de slot-
minuten kon trainer Eric Geijtenbeek 
nog speelminuten geven aan Daniël 
Meijers, die de uitstekende spelende 
Luke van Kouterik kwam vervangen. 
Meijers was koud in het veld of hij 
wist de korf te vinden. Er was tijdens 
het duel even opwinding toen er een, 
naar later bleek, onjuiste eindstand 
van de concurrent doorkwam, TZ zou 
bij een misstap van TOP al kampioen 
kunnen worden. Voor de titel moeten 
ze echter zaterdag toch nog even aan 
de bak. (Henry Valk)

Luke van Kouterik (TZ) in actie. 
(foto Marco Spelten)

Het ontstaan van Nova begint bij twee 
buurmannen, Henk Bijker en Henk 
van Heeringen. Zij waren beide be-
trokken bij een korfbalvereniging. Bij-
ker was voorzitter van Biko uit De Bilt 
en Van Heeringen was vicevoorzitter 
van Kameo uit Groenekan. De insteek 
van de fusie was dat Biko een goede 
sportaccommodatie had en Kameo een 
goed clubhuis. Bij een fusie zou dit 
elkaar goed aanvullen. Het clubhuis 
van Kameo werd verkocht aan de ge-
meente en met dit geld kon een nieuw 
clubhuis gerealiseerd worden op het 
terrein van Biko. 

Clubgevoel
Het clubhuis werd casco afgeleverd; 
dit betekent dat de afbouw nog gedaan 
moest worden. Dit hebben de leden 
van Biko en Kameo gezamenlijk ge-
daan. De leden van beide verenigingen 
kenden elkaar toentertijd nauwelijks. 
Doordat de leden samen het clubhuis 
hebben opgebouwd werd meteen bij 
de oprichting van Nova aan een echt 
clubgevoel gewerkt. Tegenwoordig is 
dit clubgevoel er nog steeds volgens 
Bert de Rijk. Bert was vanaf het eer-
ste uur betrokken bij Nova, daarvoor 
was hij al 25 jaar actief bij Kameo. 

Hij zat in de fusiecommissie en 
is tevens voorzitter geweest van 
Nova van 1991 tot en met 1996. 
De kantine van Nova ziet er vol-
gens De Rijk weer fris en fruitig 
uit dankzij de leden en sponsors. 
‘Sponsor schildersbedrijf Van 
den Berg heeft aan verschillende 
leden een schildercursus gege-
ven, waardoor vrijwilligers het 
schilderwerk konden uitvoeren. 
Een andere sponsor, constructie-
bedrijf Verschuur & Zn uit Groe-
nekan, heeft in samenwerking 
met leden ontwerpen gemaakt 
van nieuwe meubels en deze 
ontwerpen ook uitgevoerd. Door 
zulke samenwerkingen zie je 
dat het clubgevoel bij Nova echt 
heerst’, vertelt De Rijk. 

Shirtsponsors
‘Bij Nova hebben we heel be-
trokken ouders. Daar zijn we ook 
echt trots op. Nog een voorbeeld 
van het clubgevoel bij Nova is de 
manier waarop we een paar jaar 
geleden ons clubkostuum heb-
ben veranderd. Het idee kwam 
vanuit de leden en die hebben 
ook sponsors aangedragen. Elk 
team heeft nu een gesponsord 

shirt dankzij de leden. Hier zie je 
dat de leden echt betrokken zijn bij 
Nova. Je hebt leden die alleen con-
sumeren, die betalen alleen de con-
tributie, maar je hebt ook leden die 
veel meer doen dan dat. Die groep 
heeft bij Nova de overhand,’ aldus 
De Rijk. 

Voorzitters
Bert de Rijk was één van de eerste 
voorzitters, tegenwoordig heeft hij 
geen officiële functie meer bij de 
club behalve algemeen reserve bij de 
derde helft zoals hij zelf zegt. Op dit 
moment is Arie Anninga voorzitter 
van Nova; deze functie bekleedt hij 
sinds anderhalf jaar. Net als De Rijk 
is ook Anninga blij met de vele vrij-
willigers binnen Nova: ‘Het blijft in 
mijn ogen heel bijzonder dat je con-
tributie betaalt om vrijwilligerswerk 

te mogen doen. Daar hebben wij 
binnen Nova heel veel mensen van. 
Van jong tot oud. Ik wil niet nalaten 
dit te benadrukken en dat het enorm 
gewaardeerd wordt; we zijn er ons 
terdege van bewust, geen vereniging 
te kunnen zijn zonder jullie’, aldus 
Anninga tot de leden van Nova bij 
het aantreden als voorzitter. 

