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advertentie

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

Groenekan 0346 - 21 12 91
Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nlWIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

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

Full colour prints
en drukwerk

www.parelpromotie.nl
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15

Gemeente laat 
onveilige bomen kappen

In maart en april laat de gemeente De Bilt bijna 160 zieke bomen kappen. Deze veelal 
volwassen bomen vormen een risico voor de veiligheid door een grotere kans op omvallen of het 
afbreken van takken. De gemeente vervangt de meeste gekapte bomen door jonge exemplaren.

Inwoners kunnen op de website van 
de gemeente De Bilt zien of er een 
boom in hun omgeving gekapt en 
herplant wordt. De gemeente stelt 
de omwonenden hiervan per brief 
op de hoogte.
Hovenier Hoefakker uit De Bilt 
voert de werkzaamheden uit. In-

dien nodig informeert deze de om-
wonenden van tevoren wanneer de 
bomen gekapt worden en of het 
nodig is om bijvoorbeeld een auto 
te verplaatsen of ruimte op de weg 
vrij te houden.

Zorgplicht
De gemeente De Bilt beheert on-
geveer 28.000 laanbomen. Elk jaar 
controleert de gemeente ongeveer 
een kwart hiervan. Dat betekent dat 
elke boom eens in de vier jaar ge-
controleerd wordt op veiligheid en 
ziektes. 

De controle maakt per boom in-
zichtelijk welke risico’s of ziektes 
behandelbaar zijn of dat er sprake 
is van onacceptabele risico’s. De 

bomen langs de drukke hoofdrou-
tes worden elk jaar gecontroleerd. 
Deze boomveiligheidscontrole is 
een wettelijk vastgestelde zorg-
plicht.

Bomenbestand veroudert
In de gemeente De Bilt staan veel 
oude, vaak monumentale bomen. 
De gemeente houdt er dan ook reke-
ning mee, dat het de komende jaren 
steeds meer bomen zal moeten ver-
vangen door jongere exemplaren. 
Op de website van de gemeente De 
Bilt www.debilt.nl/bomenkap2015 
vindt u meer informatie over deze 
jaarlijkse bomenkap en –herplant 
met onder andere inzoombare kaart 
waarop elke te kappen boom is in-
getekend.

Maartensdijkse 
winkeliers opgelucht

De laatste hand wordt nog gelegd 
aan het verfraaien van de par-
keerplaats bij het Maertensplein, 
maar de winkeliers halen weer 
opgelucht adem. Na een maan-
denlange puinhoop voor de deur, 
parkeerchaos en bouwoverlast is 

het plein nu zover gereed dat het 
winkelend publiek weer normaal 
ontvangen kan worden. De ver-
diepte parkeerplaats is verdwenen 
en het aantal parkeerplaatsen is 
uitgebreid. Van de tijdelijke par-
keerplaatsen aan de achterzijde 

van het plein blijft een aantal in 
takt. Het gemoedelijke Maertens-
plein trekt steeds meer winkelend 
publiek. Herinrichting en uitbrei-
ding van het aantal parkeerplaat-
sen was dan ook hard nodig.

Minibieb in De Bilt
Nieuwsgierig drommen zo’n dertig buurtbewoners rond de mini-
bieb op de Thorbeckeweg 5. In De Bilt. Bewoners Richard van Ga-
len en Jeanine Pothuizen openden op 14 maart dit leuke buurtini-
tiatief. In een kastje in hun voortuin staan boeken, tijdschriften en 
DVD ’s. Je kunt boeken lenen, neerzetten en ruilen. 

Het is gratis. Richard: ’Wij hebben een hoop boeken in huis. We ruilden 
ze al met vrienden. Het leek ons een leuk idee om dat ook in onze buurt 
te doen.’ Het fenomeen ‘minibieb’ duikt op in het hele land. Het past in 
de gedachte van een lokale ruileconomie. 

In De Bilt staan ook minibiebs in de Nieuwstraat 123 en in de Prins 
Hendriklaan 107 in de wijk Vogelzang.                  [Rascha Ravestein]

In de minibieb is voor elk wat wils.

Zonder krampachtig te turen
kun je gaan Gluren bij Buren
een weekeinde lang
met muziek en gezang
maar wel op bepaalde uren

Guus Geebel Limerick

Er is weer parkeerruimte in overvloed op het Maertensplein.

Deze bomen staan met stip genoteerd voor kap.

Woensdag 15 april 
verschijnt een nieuw 
full colour magazine 
voor Ondernemers. 
De focus ligt op het verbinden van lokale ondernemers. In De Bilt is 
een groot aantal ondernemers gevestigd, hun expertise is niet altijd be-
kend en daar moet verandering in komen. Door meer gebruik te maken 
van lokale ondernemingen wordt de economie in De Bilt verstevigd, 
ontstaat er meer werkgelegenheid en dragen we ook op milieugebied 
een steentje bij. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. 
Tel. 0346 211992 of info@variopers.nl



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

22/3 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/3 • 9.30u - Ds. P. van Duijvenboden

22/3 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/3 • 10.30u - Bez. samenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

22/3 • 10.00u - Dhr. A. Jackson

R.K. Kerk O.L. Vrouw
22/3 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

22/3 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma
22/3 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

22/3 • 10.00u - Ds. G. J. van Beusekom
22/3 • 19.00u - Ds. A. v. Kampen

Pr. Gem. Immanuelkerk
22/3 • 10.00u - Ds. G. M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
22/3 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
22/3 • 10.30u - J. Bosboom en 

J. van Gaans

Volle Evangelie Gemeente
22/3 • 10.00u - Dhr. W. Douglas

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

22/3 • 10.30u - Mevr. ds. E. A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
22/3 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij 

22/3 • 18.30u - Proponent 
G. A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
22/3 • 10.30 en 18.00u - Ds. Heikamp

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/3 • 11.00u - Ds. G. Morsink

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
22/3 • 18.30u - Ds. M. K. de Wilde

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

18/3 • 19.30u - ds. A. J. Britstra
22/3 • 10.00 en 18.30u - ds. A. J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
22/3 • 9.30u - Ds. G. Morsink 

St. Maartenskerk
21/3 • 19.00u - Pastor J. Wissink
22/3 • 10.30u - Pastor J. Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
22/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
22/3 • 18.30u - Kand. G. R. Mauritz
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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

Middag voor zanglustigen

Do. 19 maart wordt in de Opstan-
dingskerk, 1e Brandenburgerweg 
34 gezongen uit de bundel ‘Kun 
je nog zingen zing dan mee’. 
Aanvang 14.30 uur. Voor info en 
eventueel ophalen: Henny Ock-
huijsen-Hus, tel. 030 2202458.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdag 20 maart kunt u klaver-
jassen bij SVM. In de kantine aan 
de Dierenriem in Maartensdijk 
bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 p. lot.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 21 maart is er weer een 

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan (Maertensplein) in Maartens-
dijk van 10.00 tot 15.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boe-
ren en producenten in ontwik-
kelingslanden. Vanwege de her-
opening iedere klant een attentie.
 

CLD Born Country 50+ dag 

Er komen steeds meer 50+ers. 
Vooral voor deze leeftijdsgroep 
houden de Country Line Dancers 
Born Country uit Maartensdijk 
op zaterdag 21 maart in De Vier-
stee te Maartensdijk een 50+ 
Country Line Dance dag. Er wor-
den kleine demonstraties geven 
door de groepen van Born Coun-
try. Ben je jonger dan 50 jaar, dan 
ben je ook van harte welkom. Er 

wordt van 10.00 tot 16.30 uur 
gedanst. Voor meer informatie 
en/of aanmelden Born.country@
casema.nl of tel. 0346 212817. 

Filmavond

Op de filmavond in Service-
Flat De Akker (Soestdijkseweg 

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

Enige en algemene kennisgeving

Na een koststondig ziekbed is van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze zus, schoonzus en tante

Johanna Adriana van der Wees-van Look
Ans

Santpoort, 28 december 1929 Utrecht, 13 maart 2015

 Rob van der Wees
 en verdere familie

Correspondentieadres:
Dhr. R.M. van der Wees
P/a AdCura Uitvaartzorg
Dorpsweg 20
3738 CE Maartensdijk

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en schriftelijk condoleren op
donderdag 19 maart van 19.00 tot 19.30 uur in Aula Maartensdijk,
Otto Doornenbalweg 46 te Maartensdijk.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op vrijdag 20 maart om
14.15 uur in aula 2 van crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 te
Utrecht. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Geen bezoek aan huis

Zuid 87) wordt op dinsdagavond 
24 maart om 19.30 uur de film 
Calander Girls vertoond. Calan-
der Girls is een op feiten geba-
seerde Amerikaans - Britse film 
uit 2003 van Nigel Cole met 
Helen Mirren en Juli Walters in 
het genre comedy/drama. Entree 
niet Akkerbewoners 2,50 euro.

Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand
Psalm 143:10

Met groot verdriet geven wij kennis dat, na een moedig gedragen 
ziekte, door de Heere uit ons midden is weggenomen onze lieve
en meelevende moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Elbertha van de Water-de Gier
Bep

sinds 19 mei 2013 weduwe van Wim van de Water

Groenekan, 19 juni 1935 Maartensdijk, 16 maart 2015

 Groenekan: Kees van de Water
  Coby van de Water-van Es
   Marieke
   Elsbeth
   Willemijn
   Niels

 Maartensdijk: Coby Meijers–van de Water
  Piet Meijers
   Eline en Bart, Derk
   Tim
   Lianne

 Zeist: Wim van de Water
  Annemarie van de Water-Meerveld
   Robbert
   Frank
   Hugo
   Rens

Correspondentieadres:
Kastanjelaan 11
3737 RA Groenekan

Er is D.V. gelegenheid tot condoleren op donderdag 19 maart van 
20.00 tot 21.00 uur in “De Ontmoeting” achter de Hervormde Kerk, 
Groenekanseweg 66 te Groenekan.

De rouwdienst zal D.V. worden gehouden op vrijdag 20 maart om 
10.30 uur in de Hervormde Kerk te Groenekan, waarna aansluitend 
de begrafenis zal plaatsvinden op de Hervormde begraafplaats aan 
de Groenekanseweg te Groenekan.

Geen bloemen

“Zonder Janny is alles anders”

Onze oprechte dank voor de overweldigende belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden van 

Janny
De leegte blijft moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet.

Gerrit Donselaar
kinderen en kleinkinderen.
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Extra OV-oplaadpunt 
in Bilthoven

De fractie van Beter De Bilt wil een extra OV-oplaadpunt bij het Licht-
ruim of in winkelcentrum Planetenbaan. In de hele wijk Bilthoven 
Zuidwest is nu geen enkel oplaadpunt voorhanden, en dat terwijl juist 
in die buurt veel bewoners van het openbaar vervoer gebruik maken.

Ongeveer de helft van de reizigers met lijn 77 wonen in dit gebied. Ook 
reizigersvereniging Rover krijgt regelmatig klachten over het feit dat in 
dit winkelcentrum geen oplaadpunt is geplaatst. Zij kunnen nu slechts 
terecht op de Hessenweg, De Leijen of in De Kwinkelier, waar er zelfs 
2 staan, op 15 m afstand van elkaar.

De wijk Zuidwest is een van de dichtstbevolkte buurten van de ge-
meente en bovendien bevinden zich er de muziekschool, de bibliotheek, 
het Kunstenhuis, twee basisscholen, een kinderdagverblijf, een peu-
terspeelzaal, de buitenschoolse opvang en het centrum voor Jeugd en 
Gezin. En dat allemaal op een paar meter afstand van Winkelcentrum 
‘Planetenbaan’. Henk Hillen, de eigenaar van de gemaksshop in het 
winkelcentrum, krijgt al jaren vragen en klachten over het ontbreken 
van een oplaadpunt en strijdt er dan ook al sinds 2010 voor, niet voor 
zijn eigen belang, maar voor dat van zijn klanten en overige bewoners. 
Hij heeft al diverse instanties ingeschakeld, tot nu toe zonder succes. 
Beter De Bilt roept het College op om al het mogelijke te doen om 
bij de Provincie Utrecht het belang van deze zaak te onderstrepen en 
gezamenlijk tot een goede oplossing te komen, zodat plaatsing van en 
OV-oplaadpunt snel gerealiseerd kan worden.

Mathildedag 2015 voor vrijwilligers
door Henk van de Bunt

In het kader van de Mathildedag 2015 zette burgemeester Arjen Gerritsen woensdag 11 maart 
negen vrijwilligers uit de verschillende kernen van de gemeente in het zonnetje. In plaats van 

een ontvangst op het gemeentehuis werden de mensen thuis of op locatie bezocht. Met deze 
blijk van waardering wil het gemeentebestuur het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen.

Mathildedag vindt zijn oorsprong 
in de jaarlijkse herdenking van 
het ontstaan van De Bilt. Het is 
inmiddels een vaste traditie dat op 
of rond Mathildedag nadrukkelijk 
stilgestaan wordt bij het vrijwilli-
gerswerk in de gemeente De Bilt 
en de mensen die zich daar voor 
inzetten. In het verleden gebeurde 
dat met de Mathildeprijs. Dit jaar 
is gekozen voor een andere opzet 
waarbij vrijwilligers in het zonne-
tje worden gezet. Het gemeentebe-
stuur huldigde negen vrijwilligers 
die zich voor langere of kortere tijd 
op uiteenlopende wijze belange-

loos inzetten op het vlak van zorg, 
cultuur, sport of ontspanning. 

KBO en kerk
Corrie Bosman-Baas heeft zich vele 
jaren ingezet als bestuurslid van de 
Katholieke Bond voor Ouderen. 
Ze stond ook aan de wieg van de 
afdeling Maartensdijk van De Zon-
nebloem, is daarnaast één van de 
organisatoren van jaarlijkse Dorcas 
Voedselactie. Corrie Bosman werkt 
mee in het pastoraat van de Sint 
Maartensparochie in Maartensdijk. 
Corrie Bosman is ook actief als 
vrijwilligster bij de vaarvakanties 

met het vakantieschip De Zonne-
bloem van de gelijknamige stich-
ting. Chronische zieken hebben zo 
een heerlijke vakantieweek. Ook 
bezoekt zij oudere kerkgenoten, die 
anders zouden vereenzamen.

Theater
Sinds 2006 organiseren Inge Pauli, 
Marijke Pauli en Doke Vemer voor 
en namens Ons Theater drie optre-
dens per jaar, in een kleine setting, 
bij één van de leden thuis. Ieder 
jaar is er een cabaret-, muziek- en 
een toneelvoorstelling. Arties-
ten vanuit het hele land treden op 
‘tussen de schuifdeuren’, wat een 
leuke, verrassende en intieme sfeer 
oplevert. Lekker op de fiets naar 
een theatervoorstelling en vervol-
gens met een goed glas wijn na-
praten met de artiesten zelf. ‘Ons 
Theater’ wordt gesponsord door 
Kwaliteitsslagerij Zweistra uit 
Maartensdijk en Baas & Zn, wijn-
koperij in Bosch en Duin.

W4
In Maartensdijk staat het Sojos-
gebouw en in de Bilt W4, waar 
jongeren activiteiten kunnen or-
ganiseren. Weltevreden 4 (W4) is 
een jongerenactiviteitencentrum in 
De Bilt. Het W4 kan ook verhuurd 

worden aan jongeren onder de 23 
jaar, voor bijvoorbeeld een ver-
jaardagfeest of eindexamenfeest. 
Daarnaast kan iedereen het W4 
huren als de activiteit een sociaal 
cultureel karakter heeft en geen 
winstoogmerk. Voor meiden is het 
op vrijdag speciale meidendag in 
jongerencentrum W4. Leanaart van 
Rheenen is al jaren actief binnen 
het Jongerenwerk W4 en Sojos. 

Een deel van de W4 jongeren was met burgemeester Arjen Gerritsen 
meegegaan om Leanaart mede te verrassen met de bloemenwaardering.

Corrie Bosman in het zonnetje.

Belangstellenden en betrokkenen waren naar Bosch en Duin gekomen om 
getuige te zijn van het ‘in de bloemen zetten’ van initiatiefneemster Inge 
Pauli en de beide andere organisatoren Marijke Pauli en Doke Vemer.

“Als ik dood ga, wil jij dan
mijn begrafenis regelen...?”

Marjolein belde mij om over 
de uitvaart te praten. Ze was 
verslagen. Ze kende Henny 
al lang en wist dat ze geen 
gemakkelijk leven had.. En 
toch: niets wees er op dat ze 
al klaar was met het leven, 
integendeel, ze wilde kennelijk 
nog graag vooruit. ‘En toch 
moeten we nu afscheid van 
haar gaan nemen, met grote 
droefenis in het hart’, zou op 
de rouwkaart te lezen zijn.

