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advertentie

advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

stem VVD 
kies lijst 1 no. 8 

Henric de Jong 

Schouwenburg 
te Groenekan voor:

•  het belang en de leefbaar-
heid van de kernen

• Dijckstate als sociaal centrum
• een herstelde Vierstee voor sport en cultuur
• goede en betaalbare zorg.

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Donderdag 27 maart 2014 vanaf 21.00 uur
De toegang is gratis
Hoogvliet Bilthoven, 
Leyenseweg 127

Kom naar onze wijnproeverij! 

Toegang vanaf 18 jaar, neem een geldig legitimatiebewijs mee.

6 fl essen halen, 4 betalen!

Alle combinaties mogelijk

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Maike van Oyen (inwoner van de 

Leijen) presenteerde die avond 

samen met Gert Smit (Plus-Bilt-

hoven) de gezamenlijke bezwaren 

tegen het plan. Zij startte vorige 

maand een online petitie om te plei-

ten voor een tijdelijke overgang bij 

de te bouwen spoorwegtunnel om 

daarmee iles, verkeersoverlast en 
onveiligheid in en rondom de wijk 

De Leijen te voorkomen. Vlak voor 

de bijeenkomst liet de gemeente 

weten niet aanwezig te zullen zijn 

om zodoende niet de indruk wek-

ken nog voor wijzigingen van het 

tunnelplan open te staan. 

Van Oyen: ’Wij betreuren de afwij-

zende houding van de gemeente. 

Het lijkt erop dat de bewoners van 

de wijk niet serieus genomen wor-

den met hun zorgen over verkeers-

veiligheid, overlast en de langere 

aanrijdtijden voor hulpdiensten. We 

weten dat er in deze wijk gemiddeld 

400 spoedritten voor de ambulance 

per jaar zijn. En bij een spoedgeval 

telt iedere minuut omdat vertraging 

de overlevingskans voor een pati-

ent substantieel verkleint’

Voordelen

Uit oficiële rapporten blijkt vol-
gens van Oyen, dat een verkeers-

situatie zonder tijdelijke overgang 

een vertraging van één tot drie 

minuten kan veroorzaken ten op-

zichte van de huidige wachttijd bij 

het spoor. Van Oyen: ‘Bovendien 

hebben bouwexperts Movares en 

Prorail eerder in oficiële rappor-
tages geschreven dat een tijdelijke 

overgang of gefaseerd bouwen van 

groot belang zou zijn voor de vei-

ligheid en doorstroom in en rond-

om de wijk. Dat mag een College 

toch niet zomaar naast zich neer-

leggen? De bewoners zien absoluut 

de voordelen van de ondertunne-

ling, maar wel met een tijdelijke 

spoorwegovergang’. 

Communicatie

Diverse aanwezigen spraken zich 

tijdens de avond uit over de com-

municatie vanuit de gemeente. In 

de Nieuwslits De Leijen (maart 
2014) is de gemeente overdui-

delijk: ‘Tijdens de aanleg van de 

onderdoorgang wordt de overweg 

helemaal afgesloten. De wens 

vanuit de wijk voor een tijdelijke 

overweg is bij ons bekend. Het is 

echter niet mogelijk om een veilige 

tijdelijke overweg te realiseren. De 

onderdoorgang kan alleen geinan-

cierd worden met hulp van derden. 

Het ministerie van infrastructuur 

en milieu, de provincie, het BRU 

en ProRail hebben hiervoor inci-

denteel geld beschikbaar gesteld. 

Hierbij zijn zij uitgegaan van het 

bedrag dat nodig is om een sobere 

en doelmatige tunnel aan te leg-

gen op zo kort mogelijke termijn, 

zonder tijdelijke overweg. ProRail 

is geen voorstander van een tijde-

lijke overweg vanuit veiligheids-

overwegingen. Daarnaast hebben 

de inanciers opgemerkt dat er in 
de nabije omgeving voldoende vei-

ligere alternatieven zijn (omleiding 

via tunnel bij station  Bilthoven en 

ietstunnel bij de Berlagelaan). De 
aanleg van een tijdelijke overweg 

is heel kostbaar. Voor een overweg 

die geschikt is voor alle verkeers-

tromen moet gerekend worden op 

een bedrag van minimaal €1,5 mil-

joen. Er is meerdere keren in de ge-

meenteraad en in de raadscommis-

sies over gesproken, maar dit heeft 

niet geresulteerd in een besluit om 

het benodigde bedrag te reserveren 

voor een tijdelijke overweg. Nog-

maals discussiëren over een tijde-

lijke overgang heeft als gevolg dat 

de onderdoorgang niet binnen de 

gestelde tijd door inanciers gerea-

liseerd kan worden, de inanciering 
terug getrokken wordt en er geen 

onderdoorgang komt.’

Zienswijzen

Deze stellige uitspraken, waarin de 

gemeente aangeeft dat er geen tijde-

lijke ondertunneling komt, werden 

met verbazing ontvangen. Zeker 

daar zienswijzen op het ontwerpbe-

stemmingsplan nog niet inhoude-

lijk behandeld zijn. Collega-initia-

tiefnemer Gert Smit: ‘De gemeente 

doet het hiermee af als een gedane 

zaak terwijl dit geenszins het ge-

val is’. Tijdens de avond sprak een 

aantal politieke partijen steun voor 

het initiatief uit en zich in te willen 

zetten voor een tijdelijke overgang. 

Andere gaven aan zich opnieuw te 

willen beraden en weer anderen re-

ageerden afwijzend op het verzoek 

van de initiatiefnemers. Zij gaven 

aan geen noodzaak te zien in een 

alternatieve oplossing. 

Wegbezuinigd

De tijdelijke spoorwegovergang 

stond in de oorspronkelijk plannen 

van de gemeente en Prorail, maar 

is uiteindelijk wegbezuinigd door 

de raad. Op vragen uit de zaal be-

vestigden raadsleden, dat de raad 

om inanciële redenen de tijdelijke 
overgang die in het oorspronkelijke 

plan stond, heeft geschrapt. De ini-

tiatiefnemers werd geadviseerd de 

verzamelde handtekeningen alsnog 

te overhandigen op de eerstvol-

gende raadcommissievergadering 

op 10 april a.s. Tot die tijd kunnen 

belangstellenden de petitie nog on-

dertekenen op petities.nl.

Felle discussie over
tijdelijke overgang Leijenspoor

door Henk van de Bunt

Ongeveer honderd bewoners, middenstanders en gemeenteraadsleden waren woensdag 

12 maart naar De Bremhorst gekomen om de overhandiging van de 2000 handtekeningen 

voor een tijdelijke spoorwegovergang nabij de Leijenseweg aan het College van B&W 

bij te wonen. Het College van B&W was echter niet aanwezig.

Ondertunneling van het spoor duurt 1½ jaar. Ontsluiting van de Leijen 

houdt de gemoederen bezig.

Maike van Oyen en Gert Smit: ‘De gemeente kan rapporten, zoals van 

Movares, niet naast zich neerleggen’.



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

23/3 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

23/3 • 9.30u - Ds. J.B. ten Hove
23/3 • 18.30u - Ds. R.W. Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

23/3 • 10.30u - Bezinningsamenkomst, 
kinderkring

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

23/3 • 10.00u - Dhr. Arthur Jackson

R.K. Kerk O.L. Vrouw

23/3 • 10.30u - Bezinningsochtend

Ger. Kerk

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

23/3 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
23/3 • 17.00u - Ds. G. Riemer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

23/3 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
23/3 • 19.00u - Ds. C. Mijderwijk

Pr. Gem. Immanuelkerk

23/3 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

23/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

23/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

23/3 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

23/3 • 10.30u - Dhr. B. van Empel

Herv. gemeente Blauwkapel 

23/3 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij 
23/3 • 18.30u - 

Proponent G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

23/3 • 10.30 en 18.00u - Ds. van Tilburg

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

23/3 • 11.00u - Drs. Gert Knepper

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

23/3 • 10.00u - Ds. H. Jongerden
23/3 • 18.30u - Ds. H. Markus

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

23/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

23/3 • 9.30u - Drs. Gert Knepper

St. Maartenskerk

22/3 • 19.00u - Eucharistieviering
23/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

23/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

23/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
23/3 • 18.30u - Ds. D.PH.C. Looijen
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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

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15,
mail naar info@parelpromotie.nl

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

Klaverjassen

Vrijdagavond 21 maart kunt u 
weer klaverjassen bij FC de Bilt. 
In de kantine van deze sportver-
eniging aan de Laan van Welte-
vreden in de Bilt bent u van harte 
welkom. Vanaf 19.00 uur is de 
kantine geopend en het klaverjas-
sen begint om 20.00. Inschrijf-
geld bedraagt € 3,-. Loten voor 
de loterij zijn € 0,50 per stuk.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 21 
maart kunt u weer klaverjassen 
bij SVM. In de kantine van deze 
sportvereniging aan de Dieren-
riem 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 kunt u een lot kopen.

Danssalon in De Bilt

Liefhebbers van stijldansen kun-
nen zaterdag 22 maart a.s. weer 
voor een dansavond terecht in 
het H.F. Witte Centrum , Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt. Vooraf 
is er een Workshop Singledansen. 
Er wordt in de Danssalon een 
scala aan dansmuziek in strikt 
danstempo ten gehore gebracht 
waarop kan worden gedanst: De 
workshop gaat om 19.15 uur van 
start en duurt tot 20.15 uur; aan-
sluitend begint de dansavond tot 
24.00 uur. 

Gratis compost 

 

Op zaterdag 22 maart is het lan-
delijke compostdag. Op deze dag 
deelt de gemeente zakken com-
post uit om iedereen te bedanken 
voor het scheiden van Groente-, 
Fruit- en Tuinafval (GFT). Op 
de compostdag kan men op ver-
toon van de milieupas tussen 
9.00 uur en 12.00 uur maximaal 
2 zakken compost ophalen op de 
gemeentewerf,Weltevreden 22 in 
De Bilt. Op = Op. Kijk voor meer 
informatie over inzameling en 
verwerking van GFT op www.
Doemeermetafval.nl. 

Westbroek zingt op zondag

Op zondag 23 maart organiseert 
de Nederlands Gereformeerde 
kerk Westbroek (Kerkdijk 60) 
een zangdienst. Deze dienst zal 
geleid worden door Ds. J.F. Ezin-
ga en begint om 10.00 uur. Er 
is een korte overdenking. Het 
‘Van Oeckelen’ orgel is deze dag 
precies een jaar in gebruik. Er 
wordt een camera bij de klavie-
ren geplaatst zodat men mee kan 
kijken met de organist. 

Collecteweek ZOA

In 1973 starten drie jongeren 
vanuit een studentenkamer in 
Groningen een bijzonder initi-
atief nemen: hulpverlening aan 
vluchtelingen in Zuidoost-Azië 
(ZOA). In De Bilt wordt van 23 
tot 29 maart a.s. gecollecteerd.

Voorjaars Vlooienmarkt 

Op zondag 23 maart wordt er in 
de Sporthal van het H. F. WItte 
Centrum in De Bilt een vlooien-
markt georganiseerd van 9.30 t/m 
16.30 uur. Entreekosten aan de 
deur. Voor inlichtingen tel.: 0343 
442962 of 06 20409311.

Themawandeling

Zondag 23 maart a.s. is er een the-
mawandeling: ‘bomen, mythen 
en volksgeloof’. Deze wandeling 
wordt georganiseerd door Chris-
tien Hidding. Als u wilt deelne-
men kunt u zich aanmelden bij: 
christien.hidding@gmail.com De 
wandeling duurt ongeveer ander-
half uur. Deelname is gratis. Start 
vanuit Paviljoen Beerschoten, 
gelegen aan de Holle Bilt 6 te De 
Bilt, voorbij de parkeerplaats van 
de Biltsche Hoek linksaf. Vertrek-
tijd 14.00 uur. 