Feest
Nova heeft ongeveer 250 spelende 
leden. Samen met deze leden, oud-
leden, ouders, niet-spelende leden, 
vrijwilligers en de jeu-de-boules le-
den wordt het jubileum op zaterdag 
21 maart groots gevierd. Er worden 
wedstrijden gespeeld door alle teams 
en de dag wordt afgesloten met een 
feestavond. Het volledige program-
ma staat op de site van Nova.

KOM TENNISSEN BIJ

Wij hebben een uniek programma voor de jeugd dat zorgt voor veel spelen,  

veel lol en veel plezier. Het programma bestaat uit:

•	 Een	lang	seiz
oen	lessen	(maart	t/m	december)	van	een	pr

ofessionele	trai
ner

•	 Deelname	aan	Tenniskid
s	competitie

•	 Deelname	aan	Tenniskid
s	evenementen	(ook	in	d

e	winter	bij	goe
d	weer)

•	 Gratis	deelna
me	aan	jeugdcom

missie	activiteiten

•	 Een	baan	die
	in	principe	het

	hele	jaar	open
	is	om	op	te	spelen

•	 Gratis	lenen	v
an	tennisballen

	

•	 Gratis	tennisr
acket	(voor	nieu

we	jeugdleden	
t/m	8	jaar)

•	 Gratis	introdu
ceren	van	vrien

den	en	vriendin
nen

•	 En	dat	voor	m
aar	drie	keer	€	

90,-

Wil je meedoen? Geef je dan op  via onderstaand post- of mailadres. 

Jeugdcommissie t.v. FAK
Postbus 490

3720 AL  Bilthoven 
Email: jeugdcommissie@tvfak.nl

TV FAK!
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
11-03
Do.

12-03
Vr.

13-03

"In verband met vakantie
gesloten van 9 t/m 17 maart”

Woe.
18-03
Do.

19-03
Vr.

20-03

Gemarineerde entrecote van de 
grill met kruidenboter

of
Zalmfilet met wakame

en Teriyaki saus
of

Wilde rijst met
roergebakken aardpeer

€ 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

Geen festival in broedseizoen
door Henk van de Bunt

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt is voornemens om dit 
jaar weer vergunning te verlenen voor het Soenda festival, te houden

op 16 mei in de Ruigenhoekse polder. 

Het festival veroorzaakt door de 
grote bezoekersaantallen (15 dui-
zend festivalgangers op één dag), 
wekenlange opbouwwerkzaam-
heden en extreem hoge geluidsni-
veaus veel schade en overlast voor 
de natuur, de omwonenden en de 
recreanten, aldus de tegenstanders.

Weerstand
Er is toenemende weerstand bij om-
wonenden tegen het festival. Agnes 
van den Berg van het Groenekanse 
bureau Natuur voor Mensen: 

‘Dit jaar zijn er, ondanks de korte 
inzagetermijn van één week, veel 
zienswijzen ingediend, waarin de 
gemeente wordt verzocht om een 
betere belangenafweging te maken 
en geen vergunning meer te verle-
nen voor het festival’. Het festival 
vindt middenin het broedseizoen 
plaats. Volgens de Nationale Da-
tabank Flora en Fauna zijn er 73 

rode-lijst soorten waargenomen in 
de Ruigenhoekse polder, waarvan 
41 soorten vogels. 

Advies
De adviescommissie bezwaar-
schriften heeft eerder geoordeeld, 
dat de vergunning in 2013 gewei-
gerd had moeten worden als al bij 
voorbaat duidelijk is dat de Flora- 
en Faunawet aan de uitvoering van 
het festival in de weg staat. Het col-
lege heeft deze uitspraak naast zich 
neergelegd. 
De Nationale Ombudsman heeft 
in 2014 een klacht over het gebrek 
aan inspraak tijdens de vergun-
ningsverlening gegrond verklaard. 
De ombudsman concludeerde dat 
het college heeft gehandeld in strijd 
met het principe van Fair Play. Het 
college heeft vervolgens toegezegd 
dat het de kernwaarden en behoor-
lijkheidsprincipes van de Behoor-
lijkheidswijzer van de Nationale 

Ombudsman zal betrekken bij het 
evenementenbeleid.

Principe
Een kernprincipe van behoorlijk 
bestuur is dat een goede motive-
ring moet worden gegeven voor 
een besluit waarbij relevante feiten 
worden meegewogen en belangen 
tegen elkaar worden afgewogen. 
Net als voorgaande jaren is dit 
principe niet toegepast. Het college 
stelt dat het “geen redenen ziet om 
de vergunning te weigeren”. Ag-
nes van den Berg: ‘Wij zouden dit 
willen omdraaien en het college en 
de gemeenteraad willen uitdagen 
om goede redenen te noemen om 
de vergunning wel toe te kennen. 
Met goede redenen bedoelen we 
redenen van algemeen belang die 
zwaarder wegen dan de belangen 
die door het festival worden ge-
schaad, en die niet op alternatieve 
wijze kunnen worden gerealiseerd’.