Marjolein gaf tijdens ons 
eerste, lange gesprek aan hoe 
de uitvaart er uit moest zien: 
klein, intiem, met een begra-
fenis op de begraafplaats in 
Alkmaar, waar ook Henny’s 
moeder is begraven. Marjolein 
wilde uitzoeken hoe groot 
Henny’s sociale omgeving 
eigenlijk was en zo ont-
stond het idee voor een klein 
samenzijn in de Boskapel in 
Zeist, een voormalig koetshuis 
en tegenwoordig eigendom 
van Koninklijk Harmoniegezel-
schap O.B.K.

Henny stelde deze vraag jaren geleden aan Marjolein, haar beste vriendin. “Ja hoor”, 
antwoordde Marjolein, “maar jij wordt wel honderd!”. Henny zou dit jaar vijftig worden, 
maar plotseling overleed ze in haar flat in Zeist. Een natuurlijke dood. Ze wilde geen grootse 
begrafenis, omdat ze alleen een broer en haar vriendin achter laat. Klein en intiem moest het 
worden, met Henny in het centrum van de aandacht. 

Op de dag van de uitvaart 
werd Henny naar de Boskapel 
overgebracht en daar hebben 
we - om haar heen - tafels en 
stoelen neergezet. Marjolein 
verwachtte een klein twintig 
mensen om samen herinne-
ringen aan Henny te delen.
‘We vragen je om een per-
soonlijke herinnering, een 
fotootje of ander voorwerp 
mee te nemen om dat met 
elkaar te delen’, stond op de 
uitnodiging. En zo zat iedereen 
bij elkaar, met koffie en een 
klein gebakje. Pratend over 
Henny. Er werden anekdotes 
gedeeld en er werd gezongen. 
Op tafels had Marjolein foto’s 
neergelegd en ze las stukjes 
voor uit brieven en dagboe-
ken. Na ruim een uur werd een 
eenvoudige lunch geserveerd, 
waarna de aanwezigen Henny 
naar buiten begeleidden, waar 
de rouwauto klaarstond voor 
haar laatste reis, naar Alkmaar. 
Iedereen zwaaide haar uit 
toen de auto bij de Boskapel 
wegreed. Marjolein reed mee. 

Op de begraafplaats stond 
Henny’s broer te wachten. 
Samen met Marjolein werd 
Henny begraven. Ze is weer 
terug bij haar moeder en heeft 
rust gevonden.

Marjolein kijkt goed terug 
op de uitvaart. Die paste bij 
Henny. Ik vond het een eer om 
Marjolein te mogen bijstaan in 
het vinden van de juiste vorm: 
klein maar vol warmte en per-
soonlijke aandacht.

Met toestemming van Marjolein 
gepubliceerd.

gedeeld en er werd gezongen. 
Op tafels had Marjolein foto’s 

ken. Na ruim een uur werd een 
eenvoudige lunch geserveerd, 
waarna de aanwezigen Henny 
naar buiten begeleidden, waar 
de rouwauto klaarstond voor 
haar laatste reis, naar Alkmaar. 

wegreed. Marjolein reed mee. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger
U mag mij altijd bellen: 06 - 51 24 77 43

Documentaire over 
noodlanding van B17 

Op 28 mei 1944 stort een B17 bommenwerper in 
een Groenekans weiland neer. Drie van de tien 

bemanningsleden overleven deze eerste Pinksterdag niet.

Samen met brigadegeneraal en historicus Ivo de Jong wordt de ge-
schiedenis achter deze missie verteld. De vader van De Jong maakte de 
noodlanding mee. Bij De Jong thuis werd het verhaal van de B17 vaak 
verteld. Zo is de interesse van Ivo voor de luchtoorlog ontstaan.

Stichting
In 2013 richtte een aantal bewoners de Stichting B17 Groenekan op. 
Het doel van de stichting was het onderhouden en oprichten van een 
monument om zo de tienkoppige bemanning een gezicht te geven.  Op 
28 mei 2014, 70 jaar na de noodlanding, onthulde Darell Waite, zoon 
van radiotelegrafist Clyde H. Waite samen met schoolkinderen van de 
Nijepoortschool het monument.

Locaties
Aan de hand van archiefmateriaal gaat men samen met Brigadegene-
raal de Jong langs verschillende locaties in de gemeentes De Bilt, Soest, 
Amersfoort en Eijsden-Margraten. Skype en alternatieve media worden 
gebruikt om in contact met een aantal nabestaanden te komen. Een deel 
van de reportage zal worden opgenomen in Militair Museum Soest. 
Eind mei bij zal de documentaire te zien zijn bij Regio TV de Bilt.

advertorial
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-DUOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Entrecôte 

Lamsbout schijven 
naturel of gemarineerd

Livar procureur lapjes

Magere runderlappen

6
voor 5.00

500
gram 9.99

500
gram 6.98

500
gram 8.50

500
gram 6.50

6 hamburgers

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

BOEREN 
KRUIDENKAAS

4.98250
gram

1.75100
gram

5.00500
gram

6.00500
gram

CRANBERRY
NOTENMIX

PISTACHE 
NOTEN

Tonijn-mozzarella salade 
Filet americain 
Ei-bieslook salade 3 x 100

gram 4.98

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

Gebraden entrecôte 
Runderrollade
Beenham 3 x 100

gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 19 maart
t/m woensdag 25 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

VLEESWAREN-DUO

SCHOUDER-KARBONADE

Extra donderdag voordeel!

Gehaktschnitzels
Kipschnitzels
Runderschnitzels
Varkensschnitzels

RIB-EYE 
ROLLETJES 
LAAT U VERRASSEN…

2 HELE KIPPEN 
4 KIPPENBOUTEN

6 halen / 
   5 betalen!

In het weekend de gehele dag verkrijgbaar!

8.95

5.00

5.981
kilo

Special van de week!

NIEUW! WARME GEGRILDE KIP!

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
ER IS WEER

ASPERGESSCHOTEL
_________________________100 GRAM 1,49
MIE-HOEN
_______________________ PER PORTIE 4,95
HOEVE KIP
MET CHAMPIGNONSAUS EN GARNATUUR NAAR KEUZE

_______________________ PER PORTIE 9,95
Zaterdag verse Sushi!!!

Pitloze

Blauwe Druiven
500 GRAM

Malse grote

Kropsla
NU

Hollandse

Komkommers
2 VOOR

ALLEEN MAANDAG 23, DINSDAG 24
EN WOENSDAG 25 MAART

0,99 0,590,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost salades
___________________________ 100 GRAM  0,70
Alle stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Hollandse
Aardbeien
____________________500 GRAM 2,98

VERS GEWASSEN

Hollandse Spinazie
____________________300 GRAM 0,99
VERS GESNEDEN

Meloenmix
___________________ VOLLE BAK 0,99
ITALIAANSE

Gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99
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Geslaagde toneeluitvoering 
voor De Zonnebloem

door Walter Eijndhoven

Speciaal voor De Zonnebloem gaf Toneelvereniging C.P.J. Westbroek e.o. zaterdag 14 maart jl. 
een try-out van het komische toneelstuk ‘Een bomvol hotel!’, geschreven door 

Ank van Rutten. Volgens de vele gasten was het een geslaagde middag. 

Drie keer per jaar wordt door de to-
neelvereniging, bestaande uit tien 
tot twaalf leden, een voorstelling 
gegeven in het Dorpshuis in West-
broek. Zatermiddag werd een extra 
voorstelling gegeven. Ongeveer 85 
aanwezigen van De Zonnebloem, 
inclusief hun begeleiders, genoten 
van deze try-out van ‘Een bomvol 
hotel!’. Jan Hendrik Nap, regis-
seur van de toneelvereniging: ‘In 
het middelpunt van het toneelstuk 
staat het hotel ‘De rode Madonna’. 
Ondanks de recente aanleg van een 
nieuw zwembad en een sauna in de 

kelder van het hotel zijn er tot grote 
zorg van Sofie Vervoort, de eigena-
resse van ‘De rode Madonna’, maar 
weinig gasten. Haar rechterhand 
Manus doet er alles aan om gasten 
te trekken, maar echt lukken wil het 
niet. Op een goede dag stromen ech-
ter de gasten toe en raakt het hotel 
bomvol. Dit brengt natuurlijk de no-
dige verwikkelingen met zich mee’. 

Zonnebloem
Ieder jaar zamelen de toneelspelers 
geld in voor een goed doel. Dit jaar 
staat De Zonnebloem, afdelingen 

De Bilt-Bilthoven en Maartensdijk, 
in het zonnetje. Zij is er voor ieder-
een met een lichamelijke handicap, 
voor jong en oud. Nap: ‘Dit jaar 
willen wij meer aandacht schenken 
aan onze gehandicapte medemens 
en De Zonnebloem is hiervoor ui-
termate geschikt’. De Zonnebloem 
doet veel voor haar klanten. Kun je 
door ziekte of handicap niet meer 
lekker op pad? Bij De Zonnebloem 
staan de medewerkers klaar om 
te helpen. Wat voor wensen men 
ook heeft. Dichtbij huis? Of ver-
der weg? In een grote groep, in een 

klein gezelschap of met zijn twee-
tjes? Alles kan. En alles met per-
soonlijke aandacht en gezelligheid.   

Acts
Tussen de laatste twee acts van het 
stuk kreeg iedereen koffie of thee aan-
geboden met cake of iets dergelijks. 
De toneelspelers verzorgden de cate-
ring. Nap: ‘Dit doen wij niet iedere 
voorstelling hoor, alleen vanmiddag, 
speciaal voor De Zonnebloem. Bij de 
andere voorstellingen mag iedereen 
zijn eigen natje en droogje halen bij 
de bar’. Na de voorstelling verzorg-
den de acteurs nogmaals de catering 
en werd iedereen een drankje aange-
boden. Nap: ‘Ik ben heel tevreden 
over de voorstelling. Ondanks de ze-

nuwen voor dit optreden is alles goed 
verlopen. Wij hebben hier dan ook 
lang voor geoefend, een jaar lang, 
twee avonden in de week, hier in het 
Dorpshuis’. 

Meer
De voorstellingen zijn nog te zien 
op vrijdag 20 maart en zaterdag 21 
maart in het Dorpshuis van West-
broek, Prinses Christinastraat 2, 
aanvang 20.00 uur. De entree is 
vijf euro. Tijdens de pauze is er een 
verloting met vele leuke prijzen. 
Een deel van de opbrengst wordt 
dit jaar aan ‘De Zonnebloem’. 
Voor meer info: Lambert van den 
Hul, tel. 030 2715702 of Jan Hen-
drik Nap tel. 0346 282477.

Optreden Alchemilla

Afgelopen woensdagavond klonk er muziek uit Woonzorgcentrum De 
Bremhorst. Men zag kleurige sjaaltjes, beweging en er werden veel 
mooie muzieknummers gehoord. De zaal zat helemaal vol om allemaal 
te genieten van het vrouwenkoor Alchemilla uit Houten, bestaande uit 
25 vrouwen, een pianist en een dirigent. Het was een wervelwind van 
muziek, kleur en beweging. 

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Madeleine Bakker.

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

De cast voor het Westbroekse Dorpshuis.

Bloemen voor 
Mathildedag

Magda Kuipers zat woensdag 11 maart jl. heerlijk in het zonnetje op 
haar bankje voor het huis toen burgemeester Arjen Gerritsen aan kwam 
lopen. Magda Kuipers kreeg een mooie bos bloemen overhandigd 
als dank voor haar vrijwilligerswerk in Maartensdijk. Al jaren lang 
organiseert zij het knutselen op vrijdag in Toutenburg. Met een klein 
budget lukt het haar leuke werkjes te maken: voor de Pasen wordt het 
iets lenteachtigs met leuke kleine kuikentjes. Die heeft zij vorig jaar na 
de Pasen heel goedkoop aangeschaft. [MD] 

Zestig jaar getrouwd
door Guus Geebel

Maandag 16 maart was het zestig jaar geleden dat Nico Wessels en Annie de Borst elkaar in 
Utrecht het jawoord gaven. Ze waren toen allebei 24 jaar oud. Locoburgemeester Madeleine 

Bakker kwam het echtpaar thuis met dit huwelijksjubileum feliciteren. 

Ze leerden elkaar kennen bij Dans-
school Zegers in Utrecht, een ka-
tholieke dansschool waar op zon-
dagavond vrij gedanst kon worden. 
Annie de Borst was protestant, maar 
was met een katholieke vriendin 
meegekomen. Nico Wessels was 
nog maar kort uit militaire dienst 
waar hij dertien maanden had mee-
gevochten in de Koreaanse Oorlog. 
Nico danste met Annie en bracht 
haar die avond naar huis. Zo kwam 
de verkering tot stand. ‘Het dansen 
bij Zegers was aan strenge regels 
gebonden. Als je een beetje ging 
swingen moest je eruit’, vertelt 
Nico. Het verschil in geloof was in 
die tijd problematisch. De vader van 
Annie wilde aanvankelijk niet teke-
nen en van de vader van Nico moest 
worden beloofd dat kinderen katho-
liek gedoopt zouden worden.

Nico Wessels is geboren en getogen 
in De Bilt. Na de militaire dienst 
werd hij onder andere vrachtwa-
genchauffeur en kraanmachinist. ‘Ik 
heb van alles gedaan want het was 
na Korea heel moeilijk wennen.’ Hij 

was 39 toen hij werd afgekeurd. Dat 
had alles te maken met het PTSS 
syndroom als gevolg van de erbar-
melijke omstandigheden in de Ko-
reaanse Oorlog. 
Zijn vrouw groeide op in Maarn, 
maar verhuisde later met haar ouders 
naar Utrecht. De eerste anderhalf jaar 
van hun huwelijk woonden ze in bij 
haar ouders. Daarna kregen ze een 
woning aan de Looydijk in De Bilt. 

In totaal werd vijf keer verhuisd en 
sinds drie jaar wonen ze in de huidige 
aanleunwoning. Het echtpaar heeft 
een zoon, een dochter en vijf klein-
kinderen. Annie Wessels heeft ja-
renlang in Hotel Heidepark gewerkt. 
Nico was altijd sportief en is bij alle 
Biltse voetbalclubs actief geweest. 
Er werden felicitaties ontvangen na-
mens Koningin Willem-Alexander 
en de commissaris van de Koning. 



OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Bij 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

Lentebrood
rijk gevuld met kersen

€ 4,50
Appel/noten-

taartje
nu € 7,25

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05
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De nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

BoxspringCombinatie Wow
Kwaliteits Boxspring

compleet
v.a. € 895

Tuinactie voor gehandicaptenzorg 

Verwen uw tuin/balkon/plantenbakken en steun 
daarmee het goede doel! De opbrengst van deze 
tuinactie in Maartensdijk  is bestemd voor de Stich-
ting Gehandicaptenzorg, welke zich inzet voor de 
(meervoudig-) gehandicapten. Er zijn verschillen-
de dingen te bestellen, zoals organische mestkor-
rels, potgrond en tuinturf in diverse hoeveelheden 
en verpakkingen. S.v.p. voor vrijdag 20 maart 
2015 bij Fam. van der Vlies, (tel 0346 211597). 
Op zaterdag 28 maart 
tussen 10.00 uur en 
12.00 uur zijn deze af 
te halen op Dorpsweg 
84 te Maartensdijk.

Wooncentrum Schutsmantel en 
Sociëteit De Bosrank openen hun deuren!

Op zaterdag 21 maart van 10.00 – 12.30 uur.
Tijdens de week van Zorg en Welzijn.

U als toekomstig bewoner/bezoeker, familie van toekomstige bewoners/
bezoekers, medewerker of geïnteresseerde bent van harte welkom voor 
een rondleiding, of voor informatie over het aanbod van Schutsmantel
en De Bosrank. U kunt deze dag ook de studio’s (gastenkamers) en 
appartementen bekijken die beschikbaar zijn voor een
tijdelijke periode voor herstel na een ziekenhuisopname. 

Warande Wooncentrum Schutsmantel en sociëteit De Bosrank
Gregoriuslaan 35, 3723 KS Bilthoven
T 030 – 228 69 11
www.warandeweb.nl

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e 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
E info@parelpromotie.nl

voor 

GEKKE 
ideeën!

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL
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Klachten worden serieus genomen
door Henk van de Bunt

Woensdag 11 maart bood huurster Marisca van der Burgh een onderzoeksverslag aan over de 
gebreken van de huurwoningen aan de Plutolaan en de Beatrixlaan te Bilthoven aan
directeur-bestuurder Ad van Zijl van woonstichting SSW. De eerste reactie van de 
woonstichting was er één van geschrokken verbazing. Toegezegd werd zo spoedig

mogelijk met een reactie te zullen komen. 