Lees verder op pagina 13
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Wij zijn bedroefd door het onverwacht overlijden 

van onze oud medewerker

Bertus Veldhuizen

Bertus is gedurende lange tijd werkzaam geweest in ons bedrijf. Hij 

was een gewaardeerde en trouwe werknemer. 

Wij herinneren hem als een ijne collega, die grote inzet toonde en 
altijd in was voor een geintje.

Wij wensen tante Ant, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het 
dragen van dit grote verlies.

Jaap Veldhuizen

&

Medewerkers van 

Hij was de redder in mijn leven.

Hij kon veel liefde geven.

Hij met zijn blijde lach.

Hij die ik mis elke dag.

Hij was de zon.

Hij die ik vreugde brengen kon.

Hij die ons ging verlaten.

Hij die ik mis alle dagen.

Hij was de man uit mijn dromen.

Hij en ik die ooit bij elkander zullen komen.

Hij en ik.

Wentel Uw weg op de Heere en

vertrouw op Hem,

en Hij zal het maken.

Psalm 37 vers 5

Bedroefd maar dankbaar voor al het goede dat hij ons heeft gegeven 

is na een periode van afnemende krachten van ons weggenomen, 

mijn lieve man, onze vader en opa

Gijsbertus Veldhuizen

echtgenoot van Ant Veldhuizen - van Barneveld

*  Ede, 29 juli 1942  † Utrecht, 12 maart 2014

 Westbroek: Ant Veldhuizen

 Westbroek: Robert en Gerlinda

  Angelique en Mark

  Caroline en Mark

 Meteren: Anja en Will

  Nicky

Correspondentieadres:

A. Veldhuizen

Dr. Welfferweg 50

3615 AP  Westbroek

Dag lieve Pap, wij zijn een goede vriend en maatje verloren. 

Wij zullen altijd aan je denken.

Jij was onze grote vriend. Wij konden met je lachen, gek doen en 

ook huilen. Nu moeten wij jou gaan missen, maar vergeten doen wij 

jou nooit meer. Je zit voor altijd in ons hart. Liefs je kleinkinderen.

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.



 De Vierklank 3 19 maart 2014

Aanwezigen die aangaven nog niet 

te weten op wie ze gingen stem-

men kregen een paarse kaart. Dat 

waren er ongeveer twintig en alleen 

zij mochten bij de onderwerpen 

die langs kwamen vragen stellen. 

Aan het eind van het debat werd 

gevraagd of ze naar aanleiding van 

wat ze gehoord hadden tot een keus 

gekomen waren. Dat bleek maar bij 

een enkeling het geval te zijn. 

Zwambad

Na een introductie van de lijst-

trekkers werd in strak tempo over 

een aantal beleidsterreinen gede-

batteerd. De decentralisatie van 

de zorg en de gevolgen daarvan 

werden uitgebreid besproken. De 

SGP heeft de meest uitgebreide 

paragraaf over dit onderwerp in 

het programma. Door de overheve-

ling van de AWBZ-taken naar de 

Wmo komt de verantwoordelijk-

heid bij de burger zelf te liggen. 

De SGP wil daarom investeren 

in actieve sociale wijkteams. Het 

thema zwembad kon uiteraard niet 

ontbreken. GroenLinks–lijsttrekker 

Anne de Boer merkt op dat er al zo-

veel over het zwembad gezegd en 

onderzocht is, dat je kunt spreken 

over een zwambad in plaats van een 

zwembad.

Woningen

De inanciële positie van de ge-

meente levert een stevige discus-

sie op. De PvdA zoekt een oplos-

sing in het creëren van banen voor 
mensen met een bijstandsuitkering. 

Bilts Belang wil bezuinigen door 

subsidies op sport en cultuur af te 

schaffen. IJssennagger noemt wei-

landen die buiten de rode contour 

liggen uitstekend geschikt voor 

woningbouw. Beter De Bilt ziet in 

het splitsen van grote woningen 

een oplossing in de kleine kernen. 

Menno Boer van de SP wijst op 

duizend actieve woningzoekenden 

in de gemeente, terwijl afgelopen 

jaar maar achttien woningen in de 

sociale sector zijn gebouwd.

Wegen en vervoer

Verder komen nog aan de orde 

een tijdelijke spoorwegovergang 

naar De Leijen, De Kwinkelier, 

vuurwerkvrije zones, een randweg, 

openbaar vervoer en ietspaden. 
Een vragensteller constateert in De 

Bilt knelpunten voor ietsers. Als 
oplossing voor het probleem van 

dichtslibben van de Soestdijkseweg 

noemt de VVD de ondertunneling 

van deze weg. De SP zoekt de 

oplossing in gratis openbaar 

vervoer. GroenLinks wil nadenken 

over het invoeren van betaald 

parkeren. Heel veel plannen komen 

langs. Op 19 maart wordt na 21.00 

uur duidelijk welke partijen die 

gaan uitvoeren.

Partijen trachten in laatste debat 
kiezers te overtuigen 

door Guus Geebel

Onder leiding van Jaap Roëll werd maandag 17 maart in het WVT-gebouw in Bilthoven

het traditioneel goedgezochte WVT Lijsttrekkersdebat gehouden. Supporters van de tien 

partijen waren in groten getale herkenbaar aanwezig. Het laatste woord

van de lijsttrekkers was voorspelbaar. ‘Stem op mij.’  

De lijsttrekkers van de tien deelnemende partijen.

Geen reden tot klagen over de opkomst bij het debat.

Op de kofie bij de burgemeester

Een VWO 4 klas van Het Nieuwe Lyceum was dinsdag 18 maart met docent maatschappijleer Xandra de Vries 

in de oude raadzaal van gemeentehuis Jagtlust op bezoek bij burgemeester Arjen Gerritsen. De burgemeester 

gaf een presentatie over de wijze waarop de gemeente bestuurd wordt en ging in op de raadsverkiezingen. 

Daarna kregen de leerlingen opdracht hun visie op papier te zetten. [GG]

Informatieavond 
Zonnepanelen

BENG! en TT De Bilt organiseren op woensdag 26 maart om 20.00 uur 

op de Waterweg in De Bilt gezamenlijk een informatieavond over zon-

nepanelen, waarin alle aspecten rondom het zelf opwekken van energie 

met zonnepanelen besproken en toegelicht worden. 

De avond wordt geleid door een deskundige. De avond zal plaatsvin-

den bij één van de leden van de werkgroep thuis. Aanmelden en meer 

informatie via john.neeft@live.nl. Aan deelnemers wordt gevraagd de 

jaarrekening van het energiebedrijf (elektriciteit) mee te nemen.

BENG! staat voor Biltse Energie Neutrale Gemeenschap in 2030. 

Voor meer info zie beng2030.nl. TT De Bilt bestaat uit vrijwilligers die 

verandering teweeg willen teweeg willen brengen. Voor meer informatie 

zie ttheuvelrug.nl

Na een weekend Gluren bij Buren

wordt bekend wie ons gaan besturen

door de keuze uit tien

gaat formeren misschien

dit keer wel een heel poosje duren

Guus Geebel Limerick

Ouderen welkom
Het Vitrasteam Zorg & Welzijn nodigt ouderen en hun mantelzorgers 

uit Westbroek, Maartensdijk, Groenekan en Hollandsche Rading uit 

voor gezellige middagen op 21 en 22 maart van 14.15 tot 17.00 uur op 

locatie Toutenburg, Kievitlaan in Maartensdijk. Vitras-verpleegkundi-

ge Anneke Smits: ‘We grijpen NLdoet aan om als zorgprofessionals nu 

eens iets extra’s te kunnen doen voor ouderen.’

Het Vitrasteam biedt nostalgische middagen aan met gebak uit groot-

moeders tijd: vrijdag 21 maart wordt een middag met oud Hollandse 

versjes en zaterdag 22 maart is een ilmmiddag met oude beelden van-

uit de kernen Westbroek en Maartensdijk. Ouderen en hun mantelzor-

gers die meer informatie willen of zich willen aanmelden, kunnen con-

tact opnemen met Vitras, Marjon: 06 51509586 of Jos: 06 51492756.

Lina wint 
Regionale Voorleeswedstrijd

Na een spannende race tijdens de regionale voorronde van de Nationale 

Voorleeswedstrijd 2014 is Lina Naus van de Montessorischool uit Bilt-

hoven door de jury als winnaar gekozen. Volgens de jury viel Lina op 

doordat ze het publiek mee wist te slepen in haar verhaal ‘Operatie zeer 

ernstige ramp’ van Tosca Menten. Haar enthousiasme, goede intonatie 

en bijzonder stemgebruik gaven voor de jury de doorslag. Lina gaat nu 

door naar de Provinciale Voorleeswedstrijd op dinsdag 1 april in ‘De 

Kom’ in Nieuwegein. Als ze daar ook wint mag ze de provincie Utrecht 

vertegenwoordigen voor de Landelijke Finale op woensdag 21 mei in 

het nieuwe muziekcentrum ‘Tivoli Vredenburg’, in Utrecht. Finn Mat-

thijssen van Basisschool Het Zonnewiel uit De Bilt werd tweede. De 

derde prijs was voor Florian van Breevoort van de Julianaschool uit 

Bilthoven. (Renée van Oeyen)

V.l.n.r. Florian, Lina en Finn.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Lamsracks

Gehakte biefstuk

Filetlapjes

Gevulde kipfilet

5 Hamburgers
5 Gehaktspeciaaltjes
5 Runder verse worst

5.-
5.-

5.-

Filet Americain
Voorjaars-salade
Sellerysalade

3x 100
gram 3.98

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

Eigengemaakte schouderham
Gebakken boterhamworst
Rosbief 3x 100

gram 3.98

500
gram 5.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 maart 
t/m woensdag 26 maart

100
gram 3.98

100
gram 1.75

100
gram 1.20

100
gram 1.20

VLEESWAREN-TRIO

Diverse soorten 
Franse gedroogde 
worsten

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

Meest bijzondere amandel 
uit Spanje!STOMPETOREN 

OUD SNIJBAAR

STOMPETOREN 
JONG KOMIJN

MARCONA AMANDELEN

Zacht en boterig 
van smaak! 

VERS GEBRANDE 
PISTACHE NOTEN

HEERLIJKE AMANDEL-
HONING PATÉ

100
gram 1.69500

gram 4.49 100
gram 2.75

100
gram 1.75500

gram 5.98

3
voor 10.-

SHOARMA 
+  GRATIS BROODJES EN 

KNOFLOOKSAUS

Voordeel hele week!

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Japanse biefstuk, kip of vis
MET NOEDELS EN RIJST ______ 100 GRAM 1,25 

HET IS ER WEER:

Asperge-ham schotel
____________________________ 100 GRAM 1,49 

Zaterdag verse sushi!

Heerlijke

Navel sinaasappels
HÉÉL KILO

Mooie

Sperziebonen
500 GRAM

Hollandse

Komkommers
2 VOOR

Vers gesneden

Bietjes ___________  500 GRAM 0,99

De beste

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99

Pasta met kip en paddestoelen 

____________________100 GRAM 0,99

MAANDAG 24, DINSDAG 25 
EN WOENSDAG 26 MAART

1,25 1,490,99

Volop Hollandse aardbeien, 
asperges en primeurs!

Gratis geschild!

Volop specialiteiten
uit Brussel!
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Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Deze maand 

20% korting
op alle Tunesische schalen

Elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur
heeft Wereldwinkel Maartensdijk een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

De landelijke organisatie kent ruim 

200 regionale afdelingen en één 

daarvan is die in de gemeente De 

Bilt. Deze afdeling heeft een nieu-

we coördinator van vrijwilligers: 

Geza Mobers. Zij is hier zelf al een 

aantal jaar vrijwilliger en neemt 

de werkzaamheden over van haar 

twee voorgangers Désirée Benders 

en Wil Voorveld. Mobers: ‘Ik wil 

graag de integriteit en de zorgvul-

digheid voortzetten waarmee Dé-

sirée en Wil, ondersteund door ons 

bestuur, hun werk hebben gedaan 

voor VPTZ. Dat zijn namelijk kern-

waarden van onze organisatie’. 