Een aantal mensen zet zich in voor het behoud van de rust in het natuurgebied.

Open dag
zuiveringsinstallatie De Bilt

Eén van de belangrijke taken van het waterschap is het zuiveren van rioolwater. Wilt u eens 
zien hoe het waterschap het rioolwater schoonmaakt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Ga dan een kijkje nemen bij de zuiveringsinstallatie in De Bilt.

WC doortrekken, was draaien, 
onder de douche… Waar gaat dat 
al dat vieze water eigenlijk heen 
en hoe wordt het schoongemaakt. 
En wat mag er nu wel en niet het 
riool in. Antwoorden op deze vra-
gen krijgt u op zaterdag 14 maart 
van 12.00 tot 16.00 uur bij de zui-
veringsinstallatie aan de Groene-
kanseweg 189 in De Bilt. Ervaren 
rondleiders van het waterschap la-
ten zien hoe belangrijk het is dat 
ons afvalwater wordt schoonge-
maakt en vertellen wat daar alle-
maal bij komt kijken. Ook is er een 
film te zien over het werk van het 
waterschap. De rondleidingen zijn 

geschikt voor iedereen die goed ter 
been is.

Zonne-energie
Ook aanwezig op de open dag is 
de Biltse lokale energiecoöperatie 
BENG!, die streeft naar een ener-
gieneutrale gemeente in 2030. In 
samenwerking met het waterschap 
gaat BENG! op de zuiveringsin-
stallatie De Bilt een zonnepark 
ontwikkelen. Het gaat om een park 
met 1000 zonnepanelen. De op-
gewekte stroom kan voorzien in 
ongeveer 20% van de energiebe-
hoefte van de rioolwaterzuivering. 
Het zonnepark gaat in totaal on-

geveer net zoveel energie leveren 
als het stroomverbruik van circa 
70 huishoudens. Op de open dag 
is BENG! aanwezig om meer in-
formatie te geven over de plannen.

Rondleidingen op afspraak
Het waterschap verzorgt op af-
spraak ook rondleidingen voor 
groepen. Excursies zijn mogelijk 
op werkdagen tot 16.00 uur, voor 
groepen van 8 tot 20 personen. 
Ook schoolklassen zijn van harte 
welkom, vanaf groep 7. 

Meer informatie leest u op:
www.destichtserijnlanden.nl.

Lammetjes- 
en Open Stal-dag 

Streekmuseum Vredegoed te Tienhoven opent het seizoen met Lam-
metjesdag. Op zaterdag 28 maart van 10.00 tot 17.00 uur zal er in en 
rond het museum veel te zien en te beleven zijn. Er is een demonstratie 
elektrisch spinnen, er zal een verkoopstand zijn van oud gereedschap, 
natuurlijk zijn er pannenkoeken en de Werkspecht uit Spechtenkamp 
zal zorgen voor eigen gebakken brood en koekjes en andere handge-
maakte cadeau artikelen. Er staat elk heel uur een rondleiding gepland. 
Speciaal voor de kinderen is er een leerzame prijsvraag.

Speuren naar sporen
IVN De Bilt e.o. organiseert zondag 15 maart om 14.00 uur een sporen-
wandeling. Onder begeleiding van deskundige gidsen kan men in de bos-
sen van De Leijen en Beukenburg gaan speuren naar sporen van dieren. 

Deelname is gratis; opgeven is niet nodig. Honden kunnen niet mee. 
Aanvang: 14.00 uur vanaf parkeerplaats recreatieterrein aan de Eijc-
kensteinselaan, Bilthoven. Dit is een zijweg van de N234 (prov. weg 
van Soest naar Groenekan) ter hoogte van hectometerpaal 2,3. Meer 
info: Margriet Hartman (030 2257277) of Roel Maas-Bakker (030 
2721611) of op www.ivndebilt.nl 

Wie de dennenappel aangevreten heeft ontdek je tijdens de 
sporenwandeling van IVN..

Kinder Natuur Activiteiten 
 
Woensdag 18 maart van 14.30 tot 16.30 uur organiseert Utrechts land-
schap in samenwerking met het IVN De Bilt een leuke en leerzame 
middag voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. Dit keer gaat het over padden 
en kikkers waarover eerst informatie gegeven wordt en dan naar om 
zoek gegaan wordt in het bos. Bij terugkomst krijgen de kinderen wat 
te drinken met iets lekkers en wordt er geknuseld. Opgeven kan t/m 15 
maart via KinderNatuurActiviteiten@gmail.com. Kosten: € 3,50, met 
U-pas of beschermerspas: € 2,50

Voor zetels in de Utrechtse Staten
zijn partijen op pleinen en straten
want ze willen je stem
en vragen met klem
aandacht voor hun kandidaten

Guus Geebel Limerick
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