Marisca van der Burgh: ‘Ik ben hier 
vorig jaar komen wonen, juist om-
dat de SSW een hele goede naam 
heeft in de regio. Wat mij nu opvalt 
is dat dit soms onterecht is. Mijn 
woning is een goed voorbeeld van 
de zogenaamde revolutiebouw van 
de jaren vijftig. Goedkoop en snel 
gebouwd om de woningnood te 
bestrijden. En door structureel te 
weinig onderhoud zijn de wonin-
gen ondertussen slechter geworden. 
Er is nu al decennia sprake van dat 
deze woningen gerenoveerd of ver-
vangen gaan worden. Wij wilden 
nu van de SSW hom of kuit, af-
breken of een grondige renovatie. 
Meer keuzes zijn er niet.

Drempel
Woensdag was er zo’n tiental ver-
tegenwoordigers van de bedoelde 
woningen aanwezig in de ont-

vangsthal van het gebouw van SSW 
aan de Waterman in Bilthoven. Di-
recteur Ad van Zijl luisterde met 
belangstelling naar de bevindingen. 
Marisca van der Burgh: ‘Ik heb 
uitgelegd, dat de drempel naar de 
verhuurder voor veel mensen veel 
te hoog is om allerlei redenen en dat 
de verzoeken om de woning goed 
te onderhouden lang niet altijd se-
rieus genomen worden’. De aanbie-
dingsbrief bij het dossier met foto’s 
werd overhandigd en het verwach-
tingspatroon van deze huurders van 
de SSW werd toegelicht. Marisca: 
‘Wij betalen maandelijks een be-
hoorlijke huur, voor huizen die al 
zeker 20 jaar afgeschreven zijn. 
De woningen zijn gebouwd eind 
jaren ’50, de zgn. ‘revolutiebouw’. 
Dat werd snel en goedkoop gedaan 
i.v.m. de babyboom na de Tweede 
Wereldoorlog. Van dat soort wonin-

gen is bekend dat ze bedoeld waren 
om niet langer dan 40 jaar te staan. 
Dat wil niet zeggen dat ze perse ge-
sloopt zouden moeten worden. Dat 
hangt van vele factoren af. Het is 
belangrijk dat goede bouwkundi-
gen gaan beoordelen wat wijsheid 
is. We hebben gevraagd om binnen 
zes weken met een plan van aanpak 
te komen en dat met de bewoners 
te delen, zowel in een brief als wel-
licht in bijeenkomsten, waar bewo-
ners hun eigen woord mogen doen 
en zeggen wat zij er van denken’.
 
Besef 
Marisca van der Burgh: ‘Hoewel ik 
besef, dat niet alle bewoners even 
zeer behoefte hadden aan deze ac-
tie en niet iedereen met even sterke 
problemen kampt omtrent onder-
houd en huur hoop ik toch dat ie-
dereen zich solidair wil voelen met 

buren en medebewoners die wel 
met deze problemen zitten. Ik heb 
er ook begrip voor dat de informa-
tie die met de SSW is gedeeld soms 
veel laat zien over persoonlijke si-
tuaties, welke gevoelig kunnen lig-
gen. Aan de andere kant is dit veelal 
nodig om aan te geven van wat er 
allemaal speelt voor betrokkenen. 
En ook dat dit niet zomaar wat ge-
breken zijn, maar zeer structurele, 
welke om een oplossing vragen 
om verdere verloedering van deze 
woningen te voorkomen. Dit draagt 
hopelijk bij aan het inzicht dat men 
er niet alleen voor staat en daardoor 
een schroom wordt weggenomen 
de SSW dit te melden’. 

SSW
De SSW zegt verrast te zijn door 
de handtekeningenactie en ge-
schrokken van de ernst van de 
klachten. Woordvoerder Sander 
Wuis: ‘We nemen de klachten heel 
serieus en starten een onderzoek 
naar de feiten. SSW staat voor een 
goede dienstverlening aan haar 
huurders. Dat betekent een goede 
kwaliteit van de woningen en een 
correcte manier van omgaan met 
de bewoners. De huurders van de 
Plutolaan en de Beatrixlaan gaan 
we volgende week informeren 
over de stappen die we gaan ne-
men’. 

Woensdag waren huurders van de Beatrix- en Plutolaan op bezoek bij de 
SSW aan de Waterman in Bilthoven.

Thomashuis Maartensdijk
krijgt hometrainers 

door Walter Eijndhoven

Na de workshop ‘Gezonde leefstijl’ voor de bewoners van het Thomashuis in Maartensdijk 
op woensdag 11 maart jongstleden, wachtte hen een grote verrassing. Namens de Stichting 

Vrienden Bewoners Vredestein Maartensdijk werden twee hometrainers 
afgeleverd, in het teken van de workshop ‘Gezonde leefstijl’. 

Het moest een grote verrassing 
blijven voor de negen bewoners 
van het Thomashuis aan de Dorps-
weg in Maartensdijk. Blij waren zij 
dan ook toen, vlak na de workshop 
over hoe gezond te leven, een be-
stelwagen met twee hometrainers 
het terrein op kwam rijden en twee 
fietsen kwam afleveren. Na een 
toespraak door de voorzitter van de 
Stichting, Hans den Hartog, straal-
den de bewoners van plezier toen 
zij één voor één mochten plaatsne-
men op de twee nieuwe hometrai-
ners. Ook het personeel maakte, tot 
vermaak van de aanwezigen, een 
ritje op de nieuwe fietsen. Liesbeth 
Kappelhof, moeder van Jefke, één 
van de bewoonsters van het huis: 
‘Hans, mijn man, en Jefke fietsen 
elk voorjaar, zomer en najaar hele 
einden met elkaar. Vaak meer dan 
twintig kilometer op een dag. Eén 
keer in de drie à vier weken haalt 

hij Jefke op, om hier in de omge-
ving, op de fiets, te genieten van de 
natuur. Nu kan onze dochter ook in 
de winter met de hometrainer aan 
de gang’. 

Aandacht en gezelligheid
Sinds 2009 wordt het Thomashuis 
in Maartensdijk gerund door Den-
nis van Middelkoop en zijn vrouw 
Nathalie. Zij wonen hier met hun 
vier kinderen, hond Bliksem en kat 
Sparky. Samen met een klein, toe-
gewijd team van vijf medewerkers 
hebben Dennis en Nathalie de zorg 
over negen bewoners. Aandacht 
en gezelligheid staan hoog in het 
vaandel bij de medewerkers. Van-
uit deze basis ontwikkelen zij door 
in hun zorgverlening naar de bewo-
ners en het team. Dankzij de goede 
begeleiding op maat worden bewo-
ners gestimuleerd, binnen de eigen 
mogelijkheden, zoveel mogelijk 

zelf te doen. De meeste bewoners 
maken gebruik van dagbestedings-
programma’s buitenshuis. De één 
gaat tuinieren, de ander knutselt.

Hometrainers
Hans den Hartog is tevreden over 
het project Hometrainers. ‘Fijn 
dat wij dit project weer tot een 
goed einde hebben gebracht. Als 
je ziet hoe blij de bewoners zijn 
met twee hometrainers. Daar doen 
wij het toch allemaal voor’. De 
Stichting is continu op zoek naar 
gelden voor allerlei projecten. Den 
Hartog:’Ons volgende project voor 
het Thomashuis is een tuinkas. Via 
fondsenwerving willen wij geld in-
zamelen om een mooie tuinkas te 
laten neerzetten, achter de boerde-
rij’. De Stichting denkt aan acties 
via serviceclubs als de Rotary, de 
Lions of de Kiwani’s. Binnenkort 
komt het bestuur van de Stichting 
bijeen om te zoeken naar meerdere 
mogelijkheden. Willie van Keeken, 
moeder van één van de bewoon-
sters: ‘Via een nieuwsbrief willen 
wij de tachtig donateurs bij het pro-
ject ‘tuinkas’ betrekken, om zo aan 
de benodigde gelden te komen. De 
tuinkas komt achter de boerderij en 
heeft een oppervlakte van ongeveer 
drie bij vijf meter. Aan de zijkant 
komt een doorgang, geschikt voor 
rolstoelen’. Het is de bedoeling dat 
in de kas groenten en kruiden ver-
bouwd worden en alle bewoners 
mogen hun steentje bijdragen. Wie 
zich geroepen voelt een donatie te 
doen, of meer informatie wil over 
het project, kan zich wenden tot 
de Stichting Vrienden Bewoners 
Vredestein Maartensdijk, e-mail: 
scbvm@live.nl Iedereen had veel plezier op en van de nieuwe fietsen.

Moestuintjes voor 
Kinderopvang

Bij het boodschappen doen verstrekt een supermarktketen ‘moestuin-
tjes’ aan haar klanten. Klanten die deze moestuintjes niet willen, kun-
nen deze beschikbaar stellen aan een toegewezen organisatie. 

Albert Hein uit De Bilt heeft, samen met Mens, een overeenkomst 
gesloten met Kinderopvang De Bilt. In de AH-winkel staat een doos 
speciaal namens Kinderopvang De Bilt, om de moestuintjes te kunnen 
doneren. In de afgelopen weken  is er vanwege het succes reeds een 
tussentijds ophaalmoment geweest. Twee grote dozen vol moestuintjes 
zijn al verspreid over de vestigingen van Kinderopvang De Bilt. De 
kinderen zijn super enthousiast aan de slag om de moestuinen op alle 
locaties aan te leggen. Thema’s als natuur, gezonde voeding en leefstijl 
komen hiermee op alle vestingen weer heel bewust onder de aandacht.

Maandag 16 maart was er een officieel overdrachtsmoment van de 
moestuintjes aan Kinderopvang De Bilt. Daarbij waren Sabri Wilkes 
(filiaalmanager AH de Bilt), Sebastiaan Klok (Mens De Bilt), Soumaya 
Mol (activiteitenfunctionaris Kinderopvang De Bilt) en Nicole Quad-
akkers.                    [HvdB]
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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.

100 400

Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 maart 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

075 GRATIS 
pakje Stegeman Vleeswaren 
bij aankoop van een luxe 
brood

Nieuw!Nieuw!

DE HOOGSTE
KORTINGOP DE LEUKSTE
DAGJES UIT

DE HOOGSTEDE HOOGSTEDE HOOGSTE
KORTING

   Jumbo Jelle Farenhorst , Maartensdijk, Maertensplein 31 

Jumbo chips  
2 zakken
200 gram
van

€1,64

Kip� let
Pak 800 gram
van

€5,00

Elstar
Appels
Per kilo
van

€1,19
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Brandweer Westbroek bestaat 125 jaar
‘Als je geluk had ging je samen naar de brand’

door Koos Kolenbrander

De brandweer in Westbroek viert zaterdag 28 maart het 125-jarig jubileum. De bevelvoerder 
van de Veiligheid Regio Utrecht (waaronder de post Westbroek valt) Herman Wesseling en 

postcommandant Westbroek Martin Groot hebben ter voorbereiding hiervan 
een bericht uit laten gaan over de geschiedenis van de brandweer in 
Achttienhoven-Westbroek, een van de oudste korpsen in ons land.

In het archief van de voormalige ge-
meente Achttienhoven/Westbroek 
bevindt zich een verslag van een ver-
gadering uit 1890 over de aanschaf 
van een verrijdbare handspuit die on-
der de kerktoren werd gestald, waarin 
ook de brandslangen hingen. Tijdens 
een brandalarm, dat met klokgelui 
kenbaar werd gemaakt, werd de spuit 
met een paard naar de plek des onheil 
getrokken. Alle hiervoor geschikte 
mannen in het dorp waren verplicht 
mee te helpen met de brandbestrij-
ding. Het weigeren hiervan werd 
met 3 gulden beboet. De oude brand-
weerspuit is na aanschaf van de eer-
ste brandweerauto, een Opel Blitz, 
gerestaureerd door leden van de club 
Oud Roest (brandweercollegae Bilt-
hoven) en wordt nog steeds onder de 
kerktoren bewaard.

Borreltje
De aanschafdatum 1890 van de ver-
rijdbare spuit is als begindatum van 
het korps aangehouden, terwijl in 
oudere archieven al in 1782 over de 
brandweer is geschreven. Tijdens de 
bezetting is de brandweerwagen, die 
toen in het Landbouwhuis in Acht-
tienhoven stond door de Duitsers in 
1941 gevorderd en na de bevrijding 

weer teruggevonden. Westbroeker 
Wout van Winssen heeft wel 16 map-
pen in zijn archief over Westbroek 
gewijd aan de plaatselijke brandweer: 
‘De zin ‘als je geluk had, ging je sa-
men naar de brand’ in het liedje ‘M’n 
Opa’ uit de populaire jeugdserie ‘Ja 
zuster, nee zuster’ vertolkt heel di-
rect het gevoel dat ‘een brand’ in het 
dorp oproept. Kinderen zijn vaak al 
van jongs af aan in de brandweer ge-
interesseerd. Hulp aan de medemens 
staat centraal. Gevoelens van sociale 
plicht om je naaste in nood ter zijde 
te staan, is waarschijnlijk de grootste 
drijfveer om bij de brandweer te gaan. 
Je dient als brandweerman 24 uur per 
dag beschikbaar te zijn. Dit streven 
sluit mooi aan bij de ‘plichtsbrand-
weer’ zoals deze voor 1890 in het 
dorp functioneerde. Je kreeg van de 
gemeente een dubbeltje per brand ter 
compensatie van misgelopen regulie-
re inkomsten, plus een gratis borreltje 
van de plaatselijke kroegbaas’.

Organisatie
Herman Wesseling en Martin Groot 
vertellen: ‘De brandweer is van ma-
tig georganiseerd naar een zeer pro-
fessionele organisatie uitgegroeid. 
Eind jaren ‘70 kwam het gebruik van 

ademlucht op en mocht een brand-
weerman geen baard meer dragen. 
Begin jaren 80 werd de Bescherming 
Bevolking (BB) opgedoekt en moest 
de brandweer deze taak overnemen. 
Halverwege de jaren 80 kreeg de 
brandweer de hulpverleningstaak 
erbij en werden de cursussen en op-
leidingen landelijk hetzelfde voor 
de vrijwilliger en beroeps. De lat 
wordt nog elk jaar hoger gelegd. De 
opleidingen worden zwaarder en de 
belasting van de vrijwilliger loopt 
tegen grenzen aan. Het werven van 
nieuwe leden wordt in de buitenge-
bieden steeds moeilijker. Veel men-
sen willen zich niet meer binden op 
deze manier. Het vrijblijvende gaat 
er steeds meer vanaf en we gaan van 
vrijwilliger naar parttimer. Een re-
gionale brandweer is geformeerd in 
2010. Door het korps van Westbroek 
wordt samenwerking gezocht met 
Maarsseveen Tienhoven en dat gaat 
op een prettige manier toch vorm 
krijgen. De hoop is er dat de lokale 
binding wel blijft en dat brandweer 
Westbroek nog jaren dienstbaar mag 
zijn voor hun omgeving’.

City
Anno 2015 bestaat de brandweer van 
Westbroek, volgens de archiefstuk-
ken dus 125 jaar. Daar wordt aan-

dacht aan besteed. Naast onderlinge 
brandweerwedstrijden zijn er op 28 
maart diverse uiteenlopende activi-
teiten voor jong en oud. Eén daar-
van is LEGO Incidenten City, dat in 
het Dorpshuis staat opgesteld. Een 
bijzondere mini rampenstad, dat de 
grootste brandweer-incidenten-ver-
zameling van LEGO steentjes in de 
wereld in zich heeft. Het stadsopper-
vlak telt ruim 23m2 en er zijn meer 
dan 100.000 steentjes in verwerkt. 
Bezoekers kunnen aan een wedstrijd 
meedoen d.m.v. de prijsvraag ‘zoek 
de 23 incidenten’. De City heeft als 
doel; het werk van de brandweer op 
een unieke wijze onder de aandacht 
te brengen. De City is net als onze 
samenleving, continu in beweging. 
Daarom zijn steeds de meest actuele 
of herkenbare incidenten in de stad 
terug te vinden. De kracht van de 
City ligt vooral in de herkenbaarheid, 
eenvoud en de enorme omvang. De 

uitgebeelde incidenten, op één na, 
hebben plaats gevonden in Neder-
land en veel zijn te zien geweest bij 
het Jeugdjournaal. Voorbeelden zijn 
de studente die zich in gips liet ingie-
ten en de omgevallen kraanwagen op 
woningen in IJsselstein.