Pad

Mobers wil graag verdergaan op het 

ingeslagen pad om samen met ande-

re lokale zorgverleners de krachten 

te bundelen rond de zorg van pal-

liatief en terminaal zieke patiënten. 

Zo neemt VPTZ deel aan een twee-

wekelijks overleg met huisartsen, 

gespecialiseerde verpleegkundi-

gen, medewerkers van thuiszorgor-

ganisaties en Academisch Hospice 

Demeter. Daar kan bijvoorbeeld 

blijken dat een huisarts een patiënt 

in zijn praktijk heeft die ongenees-

lijk ziek is en dat de patiënt zelf of 

de betrokken familie en vrienden 

behoefte aan ondersteuning heb-

ben. Via een kennismakingsge-

sprek kan VPTZ betrokken raken 

bij een patiënt. De ondersteuning 

kan bestaan uit waar de patiënt en 

zijn omgeving maar behoefte aan 

hebben: een wandeling als dat nog 

kan, een luisterend oor of massage 

van handen ter ontspanning. Maar 

vooral er zijn, in dezelfde kamer of 

– op afroep beschikbaar - in de ka-

mer naast waar de patiënt is, als dat 

meer gewenst is. 

Wens

Alles bij VPTZ gebeurt naar de 

wens van de patiënt en zijn naas-

ten. Niets moet. De vrijwilligers 

van VPTZ zijn gedegen opgeleid in 

de omgang met mensen die hun ei-

gen laatste levensfase doormaken, 

of hun mantelzorgers. Zij snappen 

dus heel goed dat een respectvolle 

en terughoudende opstelling essen-

tieel is en dat alles in het teken staat 

van het welbevinden van de zieke 

mens en zijn omgeving. Vergroten 

van de bekendheid van VPTZ in de 

gemeente en de verbinding met an-

dere gerelateerde instanties is een 

speerpunt voor Mobers voor de ko-

mende jaren. ‘Vaak zie je dat men-

sen op het spoor van VPTZ komen 

als de zieke er erg slecht aan toe 

is. Er is dan sprake van een zekere 

hectiek in die situatie. Zij hebben 

dan al een tijd zelf alles geprobeerd 

te redden terwijl er vanuit VPTZ 

ondersteuning mogelijk is. Mensen 

die in zo’n fase bij ons aankomen, 

zeggen wel eens: als we jullie maar 

eerder hadden gevonden. Dan was 

dit moeilijke proces beter te door-

staan geweest’. 

Het is daarom een belangrijk stre-

ven van VPTZ de Biltse kernen 

om in een eerdere fase van de on-

geneeslijke ziekte van iemand al 

bereikbaar te zijn voor hemzelf en 

zijn omgeving. Tegen de tijd dat het 

slechter gaat en mensen erg veel aan 

hun hoofd krijgen, is de aanwezig-

heid van een vrijwilliger een van-

zelfsprekende zaak geworden, een 

aanvulling. De zieke en zijn directe 

omgeving zijn dan al gewend aan 

de vrijwilliger. Mobers: ‘Daardoor 

kan de naaste er eens een middagje 

uit, naar bekenden toe of naar de 

biljartclub, zonder schuldgevoel de 

zieke alleen achter te laten. En juist 

door er even tussenuit te gaan kan 

de mantelzorger energie opdoen 

om de zieke met volle energie bij 

te staan in de laatste fase van zijn 

leven’. Voor meer informatie over 

VPTZ de Biltse kernen kunt u bel-

len met Geza Mobers 06-13429515.

Nieuwe vrijwilligerscoördinator 
VPTZ de Biltse kernen

door Floris Bijlsma

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) bestaat al 30 jaar. Het is een 

landelijke vereniging van vrijwilligers die ondersteuning biedt aan mensen die vanwege een 

ongeneeslijke ziekte palliatieve zorg krijgen of in de terminale levensfase verkeren.

Ook familie en andere naasten zoals mantelzorgers kunnen een beroep op hen doen. 

V.l.n.r. VPTZ-voorzitter Toon van Dam, nieuwe vrijwilligerscoördinator 

Geza Mobers en terugtredende vrijwilligerscoördinatoren Désirée 

Benders en Wil Voorveld.

De lezing wordt op dinsdagavond 1 

april gehouden op het kantoor van 

Acconavm aan de Utrechtseweg 

370 te De Bilt. Ontvangst is tussen 

19.00 uur en 19.30 uur. De lezing 

zal eindigen om ongeveer 22.00 

uur. Tijdens de lezing zal  Spen-

cer Buitink de iscale aspecten van 
estateplanning behandelen en zal 

Frans van Beek de notariële aspec-

ten belichten.

‘Tussen het accountantskantoor en 

het notariskantoor bestaat al ge-

ruime tijd een zakelijke relatie’, 

aldus Spencer Buitink. ‘Zo hebben 

we ook gezamenlijke klanten. En 

omdat er tussen de twee kantoren 

een goede zakelijke relatie bestaat, 

leek het ons een goed idee om ook 

weer eens een gezamenlijke lezing 

te organiseren’. Frans van Beek legt 

vervolgens uit dat het onderwerp 

van de lezing dan ook niet moeilijk 

te kiezen is, omdat aan estateplan-

ning niet alleen een iscale inanci-
ele kant zit, maar natuurlijk ook een 

hele belangrijke notariële. Frans 

van Beek geeft een toelichting: 

‘Estate planning is de advisering 

die zich richt op de (notarieel) ju-

ridische en iscale begeleiding van 
de overgang en instandhouding van 

(familie)vermogens. Het heeft tot 

doel het vermogen iscaal zo voor-

delig mogelijk over te dragen aan 

de erfgenamen. Kortom: wie krijgt 

wat, in welke vorm en wanneer?’

Onderwerpen

Tijdens de bijeenkomst komen 

dan ook onderwerpen als erven en 

schenken, de invloed van huwe-

lijkse voorwaarden en testamenten 

aan bod. Uiteraard zal daarbij aan-

dacht worden besteed door Spencer 

Buitink aan de diverse vrijstellin-

gen voor de erf- en schenkbelas-

ting. Ook het iscale tarief voor de 
erf- en schenkbelasting zal Spencer 

Buitink belichten. Frans van Beek 

zal bovendien voorts aandacht be-

steden aan het zogenaamde levens-

testament. Aan het bijwonen van de 

lezing zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden kan via utrecht@acco-

navm.nl

Themabijeenkomst estateplanning
Op dinsdag 1 april zullen Acconavm Accountants en adviseurs samen met Notariskantoor 

Houwing van Beek een gezamenlijke bijeenkomst houden over estateplanning.

Tijdens deze voorjaarsbijeenkomst zal vooral aandacht worden besteed aan het thema:

‘Wat kan je nu doen om later de zaken goed geregeld te hebben’.

Spencer Buitink en Frans van Beek belichten de inanciële en notariële 
kanten van estateplanning.

Succesvolle actiedag 
‘Behoud Vierstee’ 

Onder grote belangstelling van veel inwoners van Maartensdijk en in 

aanwezigheid van een groot aantal gemeentelijke politieke partijen is 

afgelopen zaterdag in De Vierstee een actie voor het behoud van deze 

accommodatie georganiseerd. De gezamenlijke culturele verenigingen, 

die de dag organiseerden om hun verzet tegen de nieuwbouwplannen 

van de Vierstee kracht bij te zetten, kijken terug op een succesvolle 

actiedag. Muzikanten van Kunst & Genoegen, de zangers van Sterk 

Spul en het Algemeen Zangkoor Maartensdijk brachten een muzikale 

ode aan De Vierstee. De vooral jonge leden van ‘2MoveMaartensdijk’ 

gaven een demonstratie van beweging, dans en break-dance voor het 

enthousiaste publiek. Leden van 

Vrouwen van Nu zorgden ervoor 

dat de petities in ontvangst geno-

men werden. Tot 13.00 uur had-

den belangstellenden de tijd om de 

getekende petitie in de daarvoor 

bestemde bus te doen. Het totaal 

aantal handtekeningen die in deze 

3 uur verzameld is overtreft alle 

verwachtingen van de initiatiefne-

mers en de verwachting is dan ook 

dat nog heel veel Maartensdijkers 

de petitie nog zullen gaan tekenen. 

Bewoners die dit nog niet gedaan 

hebben kunnen dit nog tot vrijdag-

avond 28 maart a.s. tijdens de ope-

ningstijden in de Vierstee doen.

(Tonny Bitter)

De voorzitter van Kunst en 

Genoegen brengt haar stem uit.
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Laat zien dat je ons volgt op Facebook, want als trouwe volger krijgt je op 
vertoon van jouw ‘like’, ‘share’ of ‘bericht’ op onze Facebook Pagina 

het tweede bolletje Top Secret IJs GRATIS!

www.facebook.com/Edelgebak

Op de eerste lentedag gaan we weer open!
Kom vrijdag 21 en zaterdag 22 maart naar 

Top’s Secret IJs!

Julianalaan 6B Bilthoven

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen 
eten, bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

'We Will Remember Them'

Groenekan en Blauwkapel zullen hen 
niet vergeten

wij rekenen op uw bijdrage en uw aanwezigheid 
op 28 mei a.s.

zie voor meer informatie www.b17groenkan.nl
bank: nl50 rabo 0147 851 696  t.n.v. stichting b-17 monument 

groenekan

Linnerie Annelies geeft 100% 

tevredenheid garantie

Wij verkopen de merken: M Line, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

www.mline.nl

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

Gratis parkeren op eigen terrein 300m2 showroom

Gouden 
voordeel

25%*

Gouden 

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Er is weer Lente-
brood gevuld met 
kersen   nu € 4,50
Advocaatslof 
van € 8,25 

nu € 6,95  

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

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Vanaf april 2014 
kunt u op zaterdagochtend 

van 8.00-12.00 uur terecht in 

ons Beweegcentrum voor 

Fysiotherapie 

en trainen

Fysiotherapie en Beweegcentrum 

Karstens & van der Meijden

Melkweg 29, 3738 XD Maartensdijk

• Lunch
• Diner
• Terras
• Recepties
• Feesten

& Partijen

Graaf Floris V-weg 32
Hollandsche Rading
035-8873394

Brasserie de Egel

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)

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Het is weer volop voordeel 

pakken bij Primera 

met harde kortingen en 

leuke aanbiedingen.

Geen folder, geen nood!

Knippen kan ook in de winkel

Knip en pak

VOORWij knippen krullen
in uw haar 

Met onze revolutionaire
CURLSYS®-KNIPTECHNIEK

•  2x zoveel krullen 
en 2x zoveel volume

•  Onzichtbare 
natuurlijke krullen 
komen weer tevoorschijn

•  Natuurlijk krullend haar 
ziet er veerkrachtiger uit

Zo krijgt u uw kapsel
ook thuis makkelijk 
in model!

NA

Maertensplein 33, Maartensdijk

tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

 www.facebook.com/Hairdesque

OOK OP DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND GEOPEND!!!
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Klokjesbloem

Campanula 

Ambella® Purple.

Potmaat 12 cm. 

Per stuk

van 3,99Dvoor

2,49

wk 12. Geldig van 20-03 t/m 26-03. OP=OP

De Fairtrade Werkgroep zag de 

(her-)opening van de ‘AH’ en de 

HEMA als een mooie manier om 

samen met andere partners in de 

campagne de verkoop en het ge-

bruik van fairtrade producten te 

stimuleren en daarvoor publiciteit 

te krijgen. 

Basisschool De Regenboog werkte 

aan deze activiteit mee, omdat de 

school de zelfstandige titel Fair-

trade School wil verwerven. De 

school gebruikt al een paar jaar 

fairtrade kofie en thee, maar is 
nu aan het werk om aan de criteria 

voor Fairtrade school te voldoen. 

Die criteria zijn, dat de school zo-

veel mogelijk (andere) fairtrade 

producten gebruikt, communiceert 

met leerlingen, docenten en ouders 

over fairtrade en dat de school door 

het jaar heen voor verschillende 

acties zorgt om fairtrade onder de 

aandacht te brengen. Ter voorberei-

ding op 12 maart zijn de klassen 6 

en 8 ook creatief bezig geweest. Ze 

hebben letters gemaakt om op het 

Herenplein de woorden Fairtrade 

en Return to Sender te vormen. 

Deze leerlingen weten alles van 

eerlijke chocola. Later dit jaar staan 

nog andere leuke acties op het pro-

gramma. De school hoopt eind ok-

tober in de Fairtrade Week de titel 

te krijgen.

Actie

In de Wereldwinkel aan de Hes-

senhof 9 verwelkomde Roel Klaar-

hamer, voorzitter bestuur wethou-

der Bert Kamminga en haalde een 

groep kinderen fairtrade artikelen 

op en een Wereldwinkel vlag. De 

wethouder vergezelde de groep 

vervolgens naar het Herenplein. 

Gelijkertijd vertrokken ook vanaf 

de school groepen kinderen. Op het 

plein heette Henk Zandvliet, voor-

zitter Fairtrade Werkgroep, alle 

aanwezigen welkom, waarna de 

kinderen een chocoladelied zongen, 

chocolaatjes uitdeelden evenals 

folders met fairtrade-aanbiedingen 

van Wereldwinkel, AH en Hema.

Fairtrade-actie op het Herenplein
De gemeente De Bilt mag zich ook in 2014 weer Fairtrade Gemeente noemen.

Dat is geen reden om met de Fairtrade Gemeente campagne te stoppen. Er kan ook

in De Bilt nog veel meer worden gedaan om bij te dragen aan duurzame

armoedebestrijding voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. 

Kinderen van de Regenboogschool tonen enthousiast het resultaat van hun creativiteit. (foto Yvon Muller)

Eerlijk is eerlijk
In 2011 verwierf De Bilt als 17e gemeente voor het eerst de titel Fair-

trade Gemeente. Voorwaarde is dat voldoende bedrijven en organisaties 

in de gemeente de criteria halen en ook de gemeente zelf zich er vol 

voor inzet.

‘Toen ik notabene hoorde dat Het Bildt Fairtrade Gemeente was gewor-

den dacht ik, dat kunnen wij in De Bilt ook,’ zegt Henk Zandvliet, voor-

zitter van de werkgroep Fairtrade. En het is gelukt. Henk: ‘Ik tennis bij 

LTV Meijenhagen en vroeg onze penningmeester of we geen fairtrade 

kofie en thee konden schenken in de kantine. Toen de leverancier aan-

gaf geen fairtrade te kunnen leveren, zei de penningmeester: dan gaan 

we naar een ander. Zover kwam het niet, want binnen een week belde 

dezelfde leverancier dat hij toch fairtrade kofie kon leveren. Erg lekker 
en tegen dezelfde prijs!’. 

Duurzaamheid gaat over de manier waarop producten gemaakt, ver-

handeld en gebruikt worden; niet ten koste van mens en milieu. Voor 

fairtrade gelden zulke criteria ook: een eerlijk loon en goede werkom-

standigheden. Met het bijkomende doel om mensen in arme landen een 

beter leven te geven. Want we kunnen hier nu eenmaal geen bananen 

of kofiebonen verbouwen. ‘Ik zal je laten zien waarom ik hier mee 
bezig ben,’ zegt Fieke Faber. Ze pakt een foto album en laat foto’s zien. 

Haar dochter als peuter samen met de dochter van haar hulp, toen ze in 

Ghana woonde. ‘Die twee meiden trokken steeds met elkaar op, maar 

mijn dochter had als Nederlandse alle kansen. Haar vriendinnetje had 

die kansen niet. Omdat ik al die kinderen een goed leven gun, zet ik me 

hiervoor in’. 

Fieke Faber en Henk Zandvliet pakken iedere gelegenheid aan om 

Fairtrade op de kaart te zetten.

Duurzaamdebilt.nu organiseert op 17 mei een groot 

duurzaamheidsevent, NU14. In de aanloop kijken 

we hoe duurzaam ondernemen er uit kan zien. Voor 

meer info over NU14 zie www.duurzaamdebilt.nu.

Floris van Mens, voorzitter van 

Amnesty International groep De 

Bilt: ‘De burgeroorlog raakt bijna 

in de vergetelheid door nieuws uit 

onder Oekraïne, maar het conlict 
duurt voort. Amnesty International 

heeft een schokkend rapport uitge-

bracht over de situatie in Yarmouk, 

een buitenwijk van de Syrische 

hoofdstad Damascus. De wijk is 

door het Syrische leger hermetisch 

afgesloten van de buitenwereld. 

Niets komt de wijk binnen: geen 

voedsel, geen medicijnen, geen 

brandstof. Maar liefst 60 procent 

van de bewoners is ondervoed, ze-

ker 128 mensen zijn al door honger 

overleden’. [FB]

Fakkelwake voor Syrië
Amnesty International groep De Bilt hield op woensdagavond 12 maart

een fakkelwake voor de Noorderkerk in Bilthoven. Ongeveer dertig mensen

stonden daar stil bij de burgeroorlog in Syrië die drie jaar geleden is begonnen. 

Amnesty International nam met deze fakkelwake, die in het hele land is 

gehouden, deel aan een wereldwijde actie om aandacht te blijven vragen 

voor de burgeroorlog in Syrië.

Vanuit hun betrokkenheid bij onze 

leefomgeving organiseren Anke 

van Mourik en Inde van Erven op 

22 maart a.s. van 15.30 tot 19.30 

uur een gezellige en inspirerende 

middag. Er wordt een korte ilm 
vertoond over de kringloop van alle 

spullen, waarna aansluitend in een 

ervaringsgesprek ieders persoon-

lijke beleving het thema zal zijn. In 

de pauze wordt gezorgd voor soep, 

iets te drinken en het met elkaar de-

len van wat een ieder mee- en in-

bracht. Daarna buigt men zich over 

de vraag hoe men dient om te gaan 

met het dreigende tekort aan grond-

stoffen en hoe men kan zorgen voor 

een leefbare omgeving.

Transitiemiddag in Groenekan

De locatie is ‘De Verdieping, Kanonsdijk 7 te Groenekan. Aanmelden s.v.p. 

vóór 20 maart via regenboogtrainingen@gmail.com of  tel. 030 7850595 

(ook voor info.) Kosten: vrijwillige bijdrage in de organisatiekosten. 
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Praktijkruimte
De totale vloeroppervlakte van het praktijkgebouw bedraagt circa 207 m², 

onderverdeeld in:

• circa 110 m² praktijkruimte begane grond;
• circa 62 m² eerste verdieping nog te verhuren;
• circa 35 m² tweede verdieping nog te verhuren.

Koopprijs € 465.000,00 k.k.

Woning-/winkelruimte
Deze heeft een achterom ingang en een tuin met berging. De totale vloeropp. van 

de naast gelegen woning met winkelruimte bedraagt circa 148 m², onderverdeeld in:

• circa 62 m² winkelruimte op de begane grond;
• circa 51 m² woonruimte op de eerste verdieping;
• circa 35 m² woonruimte op de tweede verdieping.

Koopprijs € 185.000,00 k.k.

TWEEDE BRANDENBURGERWEG 1 TE BILTHOVEN TWEEDE BRANDENBURGERWEG 1A TE BILTHOVEN

TE KOOP (BELEGGINGSOBJECT)
REPRESENTATIEVE PRAKTIJKRUIMTE EN NAAST-
GELEGEN WOON-/WINKELRUIMTE TE BILTHOVEN
Het betreft hier een hoogwaardig en representatieve praktijkruimte gesitueerd op 
een fraaie hoeklocatie en naastgelegen woon-/winkelruimte. 

Het object ligt aan een brede weg in Bilthoven-Zuid. Via doorgaande wegen is 
er een goede aansluiting op rijksweg A28 (Utrecht-Amersfoort) en A27 (Utrecht-
Hilversum). Bushaltes en het treinstation van Bilthoven bevinden zich op enkele 
minuten loopafstand.

PARKEERPLAATSEN AANWEZIG OP EIGEN TERREIN!

taxaties • aan-/verhuur • aan-/verkoop T 030-228 76 11
www.burgersdijk.com

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

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

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

Tetteretèèt TsjongejongeKnipperdeknip

Zaterdag 22 maart a.s. openen we, in samenwerking met 
Scholten bloemen en planten, een fonkelnieuwe bloemenkiosk 
binnen ‘t Vaarderhoogt. Met de naam Scholten halen we echte 
Soester topkwaliteit in huis. Kom langs en pak één van de vele 

openingsaanbiedingen mee.

De rozensnoeidemonstraties van vorige week waren zo druk 
en gezellig, dat we het deze week gewoon nóg een keer doen.

Onze Rozenbarbier geeft om 11.00 uur, 14.00 uur 
en 15.00 uur GRATIS demonstraties en na afloop 
trakteert hij op een GRATIS kopje koffie en wat 

toepasselijke cadeautjes.

Het gonst van de activiteiten bij ‘t Vaarderhoogt. Je kunt wel 
zien dat koning winter het bijltje erbij neer heeft gegooid.

Het wemelt bij ons van tuinliefhebbers die weer enthousiast 
aan de slag gaan. Hebt u er ook zo’n zin in?!!

Wij helpen u met raad, daad en een tuincentrum tjokvol tuin-
artikelen en levend groen van de best denkbare kwaliteit.

Pak gelijk mee, onze speciale 

aanbieding AZ Rozen 

Meststof. U krijgt bij de 

kassa een 

korting van:

 het ideale 
moment om 
uw tuin te 

beplanten is

NÚ
GRATIS 

grond testen

voor álle klanten die 
zaterdag 22 maart a.s.  

€ 25,- of meer besteden
bij ‘t Vaarderhoogt.

Schep op 3 plaatsen uit uw 
tuin wat grond (20cm diep), 
meng dat en neem dat mee.
De specialisten van ECOstyle
testen zaterdag uw grond en 

geven u direct een advies.  
Daar wordt uw tuin nog véél 

mooier van.

25%
GRATIS BOS
BLOEMEN ‘t Vaarderhoogt heeft het 

grootste assortiment planten, 
bomen, heesters, kruiden, fruit, 

bollen, zaden van Midden 
Nederland. Plus ... mensen die 

er verstand van hebben!!!

Cursus Haal meer uit uw iPad
In 2 dagdelen worden iPhoto, iMovie en 
iTunes behandeld. Meer informatie of 
opgave via de website of  activiteiten@
ideacultuur.nl. 25 maart en 1 april 14.00 – 
16.00 uur. Prijs € 47,50 / € 37,50 leden Idea 
(inclusief cursusboek). 

Cursus Omgaan met uw Tablet
In 4 dagdelen leert u uw tablet te gebrui-
ken. Behandelde onderwerpen zijn o.m. 
wii, internet, e-mail en handige apps. De 
cursus wordt gegeven in samenwerking 
met SeniorWeb. Meer informatie op opgave 
via de website of activiteiten@ideacultuur.
nl. Data: 27 maart, 3, 10 en 17 april van 
10.00 – 12.00 uur. Prijs: € 70,00 / € 50,00 
leden Idea (inclusief cursusboek). 

Cursus Word 
Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur 
de cursus Word volgen in uw eigen tempo 
onder begeleiding van SeniorWeb. Meer 
informatie of opgave via de website of  
activiteiten@ideacultuur.nl. Prijs € 100,00 / 
€ 80,00 leden Idea. 