Feest
Op 28 maart viert brandweerpost 
Westbroek haar 125-jarig bestaan. 
Van 10.00 tot 16.00 uur is er in de 
omgeving van het Dorpshuis in 
Westbroek van alles te zien en te be-
leven. In de nabijheid van het dorps-
huis, op het evenementen terrein van 
Westbroek (feestterrein) zal van alles 
te beleven zijn, zoals:
•	 een	ladderwagen	waarmee	de		
 jeugd naar 30 meter hoog kan; 
•	 een	springkussen;
•	 kijken	naar	een	oude	brandweer	
 wagen uit Maarssen; 
•	 een	hindernisbaan	voor	de	jeugd;	
•	 een	rondrit	met	een	oude	brand	
 weerwagen;

Toets
Ook vindt de gehele dag een brand-
weervaardigheidstoets plaats. Brand-
weerposten uit de omgeving wordt 
een realistisch scenario voorgescho-
teld. Het publiek kan zien hoe iedere 
post dit ‘incident’ bestrijdt. De pos-
ten worden ook beoordeeld door een 
vakkundige jury op zaken als veilig-
heid, snelheid en de behandeling van 
slachtoffers. ’s Avonds worden prij-
zen uitgereikt voor de ploegen die de 
meeste punten hebben behaald. Het korps in 1941. (foto archief Wout van Winssen)

De eerste brandweerauto uit 1934. (foto archief Wout van Winssen)

Leden van de brandweervereniging Bilthoven hebben zich gespecialiseerd 
in het opknappen van oude voertuigen. ‘Oud Roest’ werkte in 2012 mee 
aan het opknappen van de in zeer slechte staat verkerende handspuit 
van Westbroek, alvorens deze weer naar zijn thuisplaats bij de kerk werd 
gebracht.

George van Dam Lentedrive
door Walter Eijndhoven

Ter ere van George van Dam, de initiator van het bridge bij de Vereniging voor 
Samenlevingsopbouw WVT in Bilthoven, wordt ook dit voorjaar weer een bridgedrive 

georganiseerd. Vrijdagavond 27 maart is het zover. Iedereen kan meespelen,
zowel beginnende als gevorderde spelers, jong als oud.

Meer dan veertig jaar geleden begon 
het bridge al in Bilthoven met de les-
sen van Wouter Schuurman. Dankzij 
de populariteit van deze denksport 
volgde al snel een tijd van groei voor 
de bridgeclubs in Bilthoven en nog 
steeds gaan velen één of meerdere 
avonden in de week, vaak met een 
vaste partner, naar een bridgeclub. 
Nico Verhaar, zelf lid van bridgeclub 
BCC-86 en één van de organisato-
ren van de bridgedrive: ‘Na Wouter 
Schuurman heeft George van Dam 
de organisatie vele jaren lang op zich 
genomen. Tijdens het vrije bridgen 
zit zo’n vijftig man, op donderdag-
middag, bij elkaar. Een gezellige 
drukte. Helaas is George ons ontval-

len in december jongstleden en ter 
ere van hem willen wij nu dus deze 
open drive organiseren’. 

WVT
Behalve bridge is er nog veel meer te 
doen in het wijkgebouw van WVT. 
Ada van Dis, medewerkster binnen 
de Vereniging voor Samenlevings-
opbouw: ‘WVT is een welzijnsor-
ganisatie met een groot aanbod aan 
educatieve-, recreatieve-, creatieve- 
en sportieve activiteiten, voor jong 
en oud’. Het wijkgebouw voorziet 
in een laagdrempelige helpdesk-
functie, waar wijkbewoners met al 
hun vragen terechtkunnen. Daarnaast 
voorziet WVT in een aanbod op het 

gebied van ontmoeting en recreatie in 
de wijk. Cursussen als Engels, Frans, 
beeldhouwen, biodanza, klaverjas-
sen, meditatie en oriëntaals koken 
kunnen worden gevolgd, maar ook 
sporten als tennis, karate en tafelten-
nis voor 55-plussers, kortom: voor ie-
der wat wils. Van Dis: ‘Naast al deze 
activiteiten kunnen wijkbewoners 
ook bij ons terecht voor vragen over 
onder andere belastingzaken, notaris-
zaken en vragen over gezondheid en 
gewichtsbeheersing’. 

Bridge
Ondanks alle activiteiten in en rond 
het WVT-gebouw staat vrijdag 27 
maart in het teken van het grote 

bridge-evenement. Erik Polders, ei-
genaar van de Midgetgolfbaan aan de 
Julianalaan in Bilthoven en verwoed 
bridger: ‘Al vanaf mijn vijftiende 
speel ik fanatiek bridge, dus ik hoop 
veel bridgers tegen te komen op deze 
avond’. Liefhebbers van bridgen, ook 
niet-leden, zijn van harte welkom, 
aanvang 19.30 uur. Gespeeld wordt 

in 6 ronden/ 4 spellen per ronde; 
een zgn ‘topintegraal’. Deelname-
kosten zijn 4 euro p.p. en 2,50 euro 
voor leden van WVT; te voldoen op 
de speelavond. Inschrijving per paar 
voor woensdag 24 maart, telefonisch 
of per e-mail bij WVT Bilthoven of 
bij Nico Verhaar (nico.verhaar@pla-
net.nl, tel. 030 2282925).

Ada van Dis met (links) Nico Verhaar en Erik Polders.



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

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

Deze week zijn we aanwezig!

Blessed by
Comfort

Alle doorgestikte jasjes
nu € 135,-

Out� ts Boots Accessories

KALFSKOTELETJES
Voor de kenners: Kalfsentrecote met een botje eraan,
super lekker zacht. Ca 3 tot 4 min. bakken in de pan. 100 gram 2,45

RUNDER ENTRECOTE
Bakken als biefstuk. Huisgerijpt dus een volle authentieke smaak
Ca 3 tot 4 min. bakken in de pan. 100 gram 2,15

JAPANSE KIPSCHOTEL
Uit onze traiteurhoek: met o.a. gemarineerde kipdijen, Oosterse
groenten en Japanse sesamsaus. Even opwarmen. 100 gram 1,25

BIEFSTUKPANNETJES
Met o.a. biefstukreepjes, kastanjechampignons & peterselie.
Voor in de oven. Ca 10-12 min. in de oven op 170°C. 100 gram 1,95

LAMSRIBKOTELETJES
Voor de liefhebbers: lekker vol gemarineerd en iets doorregen.
In de pan of op de BBQ? 100 gram 2,25

POLLO LIMONE
Uit onze specialiteitenhoek: o.a.kip� let, mozzarella, parmaham
& een marinade. Ca 12-14 min. braden in de pan. 100 gram 1,45

TIP:
RUNDER ENGELSE WORSTJES

Op veler verzoek. Mager en lekker gekruid. 100 gram 1,25
DUITSE BIEFSTUK

Met een hoedje van uitjes en bieslook. 100 gram 1,55

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 16 t/m zaterdag 21 maart 2015. Zetfouten voorbehouden.

Rabobank De Bilt verkocht
Het voormalige Rabobankkantoor aan de Groenekanseweg 70 in De Bilt heeft sinds januari 
2015 een nieuwe eigenaar. Bladt Onroerend Goed Maatschappij B.V. verruilde Culemborg 

voor De Bilt en is blij het pand een nieuwe bestemming te kunnen geven.

Bladt OGM groeide in Culem-
borg weliswaar uit zijn jasje, 
maar erkent dat de 2500 m2 en 60 
parkeerplaatsen op eigen terrein 
voor hun bedrijf aan de ruime 
kant is. De plannen zijn er dan 
ook om het mooie moderne pand 
met energie A-label niet helemaal 

voor zichzelf te houden. Er is op 
dit moment 1600 m2 beschikbaar 
voor verhuur. Bladt: 'Op korte 
termijn zullen we gaan aanvan-
gen met het verwerven van huur-
ders. Wij hebben het voordeel dat 
wij als eigenaar en gebruiker dit 
object makkelijker kunnen behe-

ren. Daardoor kunnen we ook de 
kleinere bedrijven bedienen die 
geen hele verdieping met langdu-
rige contracten willen afsluiten 
maar flexibel willen zijn. Voor 
informatie kunnen geïnteresseer-
den een mailtje sturen naar:
Info@bladtonroerendgoed.nl

Het oude Rabobankkantoor in De Bilt heeft, na een jaar leegstand, eindelijk een nieuwe eigenaar.
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MENS De Bilt is de belangrijkste organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in Gemeente De 
Bilt. MENS De Bilt wil bijdragen aan een maatschappij waarin ieder mens kan (blijven) meedoen 
op de manier die hem of haar het beste past. We doen dat door de kracht en zelfredzaamheid van 
mensen en groepen mensen te ondersteunen. We werken samen met de gemeente, zorgaanbieders 
en bedrijven en vooral met alle inwoners van De Bilt. De Stichting heeft een toezichthoudend be-
stuur. In verband met het vertrek van twee leden komen wij graag in contact met:

Kandidaat-bestuursleden
Wij zoeken twee betrokken, enthousiaste bestuursleden. Het aantal geplande plenaire vergaderingen 
bedraagt doorgaans vijf maal per jaar, los van commissiewerkzaamheden en zelfevaluatie. De Raad 
van Toezicht kent twee commissies: een financiële auditcommissie en een remuneratiecommissie. 
Wij zoeken naar kandidaten die beschikken over de competenties die hieronder zijn genoemd:

Algemeen
•	 Affiniteit	met	het	werkveld	en	brede	maatschappelijke	belangstelling.
•	 Bestuurlijke	ervaring.
•	 Een	relevant	netwerk.
•	 Een	onafhankelijke	en	kritische	opstelling.
•	 Kennis	van	en	ervaring	met	Welzijn	Nieuwe	Stijl.
•	 Kennis	van	de	transities	in	het	sociale	domein	en	de	gevolgen	daarvan.
•	 Kennis	van	en	ervaring	met	bestuurlijke	besluitvormingsprocessen.
•	 Inzicht	in	strategische	vraagstukken.
•	 Kennis	en	inzicht	om	de	bedrijfsvoeringen	en	de	financiële	prestaties
 in algemene zin te kunnen beoordelen.

Specifiek
•	 Zeker	één	van	de	twee	toekomstige	bestuursleden	woont	in	gemeente	De	Bilt.
•	 Kandidaten	kunnen	niet	in	dienst	zijn	van	gemeente	De	Bilt.
•	 Kandidaten	kunnen	geen	lid	zijn	van	de	gemeenteraad,
 WMO adviesraad of ouderenraad in De Bilt of een andere instelling in De Bilt
 waardoor conflicterende belangen kunnen ontstaan.
•	 Kandidaten	hebben	geen	economische	of	persoonlijke	binding
 met de Stichting of haar medewerkers.

Geïnteresseerden wordt verzocht voor 31 maart a.s.
een brief met CV en motivatie te schrijven aan de voorzitter a.i. van het bestuur
Mw. L. de Jong, mail: consultancy@lydiadejong.nl.
Met een c.c. naar de directeur. Mw. E. Ribbens,  mail: e.ribbens@mensdebilt.nl.
Voor informatie kunt u bellen met Mw. L. de Jong,  tel: 06-52364093.

Twee bestuursleden gezocht
voor het bestuur van MENS De Bilt



 De Vierklank 11 18 maart 2015

Gezonde voeding van levensbelang
door Guus Geebel

Op de Julianaschool in Bilthoven werd evenals vorig jaar aandacht besteed aan de Week van 
de Voeding. Op dinsdag 10 maart kregen leerlingen van de groepen 6a en 6b een gastles over 

gezonde voeding. Eigenaar Jan Peter Oosterloo van EkoPlaza en natuurvoedingskundige 
Gitta van Eick gaven in de les voorlichting over het belang van gezond eten. 

De kinderen werden actief bij de les 
betrokken. Op de vraag van Jan Pe-
ter Oosterloo of ze wisten wat bio-
logisch betekent konden ze prima 
antwoord geven. ‘Dat groenten op 
natuurlijke wijze worden geteeld 
en alleen natuurlijke of goedge-
keurde bestrijdingsmiddelen wor-
den gebruikt’, zegt Boris. Ook ging 
het over biologische veeteelt. ‘Een 

blije kip heeft ruimte en een blije 
koe heeft horens en loopt buiten 
lekker gras te eten’, vat Jan Peter 
het samen. Gitta van Eick vroeg 
de kinderen of ze wel eens buik-
pijn hadden en of ze wisten hoe dat 
kwam. Met de antwoorden kon ze 
inzichtelijk maken dat dit vaak met 
de spijsvertering te maken heeft. In 
het onderdeel van de les dat over 

smaak ging vertelt ze dat zintuigen 
invloed hebben op de smaakbele-
ving. Er waren verschillende hapjes 
meegebracht waar de kinderen hun 
zintuigen op los mochten  laten. 
Natuurlijk hoorde daar ook proe-
ven bij. 

Oké vignet 2015
Op donderdag 12 maart ontving 
de Julianaschool van de Stichting 
Kind en Voeding het Oké vignet 
2015. De stichting heeft dit vignet 
geïntroduceerd om scholen bewust 
te maken van de betekenis van ge-
zonde voeding voor een kind. Goe-
de voeding zorgt ervoor dat kinde-
ren zich beter kunnen concentreren 
en zich fitter voelen. Op 17 maart 
hield EkoPlaza voor kinderen van 
de Julianaschool en hun ouders een 
winkelsafari. Ze werden door me-
deleerlingen in de winkel ontvan-
gen en rondgeleid. Leerlingen die 
over een bepaald product een werk-
stuk gemaakt hadden vertelden er 
wat over. Op 18 en 25 maart orga-
niseert de Julianaschool workshops 
voor grootouders.
 

Jumbo-prijswinnaar

Ook deze week was er weer een leuke prijs te winnen bij Jumbo Jelle 
Farenhorst in Maartensdijk. Mevrouw van Ginkel heeft een prachtige 
Heinz-koffer gewonnen, waarmee zij waarschijnlijk vele leuke vakantie 
mee gaat meemaken. Het enige wat zij hiervoor hoefde te doen was 
een Heinz-artikel kopen en de bon in de daarvoor bestemde ton doen. 
Jelle Farenhorst: ‘Hier is altijd wel wat leuks te doen. Zo kun je hier 
nu weer sparen voor tot wel 80% korting op een leuk dagje uit met 
het hele gezin’. Farenhorst is met collega-winkeliers erg blij dat de 
parkeerplaats aan het Maertensplein (zuidzijde) weer toegankelijk is 
en dat er zelfs extra plekken bij gekomen zijn.

De leerlingen van groep 6b van juf Marieke de Kruijf zijn goed bij de les.

Anjer
Dianthus ‘Pink Kisses’. 
Voor binnen en buiten. 
Potmaat 10 cm. Per stuk

van 3,49Dvoor 

1,99
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 12. Geldig van 19-03 t/m 25-03. OP=OP

advertentie

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Begin Maart 2014, een feestelijke heropening van de Albert Heijn, De 
Bilt. Als omwonende kregen wij toen van de grootgrutter een pak AH-
koffie van 250 gram aangeboden, voor alle overlast die wij hebben on-
dervonden. Ik dacht nog bij mijzelf, niet zeuren, een gegeven paard mag 
je niet in de bek kijken en AH moet natuurlijk op de kleintjes letten. AH 
ging meteen goed van start, de winkel ging open van 08.00 tot 21.00 uur 
6 dagen per week, want ook AH wil een paar euro’s verdienen. 

Maar nu ben ik met stomheid geslagen; men wil per 31 maart a.s. tot 
22.00 uur open (gaan blijven) en daar zijn veel bewoners niet blij mee. 
Veel van de bewoners die om de AH wonen hebben een normale baan 
en hebben ook hun avond/nachtrust nodig. Sluiten om 22.00 uur voor 
klanten betekent dat pas om 23.00 uur de rust ingaat. Bij het polsen zijn 
ook niet alle personeelsleden er blij mee en in de winkel heb je na 20.00 
uur voldoende aan één kassa. Gezien de ligging lijkt mij dat AH Biltho-
ven veel beter haar deuren tot 22.00 uur kan openen. Goede aanrijroute 
minder overlast voor de omgeving.

AH heeft al een netto winstmarge in 2014 van 178 miljoen euro als je 
nu nog voor een paar honderd euro je deuren tot 22.00 uur wilt open-
houden, denk ik, is het dan nooit genoeg?
AH is nu 78 uur open in de week, als je binnen deze tijd niet je bood-
schappen kunt doen maak dan gebruik van AH bezorgdienst, maar gun 
de omwonenden van centrum De Bilt ook hun rust. Wij staan er niet om 
te springen dat de winkel strakss 84 uur in de week open is, wij zijn een 
dorp en geen stad. 