Cursus Bewerk foto’s met Picasa
In 4 dagdelen leert u omgaan met het gratis 
fotobewerkingsprogramma Picasa. U leert 
albums maken, foto’s bewerken en opslaan 
en handige tips en trucs. De cursus wordt 
gegeven in samenwerking met SeniorWeb. 
Meer informatie of opgave via de website 
of  activiteiten@ideacultuur.nl. Data en tijd 
3,10,17 april en 8 mei 14.00 – 16.00 uur. 
Prijs: € 67,00 / € 47,00 leden Idea, inclusief 
cursusboek. 
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Expositie in Het Lichtruim
door Henk van de Bunt

Na vele jaren met veel plezier en succes te hebben geëxposeerd in de Openbare Bibliotheek 

van Bilthoven is Kunstkring BeeKk blij met de eerste expositie in Het Lichtruim aan de 

Planetenplein te Bilthoven. De opening was zaterdag 15 maart. 

Jan-Gerrit van Wijhe verwelkom-

de als voorzitter van Kunstkring 

BeeKk de drie kunstenaars, wier 

werk tot 16 april te bewonderen 

zal zijn. Daarnaast vatte hij in vo-

gelvlucht de tijd voorafgaande aan 

deze tentoonstelling kort samen: 

‘Dat BeeKk haar expositieruimte 

in de bibliotheek in de Kwinkelier 

zou kwijt raken was een klap in het 

gezicht. Al was het dan niet de aan-

gewezen plek om daar ‘s avonds sa-

men te komen, het was wel de enige 

plek in de gemeente waar onze kun-

stenaars redelijk wat werk konden 

laten zien’. Hij verhaalde over alle 

gesprekken, die uiteindelijk geleid 

hebben tot dit prachtige resultaat. 

Belofte

De Kunstkring heeft wel iets moe-

ten beloven. Van Wijhe: ‘En die 

belofte wil ik hier graag uitspreken 

omdat niet alleen ik, maar het hele 

bestuur van BeeKk inclusief onze 

geweldige Expositie Commissie, 

daar volledig achter staan, name-

lijk dat onze expositiecommissie 

niet alleen tentoonstellingen voor 

BeeKk gaat organiseren, maar dat 

wij met alle kunstgroeperingen uit 

onze gemeente, willen samenwer-

ken om in dit Kunst- en Cultuurge-

bouw prachtige exposities te orga-

niseren’.

De werken

Van Wijhe: ‘Merlijn van der Wardt 

heeft vijf donkere foto’s geëxpo-

seerd; foto’s uit de serie: ‘Lich-

ten die de nacht intact laten’, dat 

verwijst naar een zinsnede uit ‘de 

tandeloze tijd’ van A. F. Th. van 

der Heijden. Vier beelden zijn 

gemaakt in de Lopikerwaard. De 

vijfde heeft hij gemaakt tijdens 

een nachtelijk wandel-avontuur 

in Zundert, de geboorteplaats van 

Vincent van Gogh’. De foto’s zijn, 

volgens van Wijhe, een mooi con-

trast met het werk van Cees van 

Es. Jan-Gerrit: ‘Heeft Merlijn de 

geboorteplaats van Vincent van 

Gogh in het vizier gehad, zo schil-

derde Cees over de moord op Vin-

cent van Gogh. Cees heeft in zijn 

vrolijke werk wel wat van Vin-

cent. Heldere kleuren veel blauw, 

geel en groen. Cees laat zich vaak 

inspireren door fragmenten uit 

muziek, boek, fi lm en berichten 
uit de media. Een beetje media 

zie je ook terug door de teksten en 

nummers die hij graag gebruikt’. 

De textielkunst is Van Flox den 

Hartog Jager- Malten. Zij noemt 

zichzelf een surface designer; haar 

werk begint zij met een witte lap 

stof van waaruit zij gaat opbou-

wen. Van Wijhe: ‘De laatste tijd 

gebruikt zij vaak Resist-techniek. 

Deze techniek is vergelijkbaar met 

batik, waarbij je was op stof giet, 

waarna de stof geverfd wordt, be-

halve op de plaatsen waar de was 

zat. Flox gebruikt echter geen was, 

maar bijvoorbeeld een papje van 

meel om dit effect te bereiken’.

Op de trappen in Het Lichtruim v.l.n.r. Jan-Gerrit van Wijhe, Merlijn van der Wardt, Flox den Hartog-Jager en 

Cees van Es. (foto Betty van Wijhe)

Open poppodium in 
Het Lichtruim

Showcase is een open Jamsessie voor alles wat met muziek te maken 

heeft. Iedereen is welkom en alles mag op donderdag 27 maart in the-

ater Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven. Wil jij met je nieuwe 

band je vers geschreven songs op een podium proberen? Dat kan! Wil 

jij het nieuwe nummer dat je net bij gitaarles hebt geleerd laten horen? 

Dat kan!  Dus neem je instrument mee of kom gewoon een keertje 

kijken, want spelen is natuurlijk niet verplicht. Een piano, versterker of 

drumstel hoef je niet mee te nemen. Er is een geroutineerde backline 

band aanwezig om met je mee te spelen of om bijvoorbeeld de plek van 

de bassist in een bezetting op te vullen. Dus als je band niet compleet is 

kun je gewoon spelen. Ook zullen deze muzikanten je helpen waar dat 

nodig is en misschien wel handige tips geven waar je wat aan hebt. Als 

er een nummer is dat jij graag zou zingen of spelen en je wilt, dat de 

band dit mee speelt, kun je dit doorgeven via lichtruim@kunstenhuis.

nl. Meer info? Kijk bij www.kunstenhuis.nl of bel 030 2283026. Aan-

vang 20.00 uur, toegang is gratis.

Laatste Mathildeprijzen uitgereikt 
door Henk van de Bunt

Vrijdag 14 maart reikte burgemeester Arjen Gerritsen in de oude raadszaal van Jagtlust tijdens 

Mathildedag 2014 de jaarlijkse Mathildeprijs uit; dit keer aan de Historische Kring D’Oude 

School in De Bilt én aan de Historische Vereniging Maartensdijk. 

Keizerin Mathilde schonk op 14 

maart 1122 het gebied van De Bilt 

aan het klooster Oostbroek. Vanaf 

dat moment begint de ontwikkeling 

van het land ten oosten van Utrecht. 

Om dit feit te herdenken werd in 

1997 de Mathildedag ingesteld 

en in 1998 de Mathildeprijs. De 

viering van Mathildedag werd in 

1997 ingesteld als herdenking van 

het moment van ontstaan van onze 

lokale samenleving. Sinds 1998 

wordt jaarlijks de Mathildeprijs 

toegekend aan inwoners of orga-

nisaties, die vrijwilligerswerk ver-

richten voor de lokale samenleving. 

Chapeau

De doelstelling van de Mathilde-

prijs en de bij toekenning gehan-

teerde criteria vertonen grote ge-

lijkenis met de Chapeaupenning 

en de Medaille van Verdienste in 

Brons van het gemeentelijk decora-

tiestelsel. Verder is met de viering 

van het 900-jarig bestaan in 2013 

het gedenken van de datum van 14 

maart 1122 als datum van ontstaan 

van de lokale samenleving, feitelijk 

losgelaten. Het College van Burge-

meester en Wethouders heeft om 

die redenen besloten om de Mathil-

deprijs vanaf 2015 niet langer toe 

te kennen. In plaats daarvan wordt 

vanaf 2015 op 14 maart een infor-

mele bijeenkomst georganiseerd 

voor gemeentelijk gedecoreerden. 

Aan een dergelijke jaarlijkse sa-

menkomst van gedecoreerden be-

staat al langer behoefte. Ook blijft 

met een dergelijke bijeenkomst op 

14 maart het begrip Mathildedag in 

stand.

Historisch

Beide historische verenigingen 

ontvingen de prijs als blijk van 

waardering voor de jarenlange in-

spanningen waarmee zij de historie 

van de gemeente De Bilt zichtbaar 

hebben gemaakt voor de plaatse-

lijke gemeenschap. Hieraan werd 

in 2013 een bijzondere invulling 

gegeven door ter gelegenheid van 

het jubileumjaar 900 jaar De Bilt 

gezamenlijk een prachtige exposi-

tie te organiseren. Deze bijzondere 

tentoonstelling deed het afgelopen 

jaar alle zes dorpskernen van deze 

gemeente aan.

Burgemeester Arjen Gerritsen 

reikte de Mathildeprijzen 2014 uit 

aan resp. secretaris Baldine van 

den Bosch voor de Historische 

Vereniging Maartensdijk en aan 

voorzitter Leo van Vlodorp voor de 

Historische Kring D’Oude School 

in De Bilt.

Veel belangstelling bij 

multidisciplinaire voorstelling
door Henk van de Bunt

Vrijdag 14 maart hebben velen de weg naar Het Lichtruim aan het Pla-

netenplein 2 in Bilthoven weten te vinden voor een bijzondere, multi-

disciplinaire voorstelling. De bezoekers waren enthousiast bij een rond-

gang door het gebouw waar muziek, dans, beeldende kunst en theater 

elkaar hebben gevonden.

Vanaf 19.00u was er een rondgang langs de ateliers en muzieklokalen. 

Beeldende kunstenaars vereeuwigden hun muzikale collega’s. 

www.arttraverse.nl

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

9 maart | 22 april 2014

Jorn van Leeuwen
SCHILDERIJEN

Karel en Lia van Vugt
BEELDEN EN OBJECTEN

advertentie
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RUNDER RIB EYE 
Licht dooraderd, super smaakvol en heerlijk mals. 

Bakken als biefstuk. Gemarineerd of naturel? 100 gram 2,25

LAMSBIEFSTUKJES
Lekker gemarineerd met een vleugje kno� ook en een 

Franse kruidenmelange;  kort en fel bakken 100 gram 2,45

Malse KIPDIJFILET
Uit onze poeliershoek: wordt niet droog! Heerlijk mals, 

ook voor een kort stoofpotje te gebruiken 100 gram 0,89

PARMA MISTO
Ui t onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstukschnitzel, 

oude kaas, spinazie, pesto & parma ham 100 gram 1,95

VELUWSE EENDENBORSTFILET
Voor de liefhebbers: met een klein randje. 

Ca. 10 minuten bakken 100 gram 2,35

PREISCHOTEL
Uit onze traiteurhoek: met o.a. veel prei en gehakt, 

puree & kruiden. Alléén nog even warm maken!! 500 gram 4,95

TIP! Kippendij � let is het 

vergeten stukje vlees van dit 

moment. Probeer het eens en 

laat u verrassen!

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 17 maart t/m zaterdag 22 maart 2014. Zetfouten voorbehouden.

AAN DE SLAG MET 

SOCIAL MEDIA?

WIJ HELPEN U GRAAG!

 

WWW.TOPTRENDINGMEDIA.NL

JUWELIER POOT

gedipl.

uurwerk-

maker

óók antieke

klokken

Inlichtingen:

Tel. 0346 21 21 20

en 06 23 673 630

maandag t/m zaterdag!

(Wij geven U van te voren 

vrijblijvend prijs op)

www.facebook.com/Edelgebak

Kom zaterdag 22 maart naar 
Top’s Secret IJs in Bilthoven voor 

een primeur op IJsgebied!!!

Julianalaan 6B Bilthoven

Uw verfspecialist in de regio
Bij ons kunt u terecht voor al uw schildersbenodigdheden en 

advies maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030 2000 212  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verfhuisbilthoven.nl

       /VerfhuisBilthoven
Onderdeel van: Schildersbedrijf Corn. de Groot ‘kwaliteit sinds 1965’

  

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 228 31 26 | M. 06 - 54 63 57 43
info@corndegroot.nl | www.corndegroot.nl

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

week specials
Charcuterie: Parmaham, 
Bünderleisch en Iberico worst  € 10,00

Tartaar van verse Tonijn € 10,00

Gebakken zeetong   € 22,50

Kalfshaas met paddenstoelen  € 17,50
G eserveerd met: verse frieten, groenten en salade

Chablis  per glas € 4,50

Pomerol  per glas € 6,50

Raaijen Interieurs
Opruiming showroom modellen

10% tot 50% korting op
Banken - Relaxfauteuils 
en Sta op fauteuils. 
Direct uit voorraad leverbaar.

Bezoek onze winkel en showroom.

Of bel voor meer informatie.

U kunt ook bij ons terecht voor het vakkundig 

opnieuw stofferen van uw design en kwaliteits

meubelen. Wij adviseren u graag. 

Dorpsstraat 45 De Bilt, 030-2202012 
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

Gezocht:
Per direct seizoensmedew. m/v
met passie voor planten en evt. winkelervaring

Reageren? Tel: 030-2285069 of kom langs 
Tuinmarkt Bilthoven 

Koperwieklaan 1

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36, 3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

BROTHER 

LABELMAKER 
PT-D200VP   

PRIJS € 29,95

OP
=

OP

Julianalaan 23 - Bilthoven

0302287750

info@restaurantsettlers.nl
7 dagen per week geopend vanaf 11.00 uur

3-gangen 

Aspergemenu

€ 35,00 incl. kopje kofie

De hele maand maart!

Door de grote drukte 

is tijdig 

reserveren gewenst!
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advertentie

Zodra de trein uit Zwolle of Utrecht 

binnenloopt, spiedt Johan naar 

‘slechtbenige’ mensen. Die helpt hij 

de trappen op en af. Gedurende de 

bouw van de iets- en voetgangers-
tunnel is de trap de enige manier om 

het dorp te bereiken. Johan: ‘Ik help 

ook moeders met kinderwagens, 

bejaarden met een rollator en va-
kantiegangers met zware koffers.’  

Hij maakt graag een praatje. En hij 

is niet te beroerd om advies te ge-
ven over vertrektijden van de bus 

of over het opladen van de OV-
chipkaart. ‘Laatst trof ik een blinde 

mevrouw met haar hond bij de halte 

van het RIVM-busje. De bus was 
vlak voor haar neus weggereden. 

Dat vind ik erg.’ Voor invalide men-
sen in een rolstoel kan Johan helaas 

niets betekenen. Daarvoor heeft 

ProRail een taxiservice geregeld. 

Ze moeten drie uur van tevoren bel-
len en een taxi rijdt hen dan naar het 

dichtstbijzijnde station met een lift.

Nobelprijs

Johan helpt al op het station sinds 

november 2013. Hij blijft op zijn 

post tot de zomer van 2015, wan-
neer de iets- en voetgangerstunnel 
klaar is. Johan: ‘Ik merk aan veel 

mensen dat het nieuw voor ze is dat 

ik ze zo maar help. Ze zijn het niet 

gewend. Laatst was er een slechtbe-
nige mevrouw, die naar de oorspe-
cialist moest. Ik heb voor haar een 

taxi gebeld. Ze was zo dankbaar en 

zei: u verdient de Nobelprijs. Van 

die reacties raak ik extra gemoti-
veerd.’ Sinds kort heeft Johan een 

houten huisje op het perron. Daar 

kan hij uitrusten als in het weekend 

de kiosk dicht is.

Hart in India 

Johan heeft vier zonen en woont 

met zijn verloofde in Nieuwegein. 

Hij is van Hindoestaanse afkomst 

en groeit op in Nickerie in Suri-
name. Sinds 1986 verblijft hij in 

Nederland. ‘Maar mijn hart en mijn 

wortels liggen in India; daar voel ik 

mij het meeste thuis.’ Hij spreekt 

vloeiend Hindi. Als vrijwilliger 

werkte hij anderhalf jaar in India 

als begeleider van 35 blinden. ‘Als 

we uit wandelen gingen, liepen we 

in een lange rij met de handen op de 

schouders van de voorganger. Net 

als de olifanten met hun slurven 

in Junglebook. Ik vroeg een blinde 

jongen een keer: wat is je grootste 

droom? Om de Eiffeltoren in Pa-
rijs te zien, zei hij dan doodleuk.’ 

Johan beschouwt dit blindenwerk 

als de bekroning van zijn carrière. 

‘Het maakte mij een ander mens. 

Een ander dienen is ook iets Hin-
doestaans. Als je de mens dient, dan 

dien je God.’

Zoektocht

Tien jaar lang is Johan op zoek ge-
weest naar de spirituele betekenis 

van het bestaan. Nelson Mandela 

en de Dalai Lama inspireren hem. 

Hij ontmoette de Dalai Lama in In-
dia en schudde hem de hand. ‘Dat 

was een hele bijzondere ervaring.’ 

Wat is er uit zijn zoektocht geko-
men? Johan:’ Het heeft er toe ge-
leid dat ik nu perronbegeleider ben 

in Bilthoven. We zijn allemaal rei-
zigers in deze wereld. Een station is 

een plek waar je elkaar ontmoet en 

waar je afscheid neemt. Ik ben blij 

dat ik me op deze plek dienstbaar 

mag opstellen.’

Johan helpt slechtbenige mensen
door Rascha Ravestein

Johan Shewdat is perronbegeleider op het station Bilthoven. In zijn knalgele ProRail-jas met de 

tekst ‘Kan ik u helpen’ is hij inmiddels een bekende verschijning. ‘Ha Johan, hoe is het,’ groet een 

mevrouw met een rollator. Johan:’ Die dankbaarheid van de mensen maakt mijn baan zo leuk.’

Perronbegeleider Johan Shewdat:’ We zijn allemaal reizigers in deze 

wereld’.

Beeld teruggeplaatst
Het ‘Beeld vrouw met boodschappenmand’ is dinsdag 11 maart terug-
geplaatst op de Planetenbaan in Bilthoven. In 1966 werd het beeld van 

de Biltse kunstenaar Jop Goldenbeld geplaatst op het plein voor het 

Winkelcentrum Planetenbaan. In januari 2013 moest het wijken voor 

de herinrichting van het plein. Het beeld staat nu op een geweldige 

plek, pal voor Het Lichtruim, met in haar rug de ateliers van De Werk-
schuit. Job Goldenbeld was één van de initiatiefnemers die samen het 

Centrum voor Kunsteducatie De 

Werkschuit oprichtte, dus een be-
tere plek voor het beeld kon niet 

gekozen worden. Het beeld is te-
ruggeplaatst, verstevigd met RVS 

buizen, die van kruin tot ver in de 

grond doorlopen; volledig dief-
stalproof.

Jl. vrijdagavond meldden velen 

zich bij  Het Lichtruim voor een 

bijzondere, multidisciplinaire 

voorstelling. ‘De vrouw met bood-

schappenmand was er een stille 

getuige van (foto Henk van de 

Bunt).

Reggeiber organiseert aansluitdag 
Inmiddels zijn de graafwerkzaamheden voor het 

glasvezelnetwerk in de gemeente De Bilt afgerond.

Circa 11.000 woningen binnen het aansluitgebied hebben 

een glasvezelverbinding van Reggeiber in de woning. 
Tot de zomer zal Reggeiber nog zo’n 4.000 woningen in 

Bilthoven aansluiten op het glasvezelnetwerk. 

De laatste stap voor Reggeiber bij de aanleg van glasvezel, is het in-
stalleren van een glasvezelmodem in de woning. De aansluiting is dan 

technisch gereed voor gebruik. Indien inwoners een glasvezelabonne-
ment hebben afgesloten, zal de serviceprovider de aansluiting activeren. 

Daarna kan de apparatuur (voor internet, tv en telefonie) aangesloten 

worden en kan er gebruik worden gemaakt van de glasvezeldiensten. 

Tijdens de laten medewerkers stap voor stap zien hoe het aansluiten van 

de apparatuur op het glasvezelmodem in zijn werk gaat. Inwoners zijn 

van harte welkom op zaterdag 5 april tussen 10.00 en 16.00 uur in de 

glasvezelwinkel aan de Kwinkelier 25 in Bilthoven. Meer informatie is 

te vinden op www.eindelijkglasvezel.nl/bilthoven.

Deze proeverij, gegeven door er-
varingsdeskundige en raw food ar-
tist Sandra de Vos (LekkerRaw), is 

bedoeld voor iedereen, die houdt 

van pure smaken en streeft naar 

een gebalanceerd leven vol energie. 

Sandra bereidt live allerlei hapjes 

en drankjes, geeft uitleg over raw 

food en beantwoordt graag allerlei 

vragen. 

Basis

De proeverij is gebaseerd op de uit-
gangspunten van raw food die ervan 

uit gaan dat gerechten voor een op-
timale voedingswaarde niet boven 

de 42 °C worden verhit. De ingredi-
enten staan zo dicht mogelijk bij de 

natuur en zitten daardoor vol levens-
kracht. Ze zijn vrij van chemische 

bestrijdingsmiddelen, e-nummers, 
kleur-, geur-, en smaakstoffen en 
zijn natuurlijk direct te verkrijgen 

bij Landwaart Culinair, zodat u de 

gerechten thuis kunt bereiden.

Sandra de Vos kookt puur op smaak. 

Foto: Suzan de Vos

Raw food - proeverij bij Landwaart
Voor iedereen die zich heeft voorgenomen om gezonder te leven en te eten,

vindt er zaterdag 22 maart van 11.00 - 15.00 uur een proeverij plaats bij

Landwaart Culinair te Maartensdijk, met als thema ‘raw food’.

Bilts Belang heeft het college van 

B&W van De Bilt schriftelijke 

vragen gesteld over het tegenwer-
ken van een lokale ondernemer op 

Larenstein. VCE-Techniek van de 
Industrieweg op Maartensdijk heeft 

een stuk grond gekocht op Laren-
stein en wil daar graag bouwen. 

Het bedrijf heeft een energiezuinig 

en duurzaam bouwplan ingediend. 

Het plan wordt echter afgekeurd 

door de welstandscommissie en de 

ondernemer ziet zich genoodzaakt 

om 150.000 euro meer te investe-
ren voor een ‘architectonisch hoog-
standje’. Dat het gebouw daardoor 

tevens minder energiezuinig en 

duurzaam wordt, vindt de wel-
standscommissie kennelijk geen 

probleem.

Bilts Belang heeft het college vra-
gen gesteld teneinde het college te 

bewegen de welstandscommissie 

tot de orde te roepen. Fractievoor-
zitter Han IJssennagger: ‘Nu is een 

ondernemer in deze economisch 

barre tijden bereid om toch te inves-
teren en dan wordt hij gewoonweg 

weer tegengewerkt. De zoveelste 

in deze gemeente. De ondernemer 

overweegt om zich buiten de ge-
meente te vestigen. Alweer verlies 

aan werkgelegenheid’.

Schriftelijke vragen



Vooral Tijsma weet veel over de 

geschiedenis van de afdeling. Hij 

heeft veel zaken uit het verleden 

van de afdeling verzameld. Boeken, 

voorwerpen, oude Instructieboek-

jes en foto’s met prachtige beelden 

uit dat verleden. Een oude driehoe-

kige lap, een soort mitella, die voor 

allerlei doeleinden kon worden ge-

bruikt staat symbool voor de prak-

tische wijze waarop indertijd hulp 

werd verleend. 

De Rode Kruis vrijwilligers ko-

men we tegen in allerlei situaties. 

Ze zijn beschikbaar voor allerlei 

evenementen. Voorbeelden: de 

Avondvierdaagse, op de ijsbaan, de 

Maartensdijkse Acht of de West-

broekse Wielerronde. Maar ook het 

afgelopen jaar bij de evenementen 

in het kader van DeBilt 900 werd 

vaak een beroep gedaan op de men-

sen van het Rode Kruis. Deze vrij-

willigers krijgen een uitgebreide 

opleiding die veel omvat. Naast 

de bekende EHBO opleiding nog 

vele specialismen zoals sportletsels 

en reanimatie. Gemiddeld zijn de 

vrijwilligers daar 30 avonden per 

jaar mee in touw want al die ken-

nis moet ook onderhouden worden. 

Niet iedereen kan en wil dat. 

Vergrijzing

Ook bij het Rode Kruis ziet men 

het aantal vrijwilligers teruglopen. 

Nu zijn dat er bij elkaar zo’n 100. 

Er treedt een zekere vergrijzing op. 