Nico Drieënhuizen, De Bilt

Vrijwilligers in het zonnetje gezet
Met het oog op Mathildedag 2015 
verraste  burgemeester Arjen Ger-
ritsen op woensdag 11 maart negen 
vrijwilligers uit de verschillende 
dorpen van de gemeente met een 
bloemetje. In Woon- en zorgcen-
trum Weltevreden kreeg Daniëlle 
van Schaijk in restaurant Bij de Tijd 
de bloemenhulde. ‘In onze gemeen-
te is een aantal vrijwilligers actief 
die vaak onopvallend zijn, maar die 
ontzettend belangrijk werk doen’, 
zegt de burgemeester. ‘Om het 
vrijwilligerswerk in het zonnetje te 
zetten maak ik vandaag een rondje 
door de gemeente langs verschil-
lende vrijwilligers in alle plaatsen 
die bij de gemeente horen. In De 
Bilt ben ik bij jou uitgekomen om 
je te danken voor wat je te doet en 
een schouderklopje te geven voor 
de komende jaren, want ik hoop dat 
je nog heel lang vrijwilligerswerk 
zult blijven doen.’ Bij hockeyclub 
Voordaan in Groenekan zette de 
burgemeester Kees Geervliet en 
Marco van der Padt in de bloemen. 

Hij legt de verbaasde mannen uit 
dat hij in verband met Mathilde-
dag met een auto vol bloemen in 
de gemeente op stap is geweest om 
vrijwilligers te huldigen. ‘Ik ben bij 
jullie terechtgekomen omdat jullie 
ontzettend belangrijk vrijwilligers-
werk verrichten. Waar Voordaan 
staat is aan de inzet van jullie en 
een heleboel andere mensen te dan-

ken.’ Kees Geervliet doet sportivi-
teit en respect bij de club en fluit elk 
weekeinde. Verder is hij aanwezig 
bij feesten van de A en B jeugd en 
organiseert hij scheidsrechterscur-
sussen. Marco van der Padt is ver-
antwoordelijk voor de gehele ac-
commodatie, de bar, de velden, het 
clubhuis. Hij doet dat al vele jaren 
vrijwillig. [GG]

Daniëlle van Schaijk is blij verrast met de bloemenhulde.

Marco van der Padt (links) en Kees Geervliet met de burgemeester en Voordaan-voorzitter Patricia Hallers.



Record automatische deuren B.V. – onderdeel van het Zwitserse, beursge-
noteerde Agta – Record concern en dé toonaangevende specialist op het gebied van 
toegangsoplossingen – heeft met circa 100 medewerkers twee vestigingen in Nederland: 
Doorwerth en Oosterhout (NB). De dienstverlening betreft advies, productie, installatie, 
service en onderhoud van automatische, rook, brand en inbraakwerende schuifdeuren, 
draaideurautomaten, vouwdeuren, entreesluizen, vluchtwegoplossingen, etc. die door 
alle branches worden toegepast. Record automatische deuren heeft een duidelijke klant 
en servicegerichte visie. Via het ‘Total Concept Selling’ concept adviseren wij onze 
klanten om tot een optimale oplossing te komen, waarbij vanaf het adviestraject tot en 
met de aftersales voortdurend ‘oplossingen’ worden gepresenteerd, ongeacht het moment 
waarop het contact met de klant ontstaat. Dit vormt de basis voor onze jarenlange pret-
tige samenwerking met onze klanten.

Record automatische deuren groeit
en vestigt zich binnenkort in deze regio.

Voor dit nieuwe team zijn we op zoek naar:
Commercieel medewerkers
In binnendienst pleeg je acquisitie, maak je offertes en bel je die ook na. Je hebt veel 
contact met klanten en collega’s. Je neemt veel initiatief en ondersteunt de afdeling daar 
waar nodig. Bij Record Automatische Deuren B.V. staan persoonlijke aandacht voor onze 
klanten en het bieden van een uitstekende service in een heel hoog vaandel. 

 Functie-eisen:
•	 MBO+ werk- en denkniveau
•	 Commercieel/zeer klantgericht
•	 Doener en (be)denker
•	 Extravert en proactief
•	 Communicatief, zowel in woord als geschrift
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Objectief
•	 Accuraat en secuur

Commercieel medewerkers Service en onderhoud
In binnendienst werk je samen met je collega’s van sales, je zorgt dat er onderhouds-
contracten worden aangeboden voor onze projecten. Daarnaast pleeg je acquisitie en 
bel je je offertes na. Tevens maak je serviceoffertes voor aanpassingen aan bestaande 
deurinstallaties. Je hebt dagelijks contact met klanten en collega’s. Je neemt initiatief en 
ondersteunt de afdeling daar waar nodig.

 Functie-eisen:
•	 MBO+ werk- en denkniveau
•	 Commercieel/zeer klantgericht
•	 Doener en (be)denker
•	 Extravert en proactief
•	 Communicatief, zowel in woord als geschrift
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Objectief
•	 Accuraat en secuur

Installatie Engineers
Als installatie Engineer van Record Automatische Deuren B.V. heb je een hele leuke, zelf-
standige en afwisselende baan. Met veel passie installeer jij dan ook onze automatische 
deuren en complete puien met toebehoren. Je beschikt over een eigen luxe installatie bus 
met alle benodigde materialen en gereedschappen. Daarnaast controleer je de dage-
lijkse aanvoer van projectonderdelen en draag je zorg voor het tijdig inleveren van de 
projectmappen en bijbehorende retourgoederen in het magazijn. 

 Functie-eisen:
•	 MBO werk- en denkniveau
•	 Communicatief zowel in woord als geschrift
•	 Elektrotechnische kennis
•	 Praktisch technisch inzicht
•	 Van onbesproken gedrag
•	 Doener en (be)denker
•	 Pro-actief
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Bij voorkeur al in het bezit van VCA basis
•	 Rijbewijs B(E)

Service/Onderhoud Engineers
In deze afwisselende functie ben jij ambassadeur van Record en verzorg je op klantge-
richte wijze het onderhoud en de servicecalls in West- en Midden-Nederland aan de 
automatische deuren zodat deze goed blijven functioneren. Daarnaast informeer c.q. 
adviseer je onze klanten o.a. aanvullingen ter bevordering van het gebruikersgemak. Je 
draait ook mee in de 24-uurs servicediensten waarbij je eens in de 5 á 6 weken rouleert. 
Je beschikt over een eigen luxe service- en onderhoud bus met alle benodigde materialen 
en gereedschappen.
 
 Functie-eisen:
•	 MBO werk- en denkniveau
•	 Communicatief zowel in woord als geschrift
•	 Elektrotechnische kennis
•	 Praktisch technisch inzicht
•	 Van onbesproken gedrag
•	 Doener en (be)denker
•	 Pro-actief
•	 Bij voorkeur al in het bezit van VCA basis
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Rijbewijs B(E)

Allround assemblage medewerkers
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het op basis van een dagelijkse planning 
verrichten van diverse werkzaamheden zoals zagen van profielen, automaten voorberei-
den, kappen samenstellen, balken assembleren en kit werkzaamheden. Tevens behoren 
de controle (kwalitatief en kwantitatief) op inkomende en uitgaande goederen (profielen 
en glas) ook tot je taken. Je hebt een positieve, collegiale instelling en kunt zowel zelf-
standig als in teamverband goed functioneren.

 Functie-eisen:
•	 LBO werk- en denkniveau
•	 Goede beheersing van de Nederlandse taal
•	 Ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden aan de hand 

van technische tekeningen
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Bij voorkeur al bezit van VCA basis

Logistiek medewerker
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het structureel verwerken - zowel adminis-
tratief als fysiek -van inkomende en uitgaande goederen c.q. projecten. Je zorgt voor een 
controle op volledigheid van project gerelateerde producten en (kwalitatief en kwanti-
tatief) op inkomende en uitgaande goederen. Tevens behoren de afhandeling garantie-
gevallen en continue werken aan verbetering van interne werkprocedures, kwaliteit en 
ondersteunende middelen tot je taken.

 Functie-eisen:
•	 MBO werk- en denkniveau
•	 Communicatief zowel in woord als geschrift
•	 Logistieke kennis en inzicht
•	 Elektrotechnische kennis, praktisch technisch inzicht
•	 Van onbesproken gedrag
•	 Doener en (be)denker
•	 Pro-actief
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Bij voorkeur al in het bezit van VCA basis
•	 Rijbewijs B(E).

Bij Record Automatische Deuren B.V. staan persoonlijke aandacht voor onze klanten en 
het bieden van een uitstekende service in een heel hoog vaandel. Vanaf het adviestraject 
tot en met de nazorg: onze klanten staan altijd op nummer één. Van onze medewerkers 
verwachten wij dan ook de volgende instelling:

•	 Klant- en servicegericht
•	 Teamspeler, heel collegiaal
•	 Geen 8-tot-5 mentaliteit
•	 Afspraak is afspraak
•	 Hands-on mentaliteit

 Wij bieden:
•	 Uitstekende arbeidsvoorwaarden
•	 Prettige werksfeer
•	 Leuke collega’s
•	 Kans op een vaste baan bij een leuk en vooruitstrevend bedrijf.
•	 Salaris afhankelijk van functie, leeftijd, opleiding en ervaring

Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in het profiel en voldoe je aan de functie-eisen? Dan nodigen wij jou 
graag uit om te solliciteren naar deze leuke baan binnen ons geweldige bedrijf! Stuur 
dan je motivatie en CV naar werving-selectie@record-automatischedeuren.nl of bel met 
Karin Broos, afdeling HRM: 06 – 225 726 22.

Onze missie: De onderneming: vooraanstaand en innoverend. Binnen het vakgebied van 
advisering, uitwerking, implementatie, service en onderhoud / beheer van automatische 
deuren nemen wij een prominente plaats in. Wij zijn innovatief, kwalitatief hoogwaardig 
en dienstverlenend op een hoog niveau, flexibel, duurzaam en sociaal. Dit vormt de
basis voor de continuïteit van onze onderneming.
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Bibliotheek brengt 
boeken aan huis

Kunt u niet meer naar de biblio-
theek komen, dan biedt de Biblio-
theekdienst aan Huis uitkomst. 
Vrijwilligers brengen de boeken 
die u graag leest bij u thuis. Zo 
kunt u gebruik blijven maken van 
de bibliotheek. Deze service is 
gratis als u lid bent van de Biblio-
theek met een standaardabonne-
ment. Info bij Ans Weerdenburg 
tel. 030-2257723, aweerden-
burg@ideacultuur.nl of Biblio-
theek Maartensdijk 0346-213883, 
maartensdijk@ideacultuur.nl. 

Jubileumconcert Ecclesiakoor 

Het inmiddels al 25 jaar oude 
Ecclesiakoor van de H.H. Micha-
el-Laurens locatie in De Bilt sluit 
haar jubileumjaar binnenkort af. 
Jong en springlevend wil men 
graag iedereen trakteren op een 
afsluitend jubileumconcert. In een 
gevarieerd samengesteld concert 
kan naast religieuze muziek, ook 
genoten worden van en geluisterd 
worden naar populaire melodie-
en. Bovendien wordt het concert 
mede ondersteund en opgeluisterd 
door de Brandweerharmonie Bilt-
hoven. Het eerste contact met de 
Brandweerharmonie dateert van 
het 900 jaar De Bilt. Daar werd 
besloten tot een hernieuwd geza-
menlijk optreden. Het concert is 
op zaterdag 21 maart om 20.00 
uur in de Michaelkerk, Kerklaan 
31 te De Bilt. 
Meer informatie is te vinden op 
www.ecclesiakoor.nl.

Koperpoetsen in Repair Café

Zaterdag 21 maart is het Repair 
Café in Hollandsche Rading weer 
open van 10.00 tot 14.00 uur in 
het dorpshuis van Hollandsche 
Rading. Voor het eerst kun je 
nu ook je koper (laten) poetsen, 
onder deskundige leiding van Bert 
van Wijngaarden. Ook andere 
zaken die onderhoud nodig heb-
ben kunnen onder handen geno-
men worden. Daarnaast bestaat 
er de mogelijkheid tot reparatie 
van alles wat stuk is: huisraad, 
meubels, elektrische apparaten, 
gereedschap, speelgoed, fietsen, 
enz. enz. Een belangrijke afde-
ling is de kleding reparatie. Van 
verstelwerk tot het inzetten van 
ritsen, (bijna) alles kan gerepa-
reerd worden. Wie een (gratis) 
handje wil helpen of alleen maar 
wat gezelligheid bij een kop kof-
fie wil; iedereen is welkom.

Passieconcert

Het Bilthovens Kamerkoor onder 
leiding van Arie Perk geeft op 
zondag 22 maart een passie con-
cert in de O.L.V. Kerk aan de 
Gregoriuslaan 8, aanvang 15.00 
uur. Uitgevoerd wordt de Via Cru-
cis van Franz Liszt. Het werk is 
gewijd aan de veertien kruisweg-
staties. Verder staan op het pro-
gramma delen uit de mis in C van 
Anton Bruckner. En het Grego-
riaans koor van de Nicolaaskerk 
in Odijk onder leiding van Paul 
Splint zingt vier gezangen van 
de passietijd. Informatie: www.
bilthovenskamerkoor.nl, tel. 030 
2291692 of info@bilthovenska-
merkoor.nl.

Acties zijn geldig op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart 2015

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden, zondag-
openingen en onze overige aanbiedingen op www.hoogvliet.com.
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1.99199
750 gram

Per kilo 2.65

 Roomboterstol met amandelspijs
750 gram
van: 3.59
voor: 1.99

Krakers!Weekend
Superaanbiedingen voor het weekend!
Krakers!WeekendKrakers!WeekendKrakers!

Exclusief bij Hoogvliet

 Kipkrokantschnitzels
5 stuks
van: 5.00
voor: 2.50

50%
korting

0.99099
per stuk

Fristi
2 pakken met 3 
pakjes van 0.2 liter
van: 2.50
voor: 1.25

1+1
GRATIS

Per liter 1.04

Andrélon shampoo of conditioner
Alle fl essen van 300 ml
Per stuk
van: 2.02  - 3.99
voor: 0.99

20
MAART

VRIJDAG

MAART

ZATERDAG

MAART

ZONDAG

21 22



Tapijt
Vinyl
Marmoleum
Gordijnen
Vitrage
Lamellen
Jaloezieën
Zonwering
Horren
Laminaat
Plankenvloer
PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak
T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

All-in abonnementen vanaf € 69,= p/m
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Van Dorpsberaad Westbroek

Hieronder de onderwerpen welke behandeld zijn in de vergadering van maart 2015

Lopende projecten
Onderhoud Huydekoperweg: aangezien begin 2015 
gestart zou worden met uitvoeringwerkzaamheden 
en de Gemeente nog geen contact met het Dorpsbe-
raad heeft opgenomen over doorstroming en inrich-
ting,  neemt de het Dorpsberaad contact op met wet-
houder Van Hulst over de stand van zaken. Ook zal 
gelijk geïnformeerd worden hoever het staat met de 
problemen rondom het rioolsysteem. Tevens zal het 
sluipverkeer ter sprake gebracht worden. Indruk is 
dat het sluipverkeer weer toeneemt terwijl controles 
lijken af te nemen. Oplaadpunt elektrische auto’s zal 
bij de gemeente aangevraagd worden.

Gift Rabobank - evenemententerrein:
de werkzaamheden vorderen, Dorpsberaad gaat er-
van uit dat met Koningsdag het terrein in gebruik 
genomen kan worden.

Woningbouw Westbroek
Locatie Holsblokkenweg: stand van zaken is dat 
er op korte termijn (zomer 2015) 3 of 6 woningen 
door de SSW ontwikkeld worden onder dezelfde 
voorwaarden als eerder gebouwde woningen aan de 
Holsblokkenweg. Vraag is echter of ze nog te koop 
aangeboden mogen worden, omdat de woonstichting 
geen koopwoningen meer zou mogen ontwikkelen. 

In een gesprek met SSW en Gemeente heeft Dorps-
beraad  laten weten koopwoningen te wensen.

Locatie Van Wijnen: geen nieuwe informatie. 
Locatie Schuurman: initiatief ligt bij de project-
ontwikkelaar, Gemeente heeft afwachtende rol en 
wacht plannen af. Wil wel tot intentieovereenkomst 
komen. Aanwonenden hebben zich verenigd als 
belangengroep onder de naam ‘Molenweg Authen-
tiek’. Dorpsberaad heeft gesprek met hen gehad en 
toegezegd op punten waar overeenkomst in visie is 
samen op te trekken. Dorpsberaad heeft in gesprek 
met de Gemeente aangedrongen op regiefunctie van 
Gemeente om te zorgen dat er gefaseerd en de juiste 
huizen gebouwd worden. Geopperd is om woning-
behoefte opnieuw te onderzoeken i.v.m. veranderde 
huizenmarkt. Daarnaast heeft Dorpsberaad aange-
drongen op een dorpsbijeenkomst voor de zomerva-
kantie 2015 in het Dorpshuis. Hierin zou dan zowel 
Dorpsberaad (visie voor Westbroek op basis van 
o.a. enquêtes) als de Gemeente (status van diverse 
projecten en de regiefunctie toelichten) een rol kun-
nen spelen. Initiatief ligt bij de Gemeente. Over de 
3 speerpunten uit de enquête die als eerste worden 
opgepakt (Openbaar Vervoer in Westbroek, Steun-
punt Gemeente in Maartensdijk en Functioneren 
Dorpsberaad) is nog niets concreets te melden, wel 
wordt er achter de schermen aan gewerkt. Nieuw lid 
Dorpsberaad: Agaath van Klaaren neemt als nieuw 
lid de plaats in van Marcel Pisa, deze heeft inmiddels 
afscheid genomen. 

Op onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl  
vind u aanvullende informatie over tal van onder-
werpen die regelmatig terugkomen op onze agenda. 
U kunt ook zelf uw mening geven en vragen stellen. 

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….
BoodschappenPlusBus
Met de BoodschappenPlusBus kunt u boodschappen 
doen. Dit doet u samen met een aantal andere mensen. 
U wordt thuis opgehaald en in de winkel begeleid door 
1 van onze vrijwilligers. U doet uw boodschappen en 
na afloop gaat samen ergens koffie drinken. Daarna 
wordt u weer thuisgebracht. Lijkt dit u wel wat, bel dan 
met 0346-214195 of ga gewoon een keer mee om te 
ervaren hoe het is.

Meedoen en Samen 
Vrijwilligers gezocht
voor Informatief Huisbezoek
MENS De Bilt is op zoek naar actieve vrijwilligers voor 
he team ‘Informatief Huisbezoek’, voorheen 75+ huis-
bezoek. U gaat zelfstandig wonende ouderen in de 
gemeente De Bilt bezoeken en u informeert hen over 
vragen op gebied van welzijn, wonen, zorg en mo-
biliteit. Wilt u meedoen of meer informatie? Bel met 
Marlies Willemse 030-7440595 of mail huisbezoek@
mensdebilt.nl. Heeft u andere vragen? Loop binnen 
bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 
De Bilt, 030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein, 0346-214161

iPAD introductiecursus
In deze introductiecursus voor de iPAD leert u de iPAD 
te bedienen, te zoeken op het internet, email te ontvan-
gen en versturen, werken met Skype. De cursus gaat er 
van uit dat deelnemers een eigen iPAD meebrengen en 
de gegevens inzake de instellingen. Bovendien dient 
op deze iPAD een werkend account voor email, en in-
dien men dit wenst, ook voor Skype te zijn ingesteld. 
Deze cursus van 4 lessen start dinsdagmiddag 24 maart 
2015 in de computerruimte van het Servicecentrum 
Maartensdijk. Kosten € 75,00 (incl. cursusboek)

Android introductiecursus
voor Samsung tablets
In deze introductiecursus voor de Android tablet leert u 
de tablet te bedienen, te zoeken op het internet, email 
te ontvangen en versturen, werken met Skype. De 
cursus gaat er van uit dat deelnemers een eigen tablet 
meebrengen en de gegevens inzake de instellingen. 
Bovendien dient op deze tablet een werkend account 
voor email, en indien men dit wenst, ook voor Skype 
te zijn ingesteld. Deze cursus van 4 lessen start don-
derdagmorgen 2 april 2015 in de computerruimte van 
het Servicecentrum Maartensdijk. Kosten € 75,00 (incl. 
cursusboek)

Heeft u vragen? Loop binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595
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Leerlingen Wereldwijs maken 
kabaal voor Lillianefonds

door Wessel van Leeuwen

Een flink kabaal klonk er afgelopen donderdag om 12 uur ‘s middags op bassischool Wereldwijs 
in De Bilt. Alle leerlingen maakten een minuut lang hard kabaal om aandacht te vragen voor 

het recht op onderwijs van leeftijdsgenoten met een handicap in ontwikkelingslanden.

Wethouder Madeleine Bakker hielp 
de leerlingen met kabaal maken: ‘De 
gemeente vindt het belangrijk dat 
iedereen recht op onderwijs heeft. 
Daarom is het goed dat er aandacht 
besteed wordt aan het feit dat wij 
hier wel dat recht hebben en ze dat 
in ontwikkelingslanden niet hebben. 
We vinden het heel mooi dat meer 
dan 600 basisscholen mee doen aan 
deze actie’, aldus de wethouder. 

Handicap
Slechts tien procent van de kinderen 
met een handicap volgt onderwijs; 
dat is uit onderzoek gebleken. Dat is 
veel te weinig volgens de wethouder: 
‘Het is daarom goed dat wij ons la-
ten horen als Nederland. Dit vind ik 

dan ook een goede ludieke actie van 
het Lillianefonds. Je bereikt hiermee 
de ouders en de kinderen. De kin-
deren zijn tenslotte de toekomstige 
inwoners van Nederland. Ze zien dat 
het allemaal goed geregeld is in Ne-
derland en dat zorgt er hopelijk voor 
dat ze later ook hun steentje bijdra-
gen om het lot van kinderen elders in 
de wereld te verbeteren’. 

Geen twijfel
Voor directrice Annemarie Hoorn-
sman van Wereldwijs was er geen 
twijfel om mee te doen aan deze ac-
tie: ‘Ik denk dat het voor kinderen 
een heel toegankelijk onderwerp is. 
Sommige onderwerpen zijn lastig 
uit te leggen aan kinderen. Dit on-

derwerp niet, als je bijvoorbeeld een 
bepaalde handicap hebt dan moet 
ook je gewoon naar school kunnen. 
Dat snapt ieder kind hier’. 

Kabaal
Nadat de leerlingen samen met de 
wethouder naar een filmpje hadden 
gekeken van het Lillianefonds was 
het tijd om kabaal te maken. Trom-
mels, bellen en de tafels werden ge-
bruikt om een oorverdovend kabaal 
te maken. Samen met de ruim 600 
andere scholen, het Lillianefonds 
en Gemeente De Bilt hoopt Wereld-
wijs, dat er door deze actie meer do-
nateurs komen en er daardoor meer 
kinderen met een handicap naar 
school kunnen. 

Wethouder Madeleine Bakker-Smit maakt kabaal samen met de leerlingen van Wereldwijs.

Werkplaats gaat partnerschap 
aan met HKU

De HKU (Hogeschool voor de Kunsten) en zes Cultuurprofielscholen in de regio Utrecht 
zijn een partnerschap aangegaan op het gebied van kunstonderwijs, onderzoek en 

professionalisering. De Werkplaats in Bilthoven is één van deze scholen. 

De samenwerking krijgt jaarlijks 
vorm in projecten en stages op het 
gebied van muziek, theater en beel-
dende kunst. Creativiteit, talentont-
wikkeling en interdisciplinaire sa-
menwerking staan hierbij centraal. 
Deze samenwerking, waarbij een 
kunsthogeschool en een groep Cul-
tuurprofielscholen in de regio de 
handen ineen slaan, is uniek in Ne-
derland. 

Cultuur
‘Op Cultuurprofielscholen staat 
kunst en cultuur prominent op het 
rooster en wordt het belang van 
creativiteitsontwikkeling breed ge-
dragen’, vertelt rector Henk Zijlstra 
van Werkplaats Kindergemeenschap 
Bilthoven. De Werkplaats is één van 
de deelnemende scholen van het 
samenwerkingsverband met HKU. 
Zijlstra: ‘Met HKU hebben we als 
scholen een partner gevonden, met 
wie we het onderwijs in kunst en 
cultuur samen verder kunnen ont-
wikkelen. We kunnen elkaar beter 
maken en up to date houden. Zo 
werkt op dit moment een studen-
tenteam van HKU voor Oosterlicht 
College Nieuwegein aan nieuwe 
werkvormen die de kunstvakken 
met de bèta-vakken verbinden. We 

herkennen elkaar in het belang van 
creativiteitsontwikkeling voor de 
toekomst van de samenleving’. 

Niveaus
‘Het mooie aan de samenwerking 
met de Cultuurprofielscholen is, dat 
niet alleen leerlingen en studenten 
van elkaar leren, maar ook de docen-
ten en instellingen. Samen kunnen 
we ons voorbereiden op nieuwe ont-
wikkelingen in het onderwijs zoals 
het nieuwe CKV of de toepassing 

van gameprincipes in het onderwijs. 
In het voorjaar staat een professio-
naliseringsbijeenkomst voor docen-
ten van de Cultuurprofielscholen en 
HKU gepland’, zegt Thera Jonker, 
directeur HKU Expertisecentrum 
Educatie. De samenwerkende part-
ners hebben de intentie om geza-
menlijk het belang van kunst en 
cultuur en creativiteitsontwikkeling 
op alle niveaus van het Nederlandse 
onderwijs uit te dragen.        

  (Job van Wakeren)

Een student van de HKU ondersteunt tijdens de lessen leerlingen van de 
Werkplaats. (foto Hans Niezen)

Bosberggazet voelt 
minister aan de tand 

Op uitnodiging van het ministerie van Financiën woonden twee jeug-
dige verslaggevers van de Bosbergschool uit Hollandsche Rading een 
persconferentie in het kader van de Week van het Geld bij.

Ter voorbereiding kregen alle kinderen eerst nog wat tips en trics van 
politiek verslaggever Frits Wester. En toen ontkwam minister Jeroen 
Dijsselbloem niet aan een spervuur van vragen. ‘Hoeveel zakgeld krijgt 
uw eigen zoon eigenlijk?’ ‘Heeft u altijd geld op zak?’ ‘Bewaart u uw 
eigen bonnetjes wel goed?’ ‘Heeft u naast het ‘plukken’ van criminelen 
ook nog andere hobby’s?’

Ook twee redacteuren van de Bosberggazet, Arianna en Merijn van 
de Bosbergschool uit Hollandsche Rading, waren van de partij. Hun 
verhaal is vanaf 20 maart te lezen op www.debosbergschool.nl/de-bos-
berggazet/                                                           (Hilda Ritman)

Onder uitgebreide mediabelangstelling woonden de jeugdige 
journalisten de conferentie bij. (foto Hilda Ritman)

Mevrouw Groen en 
Plastic Soep

Een fantasierijke kindervoorstelling voor iedereen en in het bijzonder 
voor 3 t/m 8 jaar Mevrouw Groen neemt je mee op reis over land en 
door zee. Je mag meehelpen om samen de troep van de Plastic soep op 
te ruimen. Mevrouw Groen nodigt je uit niet te blijven zitten maar te 
doen. Dit concept en spel van Liëla Rigter is op zondag 22 maart om 
11.00 en 14.30 uur in het oude schoolgebouw aan het einde van de 
Boslaan, genummerd onder Leeuweriklaan 3 te Bilthoven. Voor meer 
informatie en reserveren www.liela.nu

Mini toernooi

Afgelopen zaterdag namen de jongsten van Brandenburg deel aan een 
Mini toernooi in Amsterdam in het Sloterpark-bad bij ZV De Dolfijn. 
Een geweldig groot zwembad waar de jeugdige spelers helemaal van 
onder de indruk waren. De jongens vanaf zeven jaar deden het heel 
goed. Gestuurd door Lisanne en Biko leverde het team een topprestatie 
door alles met duidelijke cijfers te winnen. In het spel ging het om de 
winst, maar na afloop was het enige dat telde de limonade en chips. 
(Margot en Lisanne - coaches)



Gratis advies
Gratis offertes

Gratis uw offertes beoordelen

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

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

WWW.SLIMISOLATIEADVIES.NL

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

SPOUWMUURISOLATIE

  DAKISOLATIE
ZONNEPANELEN

VLOERISOLATIE 
CV KETELS  

HR++ GLAS

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

Zaterdag én zondag naar  
‘t Vaarderhoogt, want: ...

Zaterdag om 11.00 u., 14.00 u. en 15.00 uur nogmaals 
DEMONSTRATIE ROZEN SNOEIEN, met na afloop GRATIS 
koffie bij onze herberg De Kastelein.

Zaterdag de gehele dag GRATIS grondtesten door de 
natuurspecialisten van ECOstyle. Neem wat grond mee 
van 3 plekken uit uw tuin (20 cm diep)

Op al uw rozen-aankopen
een korting 
van ...............25%

SUPERZONDAGAANBIEDING
ALLÉÉN ZONDAG 22 MAART

Op al uw gazon- 
ver zorgingsproducten 
van ECOstyle een 
korting 
van............25%

Kijk op onze website 

voor alle Cool Wave info

De beste en groeikrachtigste viool 
ter wereld in een pot van 27 cm.
Voordeelprijs 11,95

Superzondagprijs ........ 6,95
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Samen isoleren leidt

tot grote kostenbesparing
Anderhalf jaar waren ze al bezig 
met de verbouwing van hun huis. 
De woning van Lisette en Johan 
van Vulpen aan de Jachtlaan da-
teert uit 1953 en moest toen zij 
het kochten, dringend worden 
opgeknapt. Inmiddels ziet alles 
er prachtig uit en omwille van het 
wooncomfort was ook de vloer 
al geïsoleerd. Toch viel er op het 
vlak van isolatie nog wel wat te 
verbeteren en daarom kwam de 
oproep van buurman John Neeft 
dan ook precies op tijd. 

John is actief als energieambas-
sadeur van BENG! en wilde de 
spouwmuur van zijn eigen wo-
ning isoleren. 'Dat kun je beter 
en goedkoper samen met anderen 
aanpakken', was zijn redenering 
en hij verspreidde een oproep in 

de buurt waarin hij anderen uitno-
digde om mee te doen. Maar liefst 
zeventien andere eigenaar-bewo-
ners reageerden positief. Dankzij 
de collectieve aanpak wist ad-
viseur Henk Sikma bij een van 
de benaderde bedrijven een hele 
scherpe prijs te bedingen en half 
februari was het zo ver.

Half februari reed het isolatiebe-
drijf met het nodige materieel de 
straat in en drie dagen later was 
bij alle deelnemers de spouwmuur 
geïsoleerd. Sindsdien heeft het 
nauwelijks meer gevroren, dus 
het effect is nog niet heel goed te 
merken. Dat wordt pas zichtbaar 
als de bewoners over enige tijd 
de jaarrekening van hun ener-
giebedrijf in de bus krijgen. De 
verwachting daarbij is dat de in-

vestering zich in 5 tot 10 jaar zal 
hebben terugverdiend.

Energieambassadeur John Neeft: 
'Heeft u isolatieplannen, probeer 
het samen met anderen te doen, 
dat scheelt flink in de kosten. 
Wanneer buren of buurtgenoten 
gezamenlijk aan de slag gaan, dan 
komen we vanuit BENG! graag 
langs om onze ervaringen te delen 
en u op weg te helpen.' Meer we-
ten? Kijk op www.beng2030.nl.

Met spouwmuurisolatie loopt de jaarrekening van het energiebedrijf merkbaar terug.

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

Themawandeling
Op zondag 22 maart om 14.00 uur vanuit Paviljoen 
Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt 
3732 HM is er een een themawandeling:  mythen en sa-
gen. Deze wandeling wordt georganiseerd door Chris-
tien Hidding.

Als u wilt deelnemen kunt u zich aanmelden bij: 
christien.hidding@gmail.com. De wandeling duurt on-
geveer anderhalf uur, deelname is gratis.

Open: ma 08.30 – 20.00 uur • di t/m vr 08.30 – 18.00 uur • za 09.00 – 12.30 uur

FEESTELIJKE JUBILEUMAANBIEDING 
MET KANS OP EEN GRATIS

BOVAG-ONDERHOUDSBEURT
De jubileumactieprijs is geldig gedurende geheel 2015, mits de 

afspraak is gemaakt vóór 1 april 2015!

   Grote  BOVAG-onderhoudsbeurt € 170,- *
   Kleine BOVAG-onderhoudsbeurt  € 150,- *

*incl. remmentestverslag met gewicht van de caravan/vouwwagen 
en stikstofvulling in de banden; excl. milieukosten, klein materiaal 

en eventueel benodigde onderdelen.

Westbroekse Binnenweg 86A • 3612 AK Tienhoven
Tel: 0346-281764 • www.caravannmv.nl

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Stuur een mail naar info@caravannmv.nl
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DOS geeft winst na rust uit handen
In wat de kroon op een mooi zaalseizoen moest worden, eindigde voor DOS in mineur. In een 

geweldige ambiance in Veenendaal, trok DOS in een rechtstreeks duel
om het kampioenschap aan het kortste eind.