Roestenberg: we willen daarom 

voor een andere opzet gaan kiezen: 

verkorte opleidingen in modules. 

Wie niet echt deel wil uitmaken 

van de organisatie als zodanig maar 

wel op vrijwillige basis zich af en 

toe wil inzetten, kan door ons wor-

den opgeroepen om assistentie te 

verlenen bij evenementen en mani-

festaties. KVV’ers worden ze nu al 

gekscherend genoemd. Ze werken 

dan samen met de vaste vrijwilli-

gers. Deze insteek zal leiden tot een 

wat informelere en lexibeler orga-

nisatie. Verheugend is dat er nog 

steeds veel belangstelling is voor 

de jeugdopleiding van het Rode 

Kruis, vooral in Maartensdijk. Kin-

deren van 11 en 12 jaar worden zo 

de eerste beginselen van de EHBO 

bijgebracht. De grote wens is dat 

zij op hun beurt weer gaan door-

stromen naar de afdeling zelf. Het 

organiseren van activiteiten door de 

afdeling samen deze jeugd moet dat 

in de toekomst gaan bevorderen.

Sociale hulp

Sociale hulp is een ander onderdeel 

waar we het Rode Kruis kunnen 

tegenkomen. In het verleden was 

dit vooral bekend onder de noe-

mer ‘Welfare’. Nu noemt men het 

vooral het bevorderen van de zelf-

redzaamheid. Tegen de achtergrond 

van de voortschrijdende vergrijzing 

zal er steeds meer een beroep wor-

den gedaan op aanvullende hulp 

van organisaties als het Rode Kruis. 

De overheid staat met haar plannen 

voor de Wet Maatschappelijke On-

dersteuning onvoldoende stil bij de 

consequenties die dit zal hebben, 

meent Tijsma. De doelgroep wordt 

een stuk groter door beleidsmatige 

keuzes voor langer thuis wonen 

met de hulp van mantelzorgers en 

andere ondersteuners. Op zichzelf 

overigens een goede zaak, meent 

Roestenberg. Mensen vinden het 

plezierig om zo lang mogelijk in 

hun oude omgeving te blijven en 

daar oud te worden. Het Rode Kruis 

wil aan deze maatschappelijke ont-

wikkelingen graag een bijdrage 

leveren. Er is bij ons grote hulpbe-

reidheid. We mogen in deze situa-

ties echter nooit gaan betuttelen, 

meent Roestenberg. Respect voor 

de mensen die we willen bijstaan is 

een belangrijk element daarbij. 

Samenwerking

Voor deze taken wil men gaan sa-

menwerken met de Bilthuysen orga-

nisatie. Zo is men nu al bezig om een 

gezamenlijke basisopleiding voor de 

chauffeurs van beide organisaties op 

te zetten. Dit zal leiden tot een beter 

en eficiënter vervoersysteem voor 
de ouderen in De Bilt. Het uitbrei-

den van de telefooncirkels is een an-

der antwoord van het Rode Kruis op 

deze ontwikkelingen. Zo kan wor-

den voorkomen dat mensen jaren-

lang dood thuis liggen zonder dat de 

omgeving dit weet, wat onlangs een 

paar keer is voorgekomen.

Hoogtepunten

Wat zijn zo de hoogtepunten uit 

de recente geschiedenis van de af-

deling geweest?. Genoemd wordt 

de inzet die vanuit de afdeling is 

geleverd bij de watersnood langs 

de grote rivieren in 1995. Maar 

ook wordt er met genoegen terug 

gedacht aan de reis met het hos-

pitaalschip de Henri Dunant.  Aan 

boord waren 68 gasten die werden 

verzorgd door 58 vrijwilligers. Een 

erfenis had de mogelijkheid ge-

schapen om dit op touw te zetten. 

Roestenberg: het werd een onver-

getelijke reis maar voor velen van 

de kwetsbare oudere reizigers ook 

hun laatste. Op naar het 100-jarig 

jubileum! is het antwoord van de 

Roestenberg en Tijsma aan het ein-

de van het gesprek. Er is nog heel 

veel te doen. Als organisatie komt 

er in de toekomst heel veel op ons 

af. Maar we moeten naar buiten toe 

ook opener en lexibeler worden. 
Maar we zijn en blijven als Rode 

Kruis hard nodig. Niet alleen veraf 

maar ook dichtbij.

Jubileumcommissie

Inmiddels is de jubileumcom-

missie van start gegaan met het 

organiseren van activiteiten. Dat 

betekent overigens niet dat het al-

leen maar om leuke dingen voor 

de Rode Kruis mensen zelf gaat. In 

het kader van het jubileum wil men 

graag aanhaken bij de landelijke 

actie ‘Red een Bed’. Deze wil er 

voor zorgen dat er nieuwe bedden 

komen op het Rode Kruisschip de 

‘Henri Dunant’. De huidige bedden 

zijn door het intensief gebruik de 

jaren door helemaal versleten. Een 

ander evenement wordt een jubile-

um vakantieweek voor mensen uit 

de gemeente die al vaker gast wa-

ren van het Rode Kruis. Ook staat 

er op het programma om een groots 

opgezette oefening, te houden met 

de scoutinggroep. Rode Kruis en 

padvinderij sluiten met hun activi-

teiten van oudsher natuurlijk goed 

aan op elkaar. Nog een wens die de 

afdeling in het jubileumjaar graag 

zou verwezenlijken is een nieuwe 

oefenpop voor de instructielessen 

en een laptop (mag eventueel ook 

een gebruikte zijn) die gebruikt zou 

kunnen worden voor PowerPoint 

presentaties tijdens bijeenkomsten 

en lesavonden. En misschien ko-

men er nog meer mooie ideeën uit 
de koker van de commissie.

Geschiedenis

‘Colonne’ was oorspronkelijk de benaming van de afdeling. Het hoorde 

bij de oude organisatievorm. In oorlogstijd viel het Rode Kruis nl. on-

der het bevel van de strijdkrachten. Er werd dus opgetreden onder de 

naam ‘Rode Kruis Colonne’. Vandaar de militaire uniformen van de 

Rode Kruismensen en het systeem van rangen en standen. In 1912 was 

het Rode Kruis in De Bilt nog onderdeel van de afdeling Zeist. Het 

station De Bilt (nu Bilthoven) was een belangrijk knooppunt voor de 

afvoer van de gewonden van de slagvelden naar de reguliere zieken-

huizen in de omgeving. Gedurende de eerste wereldoorlog is het Rode 

Kruis vooral actief geweest in en bij het vluchtelingenkamp Amers-

foort waar veel uitgeweken Belgen werden opgevangen. De plaatselijke 

huisarts had vanuit zijn positie altijd de functie van commandant van 

de Colonne en van de noodhospitalen. Deze dokters werden ook geacht 

zorg te dragen voor de opleiding van de overige vrijwilligers van de 

colonne. Pas op 1 december 1932 kwam een aparte afdeling De Bilt in 

beeld zoals het jaartal op de voorzittershamer laat zien. In de meidagen 

van 1940 werden 24 Rode Kruis helpsters van de afdeling De Bilt inge-

zet op ambulance- treinen en vaartuigen rond Den Haag. In de oorlog 

was de afdeling verder actief betrokken bij de voedseldistributie. De 

Hongerwinter van 1944 leidde er toe dat in Maartensdijk dat jaar een 

eigen afdeling ontstond. Die heeft zich toen onder meer actief bezig 

gehouden met het verdelen van het befaamde Zweedse wittebrood en 

het opzetten van een noodhospitaal in Hollandsche Rading. In de jaren 

negentig van de vorige eeuw verloor het Rode Kruis een groot deel van 

haar taken bij rampen. Toen verdwenen ook de militaire pakken en de 

rangen. Er kwam een eigen huisstijl voor in de plaats. Maar nog steeds 

kunnen vrijwilligers van de organisatie worden ingezet in rampsituaties 

of bij militaire operaties in het buitenland. Zo speelt het Rode Kruis nu 

een rol in Syrië. Hiervoor worden leden van her Rode Kruis ingezet 
die door hun achtergrond en opleiding hiervoor geschikt zijn. Het zal 

duidelijk zijn dat dit niet voor alle vrijwilligers geldt. 
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Rode Kruis afd. De Bilt
viert 80 jaar hulpverlening

door Martijn Nekkers

In 1934 werd de afdeling de Bilt van het Nederlandsche Roode Kruis oficieel opgericht.
Maar al in 1912 waren er vrijwilligers van deze organisatie werkzaam binnen de gemeente. 

Voorzitter Douwe Tijsma en secretaris Annemieke Roestenberg kijken op deze periode

terug maar hebben ook hun blik gericht op de toekomst.

Douwe Tijsma en Annemieke Roestenberg met de voormalige Winterhulp 

collectebus.

Rode Kruis reclamewagen tijdens een optocht in 1935.

Collectebus

Een bijzonder voorwerp uit de col-

lectie van de afdeling is een oude 

collectebus waarmee na de oorlog 

gecollecteerd werd voor het Rode 

Kruis. Hij is helemaal rood gespo-

ten. Wie goed kijkt ziet vaag onder 

de rode verf iets van een embleem. 

Het blijkt te gaan om het embleem 

van de ‘Winterhulp’. Dat was een 

NSB organisatie die gedurende de 

oorlog inzamelingen hield voor 

mensen die ondersteuning nodig 

hadden. Deze ‘Winterhulp’ is al-

tijd heel omstreden geweest. Velen 

wilden niets te maken hebben met 

een organisatie van de NSB en 

weigerden een bijdrage. Het ver-

haal gaat dat een gedeelte van de 

opbrengst ook bestemd werd voor 

doelen die verband hielden met de 

NSB zelf. Joden waren uitgesloten van ondersteuning. Na de oorlog 

kwamen de bussen in handen van het Rode Kruis. De anekdote gaat dat 

de afdeling De Bilt een plaatselijke garageondernemer benaderde met 

de vraag of hij 100 bussen kon overspuiten. De man zou hebben geant-

woord dat hij zoveel verf niet had. Een niet zo vreemde reactie pal na 

de oorlog. De ondernemer had echter begrepen dat het om echte bussen 

ging en niet om collectebussen. Het overspuiten van de laatsten bleek 

echter geen probleem.

De voormalige Winterhulp 

collectebus van het Rode Kruis.

Naar één afdeling

Het samenvoegen van de afde-

lingen De Bilt en Maartensdijk is 

niet zonder slag of stoot gegaan. 

Beide afdelingen hadden een ei-

gen cultuur. De onderlinge band 

was binnen de afdelingen heel 

sterk. Het is opmerkelijk hoeveel 

relaties er bij de afdelingen zijn 

ontstaan. Prachtige trouwfoto’s 

met behalve het bruidspaar vele 

Rode Kruisers in militair uniform 

getuigen hiervan. En toen moest 

er na de fusie in de nieuwe or-

ganisatie worden samengewerkt. 

Dat is niet altijd van harte gegaan. 

Tijsma en Roestenberg spreken 

met enige spijt over slachtoffers 

van deze ontwikkeling. Ze weten 

van mensen die toen hebben af-

gehaakt. Gelukkig is daar tegen-

woordig niet meer zo heel veel 

van te merken, al blijft er onder 

de oppervlakte nog altijd wel iets 

hangen van de verschillen die er 

nu eenmaal zijn tussen de twee 

hoofdkernen van de gemeente.
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 in Bilthoven 

(bij zwembad Brandenburg en Action)

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van 

woensdag 19 t/m dinsdag 25 maart 2014

Pickwick Dutch Tea Blend 
Pak 20 zakjes
Per pakje
van: 1.26

voor: 0.88

30%
korting

 Honing stroopwafels 
Pak 365 gram 
Per pak
van: 1.89

voor: 1.32

Honig Mix voor 
pannenkoeken 
Alle pakken van 400 gram
Per pak
van: 0.86 - 1.19

voor: 0.51 - 0.71

* Bloemen/planten zijn niet verkrijgbaar in onze winkels 
in Maassluis en winkelcentrum Essesteijn (Voorburg). 