Na 14 competitiewedstrijden ston-
den MIA en DOS met evenveel 
punten aan kop. Aangezien bij 
korfbal niet het doelsaldo of het 
onderlinge resultaat telt (jammer 
voor DOS), moest een beslissings-
duel uitmaken wie er kampioen 
zou worden. De wedstrijd werd ge-
speeld op neutraal terrein, in de hal 
van korfbalvereniging SKF. In een 
uitverkochte hal, begon DOS na 
het voorstellen van de spelers goed 
aan de wedstrijd.DOS pakte direct 
het initiatief en met twee prachtige 
doelpunten van de goed spelende 
Jeroen Groot werd MIA in de ach-
tervolging gedwongen. In de eerste 
helft was DOS de bovenliggende 
partij, maar lukte het maar niet om 
echt afstand te nemen. Tegen het 
rustsignaal werd eindelijk dan toch 
een drie punten voorsprong gepakt. 

Beide teams zochten de kleedka-
mers op met een 9-6 stand in het 
voordeel van DOS.

Beter spel
DOS wilde gelijk na rust de voor-
sprong vergroten naar vier punten 
want dat kon een beslissende marge 
zijn. Maar de tweede helft gaf een 
ander beeld. In plaats dat DOS ver-
der uit kon lopen, kwam MIA bij 
11-11 langszij. Waar MIA een ge-
makkelijke strafworp kreeg, werd 
DOS deze onthouden. Een aantal 
spelers bleef te veel hangen in deze 
momenten en MIA greep zijn kans. 
De Amersfoorters gingen steeds be-
ter spelen. Waar het DOS maar niet 
lukte het normale niveau te halen, 
steeg MIA boven zichzelf uit. De 
schutters haalden een erg hoog per-
centage en DOS liep nu achter de 

feiten aan. De Westbroekers gingen 
forceren, wat resulteerde in veel 
één schots aanvallen.

Coach Steven Brink bracht nog 
drie A1 junioren in. Twee doelpun-
ten van invaller Mathijs de Rooij 
verkleinden de achterstand, maar 
voordat DOS de aansluitingstreffer 
kon maken had MIA de voorsprong 
alweer op drie doelpunten gebracht. 
Natuurlijk was er teleurstelling bij 
de DOS spelers bij het laatste fluit-
signaal bij de stand van 17-20 en 
het feit dat zij deze wedstrijd had-
den verloren. Maar ook ongeloof 
dat ze de tweede helft de voor-
sprong uit handen hadden gegeven.

Gras
Over de hele competitie gezien 
was DOS het sterkste team maar 
gekeken naar deze wedstrijd was 
MIA de verdiende winnaar. In der-
gelijke wedstrijden komt het aan 
op de vorm van de dag en die had 
MIA meer dan DOS. DOS kan 
terug kijken op een goed zaalsei-
zoen met slechts twee nederlagen. 
Het is voor de ontwikkeling van 
de jonge ploeg jammer dat zij zich 
volgend seizoen niet kunnen meten 
met tegenstanders in de 1e klasse. 
De knop moet nu snel om want de 
hervatting van de veldcompetitie 
wacht. DOS staat ook hier boven-
aan, samen met Achilles. Volgende 
week zaterdag wacht een lastige 
uitwedstrijd in Den Haag op na-
tuurgras tegen GKV en een week 
later moet weer richting Den Haag 
worden afgereisd voor de topper te-
gen Achilles.

De ommekeer in de wedstijd? Blessure bij aanvoerder Tim Nap.

Clubkampioenschappen SV Irene
 

Vorige week zijn de clubkampi-
oenschappen van SV Irene Bad-
minton gespeeld. Woensdag wa-
ren de eerste wedstrijden voor 
de jeugd-competitiespelers. Deze 
werden vrijdag voortgezet en af-
gerond met een echte finale. Er 
is menig 3-setter gespeeld om de 
winnaar te kunnen bepalen. 

Er is gespeeld in de categorieën 
dames/heren enkel, dames/heren 
dubbel en gemengd dubbel. Per 

categorie waren er bekers voor de 
beste twee spelers. Ook de recre-
anten hebben deelgenomen aan de 
clubkampioenschappen. Er werd 
gespeeld op tijd. 

Daardoor konden meerdere sets 
worden gespeeld en bepaalde het 
puntenaantal uiteindelijk de win-
naar. Sportiviteit en plezier ston-
den voorop. Het leuke van club-
kampioenschappen is dat spelers 
zich, na een jaar met elkaar ge-

traind te hebben, ook onderling 
een keer kunnen meten. Spelers 
leren elkaar uit onverwachte hoek 
beter kennen en weten elkaar te 
verrassen. Motivatie en concen-
tratie bleken ook dit jaar belang-
rijke ingrediënten om de wedstrijd 
te kunnen winnen. De trainers wa-
ren trots op hun spelers.

De kampioenen ontvingen bekers voor goud en zilver en voor elke 
deelnemer was er een oorkonde.

Tweemaal Zes B1 kampioen

Ook de B1 van Tweemaal Zes sloot de zaalcompetitie met succes af. De 
strijd om de eerste plaats bleef tot het laatst toe spannend. Uiteindelijk 
finishten de Maartensdijkse B’s als verdiende kampioen. (Henry Valk)

SVM D2 strak in pak

De spelers, coaches en trainers van SVM D2 liepen al een tijdje in 
hun nieuwe outfit van Timmer- en onderhoudsbedrijf H.J Westerhuis uit 
Maartensdijk. Met de nieuwe tassen is het plaatje helemaal compleet. 

Nova D2 zaalkampioen

Afgelopen zaterdag speelde Nova D2 thuis haar kampioenswedstrijd 
tegen Viking D2. Met o.a. een ongelooflijk mooi ‘achterover-doelpunt’ 
van Shen kwam de eindstand uit op 10-4 en was de D2 kampioen. Het 
team met Shen, Francesca, Noor, Maaike, Fenne, Roos, Kiki, Hannah, 

Lidewij, Niels en Pepijn met 
coaches Inge en Sigrid laten zien 
dat je door inzet samen heel veel 
kunt bereiken.

Open dag 
TV Hollandsche Rading

TV Hollandsche Rading organiseert op 22 maart een Open Dag, die 
wordt gecombineerd met een openingstoernooi van het zomerseizoen 
voor haar leden. De vereniging wil iedereen graag een kijkje in eigen 
huis geven. Gedurende de middag is er gelegenheid voor een proefles 
bij een van de tennisleraren of kan er direct worden meegespeeld in de 
onderlinge wedstrijden. 



Nootjes
Te koop aangeboden

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

GROENTEN-PLANTEN bij 
zorgboerderij Tautenburg, 
Dorpsweg 85

Geel met witte stippen zomer 
jas voor meisje, maat 92-98 
€ 7,50. Tel. 06-31693830

Zomerschoenen voor meisje 
met klittenband € 7,50. Tel. 
06-31693830

Roze zomer jack voor 
meisje, maat 86 € 7,50. Tel. 
06-31693830

Behangtafel professioneel 
290x100cm € 49,-. Tel. 030-
2281085

Autodakdragers nieuw voor 
ladders e.d. € 49,-. Tel. 030-
2281085

Parasolstandaard doorsnede 
4cm. Grind € 20,-. Electrisch 
nietapparaat Meister € 20,-. 
Tel. 06-16671979

Wastafel wit merk Daravit 
rechthoekig 45x90cm incl. 
kraan, prima staat € 50,-. Tel. 
0346-830735

TASSEN en nog eens tassen, 
handschoenen en sjaals nu bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

GROENTEN-PLANTEN bij 
zorgboerderij Tautenburg, 
Dorpsweg 85

Mini stepper € 15,-. Weinig 
gebruikt. Kettlebell 5 kg 
(nieuw) €7,50. Allebei voor 
de conditie. Tel. 06-53441095

Tinnen schalen, maatbekers 
vanaf € 10,-. Nieuw/oud. 
Boodschappentrolley € 10,-. 
Gebruikt. Tel. 06-53441095

1 leveler voor het horizontaal 
zetten van een caravan € 30.-. 
Tel. 030-2203697

Rompertjes 10 stuks, verschil-
lende maten € 5,-. Babypakjes 
10 stuks, verschillende maten 
€ 20,-. Tel. 0346-212352 
Babygym voor in de box 
€ 3,50. Slaapzakken 5 stuks, 
verschillende maten € 10,-. 
Tel. 0346-212352

S n e e u w k e t t i n g e n 
175x65x14cm + omliggen-
de maten € 7,50. Tel. 035-
5771462

1x eenpersoonsbedset 
90x200cm. Anti- allergiehoe-
zen voor matras, kussen, dek-
bed € 10,-. Tel. 0346-213312 

Tuintafel groen 100X150cm 
€ 15,-. Tel. 06-25047855

Twee nieuwe (dus niet gedra-
gen) Hunter-waxjassen met 
capuchon, maat 134 (bruin) 
en een maat S (jagersgroen). 
Gekocht in boswinkeltje Lage 
Vuursche. Samen € 50,-. Tel. 
06-19691119 na 18.00 uur

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

Serie van 6 stuks kinderboe-
ken "Op zoek naar dolfijnen", 
uitgeverij Kluitman, splinter-
nieuw, samen € 10,-. Tel. 030-
2205540

Super Dierenboek, verzamel-
boek met aparte plaatjes van 
ruim 200 dieren, heel apart 
en splinternieuw € 10,-. Tel. 
030-2205540

Lichtgrijze buggy te koop 
voor € 20,-. Tel. 06-31693830

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

Eenvoudige goed werkende 
inktjet zw en/of kl. printer, 
merk Lexmark € 15,-. Tel. 
030-2290428

Voor de autocross: 2 x winter-
band 185-60-14 ideaal om op 
te snijden gratis af te halen. 
Tel 06-55830208

Elektrische frituurpan met 
permanente filter 1x gebruikt 
€ 25,-. Tel. 06-49776766

1-persoonsopklapbed met 
z.g.a.n. stevige matras. Maat 
ombouw is 2x1meter. Gratis 
af te halen. Tel. 030-2201811 
of 06-12579261

Antieke hand naaimachine 
met mooie bewerkte hou-
ten kap, merk Singer, heel 
decoratief € 25,-. Tel. 030-
2205540

Te koop gevraagd
KLM jen. HUISJES. 
Boerenbont serviesgoederen, 
oud emaille keukengerij. Tel. 
030-2627348 Wellicht tot 
ziens!

Activiteiten
Potgrond 40ltr €3,50- 3 
zakken €10,-. Tuinturf 
40ltr €3,75 3 zakken €10,-
. Mestkorrels voor uw tuin, 
emmer 5kg €5,- zak 25kg 
€15,- t.b.v. ST. ADULLAM 
GEHANDICAPTENZORG. 
Bestellen voor 20-3 bij: 
0346-211597 ophalen 28-3 
Dorpsweg 84 10-12 uur

Fietsen/ brommers
Solide vouwfiets, wielmaat: 
20 inch, kleur: grijs/zilver 
€ 35,-. Tel. 06-45007094

Voor de knutselaar: herenfiets 
€ 15,-. Tel. 035-5771895
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Dierenarts 

Tolakkerweg 157, Maartensdijk - www.dkmidden.nl

030 254 05 00
24/7 bereikbaar

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

Personeel gevraagd
Lieve betrouwbare OPPAS 
voor 2 zoontjes 0,5 en 3,5 jr 
op ma/di/do (3 dg) van 7.45 
- 18.00 uur in Bilthoven. mai-
kevanderwaal@hotmail.com 
06-51689275

Jongen voor licht 
TUINWERK. Werktijden 
bepaal je zelf. Tel. 0346-
830120

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

Zoekt u nog een goede schil-
der, jaren ervaring, zowel bin-
nen als buitenschilderwerk, 5 
jaar garantie, redelijke prijs. 
Tel. 030-2540327

HONDENTRIMMER nieuw 
in Maartensdijk, voor klei-
ne en middelgrote honden. 
Speciaal openingstarief! Bel 
06-55113303

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

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

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

Ook voor kleur en perma-
nentbehandeling kom je 
naar BETTY'S CORNER! 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

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

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

Frisse zomerse kleuren in 
natuurlijke GARENS. Atelier 
Wol en Zijde. Sperwerlaan 
84 Maartensdijk. Tel. 
06-52637643

VerslAg 
DorPsberAAD 
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Door de hoeveelheid 
nootjes is het invul-
formulier deze week 
komen te vervallen.

kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112
•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren.
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

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

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

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

Tuinservice van Vliet op de zorgboerderij Nw. Tautenburg 
op de Dorpsweg 85. Bied u aan: Groenteplanten en div. 
tuinplanten. Vele soorten klein- en grootfruit. Beukenhaag 
60cm. 0,85 t/m 225cm à  € 7,50. Mestkorrels Culterra 25Kg 
à € 20,-. Kalkkorrels 10Kg à € 5,-. Bemeste tuinaarde 5 zak-
ken voor € 10,-. Verder voor al uw voorkomende tuinwerk-
zaamheden zoals snoei-zaag-rooi-straat-(ver)plantwerk. Nw. 
Weteringseweg 34.Tel. 06-54751296

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

T. van Asselt bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

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

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

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 á 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

Dr. Marinus de baar begint weer met een inleidende 
cursus filosofie in april (zes weken) in De Bilt. Deze keer 
over cultuurfilosofie: Karl Marx voor wie cultuur door de 
economische verhoudingen wordt bepaald; Nietzsche, die 
voor velen een “cultuur-nihilist” was, Oswald Spengler die 
de “Ondergang van het Avondland” (Europa) voorspelde; de 
cultuurkritiek van de jaren zestig. Info: www.cursusfilosofie-
debaar.nl of telefonisch (0294-25 32 64).

Cursus Dru/Hatha Yoga voor een betere balans op 23 
maart van 09.15-10.15 uur en van 10.30 - 11.30 uur en op 25 
maart van 09.30 - 10.30 uur. Een proefles is mogelijk. Pilates 
cursus voor een betere conditie en het verstevigen van spieren 
start op 25 maart van 10.30-11.30 uur en op 26 maart van 
19.00 - 20.00 uur. Locatie: Waterweg 110, De Bilt. Kosten: 
8 lessen € 72,-. Proefles: € 10,-. Info: Mascha Beausar. Tel. 
06-28962890 en beausar@zonnet.nl

opleidingscursus en Herhalingscursus reanimatie/
AeD Donderdag 9 april 2015 start er een beginnerscursus 
Reanimatie incl. AED. De cursus is 2 avonden, de kosten 
zijn € 50,-. Woensdag 15 april 2015 geven wij weer een 
herhalingsles reanimatie en AED om de vaardigheden weer 
te beoefenen. De kosten zijn € 25,-. Beide cursussen: locatie 
St. Maartenskerk, Nachtegaallaan 40, Maartensdijk. Voor 
informatie/aanmelden: Gerarda Koops via bhvehbo@ziggo.
nl, Tel. 0346-213148 of 06-50968336

Wilt u uw taille smaller en uw lichaam sterker en flexibel 
maken? Uw houding en uithoudingsvermogen verbeteren? 
Kom dan naar Pilates. Zelfs als u één keer per week een les 
volgt, ziet u verbetering. Voor mensen met geen tot veel spor-
tervaring, van jong tot oud. De lessen worden elke woensdag 
gegeven op de Kon. Julianalaan 26. Meld u aan voor een 
gratis proefles. Voor meer informatie/vragen, bel 06 30 44 34 
85 of surf naar www.drbm.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

opfriscursus autorijden voor 50-plussers door Veilig 
Verkeer Nederland i.s.m. Autorijschool Doornenbal op 
30 maart van 9.00 - 12.15 uur of 13.00 - 16.15 uur. Uw 
rijstijl en de veranderde verkeersregels staan centraal en u 
krijgt ogen- en reactietest en gehoortest. Locatie: Dijckstate, 
Maertensplein 98 in Maartensdijk. Aanmelden vóór 21 maart. 
Meer info: Mevr. Reitsma-de Jong Tel. 0346-213658 of vvn-
secretarisdebilt@hotmail.nl

Zie pag. 14 voor de Mens De bilt cursussen.

Cantatekoor zingt Johannes Passion 

Het Cantatekoor Bilthoven voert op zondag 29 
maart in Bilthoven de Johannes Passion van 
J.S. Bach uit. Aanvang 15.30 uur in de Opstan-
dingskerk, 1-ste Branderburgerweg 34, Bilthoven. 
Kaarten zijn t/m donderdag 26 maart verkrijgbaar 
in diverse voorverkoopadressen of per email te 
bestellen op cantatekoorbilthoven@gmail.com 
onder vermelding van aantal.

kledingbeurs voor goed doel

Op zat. 21 maart 2015 organiseert de Lionsclub 
Bilthoven 2000 de jaarlijkse kledingbeurs met 
dames- en kinderkleding. Van 11.00 tot 16.00 uur 
is iedereen welkom in de van Dijckschool aan de 
Van Dijcklaan 4 voor een ruime keuze aan kleding 
van goede kwaliteit voor vaste lage prijzen. Pin-
automaat aanwezig. De gehele opbrengst komt ten 
goede aan het Maxima Oncologisch Centrum en 
de Khanyisa school in Zuid Afrika.

advertentie
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Mooie overwinning van FC De Bilt
Zaterdag 14 maart kwam Elinkwijk op bezoek in De Bilt. De heenwedstrijd was in een 

gelijkspel geëindigd. Beide ploegen zullen zich waarschijnlijk handhaven in de tweede klasse, 
maar los daarvan zijn drie punten altijd van harte welkom.

Van twee kanten werd er vanaf het 
begin goed opgebouwd en de be-
hendigheid van diverse aanvallers 
maakte het al snel een boeiende 
wedstrijd om naar te kijken. Het 
was wachten op een voltreffer. Na 
een half uur spelen, gaf Sam Eerd-
mans een mooie voorzet die door 
Tom prima werd ingekopt en de 
1-0 verscheen op het scorebord. 
Alle Biltenaren waren blij en Tom 
in het bijzonder, want de afgelopen 
weken ontbrak het hem aan geluk 
en scherpte bij de afronding; er viel 
blijkbaar een last van zijn schou-
ders. Vlak voor rust ontstonden er 
nog meer kansen om de score op 
te voeren, maar die strandden al-
len in schoonheid. Zo bleef het tot 
de rust 1-0 en kon het publiek zich 
opwarmen in de gezellige kantine. 
Ondanks de vele kansen was er dus 
nog niets beslist.

Na rust verwachtte het publiek een 
sterker Elinkwijk te zien, maar FC 
De Bilt continueerde de machts-
verhoudingen ook in de tweede 
helft. Precies na een uur gaf Sam 
weer een mooie  voorzet die we-
derom door Tom werd ingekopt en 
de wedstrijd leek met 2-0 beslist. 
Zeker toen tien minuten later Tom 
weer heel alert was en zijn derde 
goal van de dag aantekende: 3-0. 
In de laatste twintig minuten speel-
de FC De Bilt de wedstrijd heel de-
gelijk uit en met wat meer geluk 
hadden de middenvelders vandaag 
ook nog een of meer doelpunten 
gemaakt.

Met nog acht wedstrijden te gaan, 
staat FC De Bilt op een zeer ver-
dienstelijke zesde plek. De drie in 
de top gaan strijden om het kam-
pioenschap. Op gepaste afstand 

volgen Woudenberg en TAVV en 
iets daarachter volgen FC De Bilt 
en FC Aalsmeer. Volgende week 
komt FC Aalsmeer op bezoek; een 
echte zes-puntenwedstrijd, want 
de winnaar sluit aan bij de subtop. 

Ook daar kan de keeper niet bij. 
(foto Henk Willemsen)

Tweemaal Zes verliest titelthriller
De korfballers van Tweemaal Zes zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 

zaalhoofdklasse. In het beslissende duel om de titel en promotie trok de
Maartensdijkse ploeg aan het kortste eind.

Meer dan 200 supporters waren 
meegereisd naar Dordrecht om de 
ploeg aan te moedigen. Zoals zo 
vaak was de beslissingswedstrijd 
niet van een hoog niveau, maar de 
zinderende spanning en het wis-
selende wedstrijdbeeld vergoedde 
veel.

Zand
De wedstrijd kwam aarzelend op 
gang. De eerste fase was een waar 
foutenfestival, de ploegen hadden 
moeite om het juiste ritme te vin-
den. Aan TZ-zijde miste Joep Ger-
ritsen twee strafworpen, maar an-
derzijds was hij evenals Bart Drost 
in het andere vak bijzonder belang-
rijk met puik reboundwerk. Na het 
eerste kwartier bouwde Tweemaal 
Zes de 3-2 voorsprong gestaag uit, 
in enkele minuten stond er een 
7-4 voorsprong op het scorebord. 
In die periode had het team van 
Eric Geijtenbeek een goede kans 
om de wedstrijd te beslissen, maar 
juist toen kwam er zand in de goed 
geoliede TZ-machine. Het stugge 
TOP kreeg de kans om terug te 
komen tot een 9-9 gelijke stand bij 
rust.

Spanning
Een snelle Zeeuwse score, bin-
nen negen seconden was het raak, 
zette de toon voor een spannende 

tweede helft. TOP speelde slim-
mer en had een wat beter schot-
percentage, Tweemaal Zes kon 
aanvankelijk niet meer dan volgen. 
Bij 14-14 was er een nieuwe kans 
om de wedstrijd te kantelen. Nog 
vijf minuten op de klok, de span-
ning gierde door het Dordtse de-
cor. Joep Gerritsen legde aan voor 
een strafworp en beschikte nu wel 
over ijswater in de aderen: 15-14. 
Het gejuich van de oranje-tribune 
verstomde snel, want TOP maakte 
direct gelijk. Met twee snelle tref-
fers legde de ploeg uit Arnemuiden 
de basis voor de eindoverwinning. 
Tweemaal Zes bleef knokken, 
zelfs toen er bij 18-17 in Zeeuws 
voordeel nog vijf seconden op de 
klok stond. Tevergeefs, de titel 
ging naar TOP. De deceptie was 
groot, zo dicht bij en dan met lege 
handen. ‘Dan moet het volgend 
seizoen maar gebeuren’, schreef 
Gerritsen daags na de wedstrijddag 
op zijn Facebook-pagina.

(Henry Valk) 
Joep Gerritsen, de ontgoocheling 
in beeld. (foto Hester Ploeg)

Nova deelt eerste klap uit
De Biltse korfballers van Nova zijn verwikkeld in een interessante strijd om het 

kampioenschap. Na 14 speelronden deelde de ploeg de koppositie met nog drie andere teams, 
waardoor deze strijd in een vierkamp moet worden beslecht. 

Afgelopen zaterdag stond het eer-
ste duel op het programma; het IJs-
selsteinse Fortissimo was de tegen-
stander. In de reguliere competitie 
moest Nova tegen Fortissimo twee-
maal het onderspit delven. In de 
laatste confrontatie was het verschil 
miniem, 14-15, maar de 21-11 ne-
derlaag eerder het seizoen smeekte 
om een sportieve revanche. De 
wedstrijd van zaterdag was daar-
voor de perfecte mogelijkheid; een 
overvolle sporthal en een wedstrijd 
met een hoge inzet. Nova bleek in 
de beginfase het beste bij de les, 
de kansen werden afgemaakt en 

verdedigend wist de ploeg het spel 
van de tegenstander te dirigeren. 
Een snelle 5-1 voorsprong was het 
gevolg. De zesde treffer liet vervol-
gens even op zich wachten, waar-
door Fortissimo weer aansluiting 
wist te vinden. Doelpunten van Job 
Paauw, Inge van Eck en Michelle 
Reus brachten weer wat lucht en 
bepaalden de ruststand op 9-6. Na 
de rust ging Nova op dezelfde voet 
verder, men speelde gecontroleerd 
en gaf verdedigend weinig weg. Bij 
een stand van 13-9 moest de ploeg 
echter toezien hoe de dames van 
Fortissimo het gat halveerden met 

zuivere afstandsschoten en even la-
ter werd ook de aansluitingstreffer 
genoteerd: 13-12. Voor de tegen-
stander en het meegereisde publiek 
voelde dit als een kantelpunt in de 
wedstrijd, maar de Biltse korfbal-
lers lieten zich niet van de wijs 
brengen. Een toegekende strafworp 
werd benut door Iwan Verhaaf en 
Kim Hoep bracht vervolgens het 
gat weer terug naar drie. Met nog 
drie minuten te spelen deed Fortis-
simo nog eenmaal iets terug (16-
14), maar Nova controleerde de 
eindfase en sloot af met nog drie 
mooie goals (19-14).

Brandenburg - SVH
De heren van BZC Brandenburg hebben thuis tegen het op de 2e plaats 
staande SVH uit Rotterdam een mooie maar zwaar bevochten 13-10 
overwinning behaald. Bandenburg begon voortvarend en via snelle 
aanvallen werden de gasten overrompeld, via 3-1 (o.a. prachtige boog-
bal van Cees de Jong ) naar 4-2 maar de gasten konden toch nog terug-
komen tot 4-4. In de 2e periode ging SVH fysieker spelen wat leidde 
tot een 5-6 achterstand halverwege de wedstrijd. Maar in de 3e periode 
bleef Brandenbrug de zwemsnelheid er in houden en konden de gasten 
het steeds moeilijker bijhouden. 

Eind 3e periode stond een 8-6 voorsprong voor de Biltse ploeg op het 
bord. In het laatste kwart probeerde SVH het nog wel maar dichterbij 
dan 11-10 kwamen de gasten niet. Uiteindelijk scoorden Brandenburg 
nog 2 maal en kwam de 13-10 eindstand op het scorebord. Door deze 
overwinning en de andere uitslagen stijgt Brandenburg naar de 5e plek 
met maar 4 punten achterstand op plek 2, die recht geeft op play-off 
wedstrijden. Volgende week volgt de uitwedstrijd tegen het onderaan 
staande LZ uit Leiden. 

Voordaan
Heren winnen weer

Voordaan Heren 1 opende de wedstrijd tegen Breda met een snelle 0-1 
achterstand. Na het verlies van vorige week in Almere werden de man-
nen dus aan het begin van de wedstrijd direct even wakker geschud. 
Einduitslag 4-1. Dames 1 speelde ook thuis maar had moeite met de 
lager geplaatste HBS. Ze konden nog net een 3-3 einduitslag er uit per-
sen.

Daan Baron van Voordaan op weg naar het doel van Breda.
(foto: Guido van der Burg)
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

1e Paasdag geopend

“Wat schaft de pot?”

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

Woe.
25-03
Do.

26-03
Vr.

27-03

Ossenhaaspuntjes
met pittige oosterse saus

of
Paella 

of
Couscous met paprika salsa

en koriander

€ 9,50

advertentie

Vernieuwing Agrarisch natuurbeheer
door Henk van de Bunt

Met ingang van 1 januari 2016 komt er een nieuw subsidiestelsel voor het agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland. Dat stelsel wordt uitgevoerd door regionale 

collectieven van agrarische natuurverenigingen, in opdracht van de provincies.
Op dinsdag 24 maart wordt daarover een voorlichtings-

en informatieavond gehouden.

Boeren en natuurbeheer gaan heel 
goed samen. Het agrarisch na-
tuur- en landschapsbeheer geeft 
daar op een goede manier vorm 
aan, bijvoorbeeld via het beheren 
van weide-, akkerranden en/of 
landschapselementen. Agrarisch 
natuurbeheer kan een belangrijke 
bijdrage leveren om de kwaliteit 
van de leefomgeving voor diverse 
planten en dieren in het Noorder-
park te verbeteren.

Subsidie
In de provincie Utrecht werkt de 
ANV Landschap Noorderpark e.o. 
binnen de Coöperatie Agrarisch 
Natuurbeheer Utrecht Oost. Hein 
Pasman is bestuurslid van de Agra-
rische NatuurVereniging Noorder-
park: ‘Vanaf januari 2016 kunnen 
agrarische grondgebruikers die in 

aanmerking willen komen voor 
subsidie t.b.v. agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer die niet meer in-
dividueel aanvragen. Dat gebeurt 
vanaf dan via Coöperatie Agra-
risch Natuurbeheer Utrecht Oost. 
Deze coöperatie gaat ook nauw sa-
menwerken met de waterschappen 
AGV en HDSR. Hierdoor komt er 
naast de mogelijkheden van bota-
nisch randenbeheer en landschaps-
beheer ook de mogelijkheid om 
mee te doen aan het realiseren van 
waterdoelen. Deze doelen hebben 
onder meer betrekking op het ver-
beteren van de waterkwaliteit en 
de ecologie in de sloot’.

Uitnodiging
Geïnteresseerde agrarische grond-
gebruikers in het Noorderpark en 
directe omgeving zijn van harte 

uitgenodigd voor de informatie-
bijeenkomst op dinsdag 24 maart 
op boerderij Fortzicht, Voor-
dorpsedijk 35 te Groenekan, aan-
vang 19.45 uur. Tijdens de bij-
eenkomst zal Pasman uitgebreid 
vertellen wat het nieuwe stelsel 
inhoudt, hoe de organisatie van 
het collectief is geregeld, welke 
beheerpakketten mogelijk zijn en 
hoe de procedure tot 2016 in el-
kaar zit. Grondgebruikers kunnen 
zich die avond ook al aanmelden 
als belangstellende voor het be-
heer van slootkanten, natuur- en/of 
landschapselementen.

Meer informatie kan verkregen 
worden door contact op te nemen 
met de ANV Landschap Noorder-
park e.o., via de email
info@anvnoorderpark.nl 

Er komt een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer in Nederland geregeld wordt.

Lammetjes de fles geven
en spelen op de boerderij!

Het voorjaarszonnetje schijnt; het 
lijkt of de lente al is begonnen! De 
eerste lammetjes zijn geboren en 
dan is het weer tijd voor de jaar-
lijkse Lammetjesdag. Op zaterdag 
28 maart wordt deze dan ook weer 
georganiseerd door de Agrarische 
Natuurvereniging (ANV]). 

Op de boerderij van de familie 
Lam, Korssesteeg 1 in Westbroek 
is er tussen 10.00 en 16.00 uur van 
alles te beleven voor jong en oud.

Op het boerenbedrijf van de fa-
milie Lam worden voornamelijk 
melkkoeien en hobbymatig scha-
pen gehouden. Hier kunnen kinde-
ren al spelenderwijs leren over het 
boerenbedrijf. Ze kunnen knuffelen 

met een makke koe, kuikentjes en 
lammetjes aaien of de kalfjes voe-
ren. Maar ook een rondje op een 
shetland pony rijden en spelen in 
het strodoolhof.

Vredegoed
Ook bij Museumboerderij Vrede-
goed, Heuvellaan 7 in Tienhoven/
Oud Maarsseveen is er Lammetjes-
dag, van 10.00 tot 17.00 uur. Bij 
boer Bert van der Tol op de boer-
derij krijgen sommige lammetjes 
de fles; daar mogen de kinderen bij 
helpen. 

De stallen met lammetjes zijn hier 
gratis te bezoeken. Consumpties en 
een rondleiding door de museum-
boerderij zijn tegen betaling.

ANV trakteert 
Op de boerderij in Westbroek krij-
gen bezoekers (zolang er beslag is) 
een heerlijke, versgebakken biest-
pannenkoek met limo voor de kin-
deren, koffie of thee voor de ouders; 
gratis aangeboden door de ANV. 
Bij streekmuseum Vredegoed in 
Tienhoven is er verkoop van brood, 
koekjes, cadeauartikelen, koffie/
thee, pannenkoeken en appeltaart.

Gratis entree
De koeien, schapen en lammetjes 
staan in de stal, dus ook bij minder 
mooi weer gaat de Lammetjesdag 
gewoon door. Entree voor de Lam-
metjesdag is gratis en er is voldoen-
de parkeergelegenheid.

(Charlotte Kuijsten)

Dieren voeren, knuffelen met een 
makke koe, kuikentjes en lammetjes 
aaien; het kan allemaal tijdens de 
Lammetjesdag.

Landingsbaan gesloten 

De veldleeuweriken zijn geland om te broeden op de open vlakte langs 
de landingsbaan van Park Vliegbasis Soesterberg. Om deze vogels de 
rust te geven die zij daarvoor nodig hebben, sluit Utrechts Landschap 
de landingsbaan af tussen 15 maart en 15 augustus. Fietsers en 
wandelaars kunnen in die periode geen gebruik maken van de voormalige 
landingsbaan. Tijdens fietsexcursies mag u onder begeleiding van een 
gids de landingsbaan betreden. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.utrechtslandschap.nl. (foto Herman van den Bijtel)

Open dag bij 
Lievegoed GGZ 

Altijd al eens een psychiatrische 
instelling van binnen willen zien? 
Zaterdag 21 maart van 13.00 tot 
16.00 uur opent ‘Lievegoed’ aan 
de Prof. Bronkhorstlaan 24  te 
Bilthoven de deuren voor het 
publiek.
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