30%
korting

Per kilo 3.62

Speciale Hollandse Toppers!

Tijdens de NSS 2014:

30%
korting

 Tulpen*
Bos 10 stuks
Per bos
van: 2.99

voor: 1.49

50%
korting

Vervolg van pagin 2

Dansen van  

Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele Vrede’ 

hebben hun wortels in het werk 

van Samuel L. Lewis, zen- en 

soefi-meester uit San Francisco. 

Het zijn eenvoudige, meditatieve, 

vreugdevolle kringdansen en de 

teksten en bewegingen worden 

bij elke dans opnieuw uitgelegd. 

Hierdoor kunnen nieuwkomers 

gemakkelijk instromen. Zondag 23 

maart van 14.00 tot 17.00 uur in 

de Woudkapel in Bilthoven. Aan-

melden c.q. info: 06 15830720 of 

d.aulenkamp@online.nl 

Fotoclub Bilthoven

Maandag 24 maart presenteren de 

leden van de AV Werkgroep van 

Fotoclub Bilthoven hun werk. De 

7 leden geven een digitale pre-

sentatie op een groot scherm via 

een beamer. De vertoonde series 

bestaan uit foto’s al of niet met 

video scènes of alleen video maar 

altijd met ondersteuning van bijpas-

send geluid, meestal muziekstuk-

ken. De avond begint om 20.00 

uur en wordt gehouden in het  H.F. 

Witte Centrum, Henri Dunantplein 

4, De Bilt. Voor meer inlichtingen 

www.fotoclubbilthoven.nl 

Haal meer uit uw iPad

Wilt u meer doen met beeld en 

geluid op uw iPad. Dan is de cursus 

Haal meer uit uw iPad misschien 

iets voor u. In deze cursus aandacht 

voor de iPad als camera en radio. Zo 

krijgt u uitleg over iPhoto, iMovie 

en iTunes. De cursus wordt gege-

ven in 2 dagdelen en u werkt op u 

eigen iPad. Meer informatie? Neem 

dan contact op met activiteiten@

ideacultuur.nl of tel.nr. 030 2299003 

(mw. Heerschop). De cursus wordt 

gegeven in bibliotheek  Bilthoven, 

Het Lichtruim, Planetenplein 2. 

Cursusdata 25 maart en 1 april van 

14.00 tot 16.00 uur.

Jaarvergadering NPV-De Bilt

De Nederlandse Patiëntenvereniging, 

afd. De Bilt (NPV-De Bilt) heeft 

bioloog Ben Hobrink uitgenodigd 

voor haar jaarvergadering op 

27 maart a.s. die gehouden zal 

worden in het Hervormd Centrum, 

Dorpsweg 42B in Maartensdijk. 

Aanvang 20.00 uur. Toegang is 

gratis. 

Boekenmarkt  

in het Sociaal Warenhuis 

Op zaterdag 29 maart vindt er in 

het Sociaal Warenhuis in De Bilt 

(Molenkamp 48, achter Dirk van 

den Broek) een boekenmarkt plaats. 

De markt, die om 10.00 uur begint 

en duurt tot 15.00 uur, biedt veel 

2de hands boeken. Het assortiment 

is zeer divers en bestaat o.a. uit 

romans, detectives, thrillers, kinder-

boeken, reisboeken en groot-letter-

boeken. Behalve particulieren heb-

ben bibliotheken uit de regio veel 

boeken geschonken aan de orga-

nisatie. De opbrengst van de boe-

kenmarkt is bestemd voor Hillcrest 

Aids Centre Trust in Zuid-Afrika en 

het Morgensterziekenhuis in Zim-

babwe. Meer informatie: website 

www.marktdagdebilt.nl



 De Vierklank 14 19 maart 2014

Nienke Schwebke, eigenaar van Podotherapie Maar-

tensdijk, is al ruim 18 jaar werkzaam als podothera-

peut. Podotherapie is een paramedisch beroep net als 

de fysiotherapie. 

Vanwege de interesse in sport en het behandelen van 

sporters is zij in 2011 gestart met de 2-jarige post-

bachelor opleiding Sportpodotherapie. Deze studie 

is een specialisatie binnen de Podotherapie. Zij heeft 

de studie in september 2013 succesvol afgerond. Ze 

is afgestudeerd met het schrijven van een thesis over 

het onderwerp: “Behandeling van voetproblemen bij 

sporters met het Syndroom van Down door de sport-

podotherapeut”. De interesse in deze doelgroep is zeer 

groot bij haar, maar ook in andere sporters.

De podotherapeut is dé specialist in de voetengezond-

heidszorg. Een voet beweegt nooit alleen, maar func-

tioneert in een “keten”. Storingen of blokkades in de 

voet kunnen elders in het lichaam ook voor problemen 

zorgen. Er wordt gekeken naar de gehele keten om zo 

de oorzaak op te sporen. De oorzaak kan liggen in sto-

ringen of blokkades in de voet en kunnen elders in het 

lichaam voor problemen zorgen. Tevens kan de oorzaak 

liggen in een verkeerd looppatroon. Een storing kan 

een overpronerende voet zijn (een voet die teveel naar 

binnen zakt), waardoor er tijdens het sporten elders in 

het lichaam problemen kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld 

enkelklachten, knieklachten of een liesprobleem.

Om een sporter goed te kunnen begeleiden is kennis 

van de sport erg belangrijk. Elke sport heeft zijn eigen 

bewegingen, schoeisel, en ondergrond. Bij elke sport 

komen blessures voor. Soms zijn het dezelfde bles-

sures, bijvoorbeeld een overbelasting van de achilles-

pees. Toch is de benadering van de blessure bij elke 

sport weer anders.

Indien de voeten niet optimaal functioneren, zal er een 

verkeerde belasting zijn. Spieren en gewrichten kunnen 

dan niet goed samenwerken en is de kans op blessu-

res groter. Een optimale voetfunctie draagt bij aan een 

sneller herstel bij bestaande klachten en verkleint de 

kans op blessures. Mensen komen nu ook preventief bij 

de sportpodotherapeut om hun blessures voor te blijven 

of om er voor te zorgen dat de prestaties verbeteren. 

Wij behandelen niet alleen 

sporters en hun blessures, maar 

ook voetklachten die in het 

dagelijks leven ontstaan.

Voor meer informatie kijk op de website 

www.podotherapiemaartensdijk.nl of neem contact 

op via info@podotherapiemaartensdijk.nl 

Tolakkerweg 217

3738 JM Maartensdijk

Afsprakenbalie Podotherapie Maartensdijk  

085-4894379  

NIEUW IN MAARTENSDIJK

SPORT-PODOTHERAPIE !
Sporten is leuk en gezond. En dat moet ook zo blijven. Veel Nederlanders beoefenen een sport. 

Maar elk jaar raken er toch weer ruim 3 miljoen sporters geblesseerd met vaak blijvende klachten.

advertorial

Artrose informatiemarkt door 
samenwerkende zorgprofessionals

door Marijke Drieenhuizen

Op zaterdag 22 maart organiseren samenwerkende zorgprofessionals een Artrose 

informatiemarkt van 14.00 tot 15.00 uur in de Noorder Apotheek aan de Rubenslaan 1-E2 

in Bilthoven. Doel van de markt is om mensen vrijblijvend te laten ervaren wat de huisarts, 

apotheek, diëtist en fysiotherapeut kan betekenen voor mensen met artrose.

Artrose is een gewrichtsaandoening 

veroorzaakt door gewrichts- en 

kraakbeenslijtage met bijkomende 

ontstekingen en gaat o.a. gepaard 

met pijn. In 2007 waren er in Ne-

derland ongeveer 700.000 mensen 

bekend met de diagnose artrose. 

Met het ouder worden neemt het 

aantal mensen met artrose toe en 

het is de verwachting dat tussen nu 

en 2040 het aantal mensen met ar-

trose met 50% zal toenemen. Het is 

daarom erg belangrijk om te weten 

hoe artrose ontstaat en wat de be-

handelingsmogelijheden zijn, zodat 

de kwaliteit van leven van mensen 

met artrose zo goed mogelijk blijft.

Samenwerking

De samenwerkende zorgprofessio-

nals werken allemaal op kleine af-

stand van elkaar. Johfra Schotanus: 

‘Allen zien wij het belang van ke-

tenzorg. Of dat nu gaat om COPD, 

osteoporose of artrose. Wij willen 

niet meer werken op losse eiland-

jes maar samenwerken in het be-

lang van de patiënt. Artrose wordt 

bijvoorbeeld sterk beïnvloed door 

overgewicht en te weinig bewe-

ging. Door onze intensieve samen-

werking kunnen wij mensen duide-

lijk maken wat ze zelf kunnen doen 

waardoor de klachten zoveel moge-

lijk verminderd kunnen worden. Ik 

neem deel aan deze samenwerking 

als fysiotherapeut. Het gaat daarbij 

niet om meer patiënten te genereren 

voor onze praktijk maar om duide-

lijk te maken wat een fysiothera-

peut kan bijdragen. Indien gewenst 

kan ik mensen verwijzen naar an-

dere fysiotherapeuten bijvoorbeeld 

die bij hen in de buurt. Wij staan er 

allemaal op die manier in, wij ver-

tegenwoordigen een beroepsgroep’. 

Ineke van de Ven: ‘Door een goede 

samenwerking kunnen wij het ef-

fect van de behandeling versterken 

waardoor de patiënt uiteindelijk 

beter geholpen wordt’. Apothe-

ker Sandra Woudstra: ‘Helaas is 

er nog geen medicijn dat artrose 

kan genezen, maar daar wordt wel 

hard aan gewerkt. Tot die tijd zul-

len we moeten blijven zoeken naar 

aanvullende mogelijkheden. In het 

geval van artrose kan dat dus zijn 

ondanks de vervelende beperkin-

gen toch werken aan een gezonde 

levensstijl’.

Informatiemarkt

Hanna van Antwerpen: ‘Tijdens de 

informatiemarkt zal uitgelegd wor-

den wat artose is en wat bijvoor-

beeld het verschil is met reuma. 

Daarnaast zullen de verschillende 

behandelingsmogelijkheden en ad-

viezen besproken worden waardoor 

de klachten mogelijk verminderd 

kunnen worden. Uiteraard is het 

ook mogelijk om vragen over ar-

trose te stellen’. Daarnaast is het 

mogelijk om in de week na de in-

formatiemarkt vrijblijvend een 1 

op 1 gesprek te voeren met één of 

meerdere zorgprofessionals.

Aftrap jubileumjaar 
AZM

Afgelopen donderdag hebben de leden van AZM na de repetitie fees-

telijk het jubileumjaar ingeluid. Grote activiteiten die dit jaar op het 

programma staan zijn een regionaal meezingevenement op zaterdag 

24 mei. Hieraan kunnen 300 mensen deelnemen en er is nog plek voor 

60 zangers of zangeressen. Op zaterdag 22 november volgt er een ju-

bileumconcert met meerdere klassieke muziekstukken waaronder de 

Krönungmesse van Mozart, Staba Mater van Haydn en Beethovens 

’Koorfantasie. Voor dit laatste concert worden nog projectleden ge-

zocht, met name tenoren, die dit sfeervolle project mee willen instude-

ren en uitvoeren. Meer informatie is te vinden op de website van AZM: 

www.azmweb.nl [MD]

Henk Renes verjaard

Het brandweerkorps van de Post Maartensdijk feliciteerde vrijdag 14 

maart Henk Renes met zijn 65e verjaardag. Een woordvoerder van het 

korps: ‘Het is wel heel bijzonder, dat er op deze leeftijd nog steeds zo’n 

actieve brandweerman in dienst is bij de vrijwillige brandweer. Wij 

waarderen zijn grandioze inzet nog steeds en hopen dat Henk voorlopig 

actief deel van het korps wil blijven uitmaken’. [foto Henk van de Bunt]

Bij De samenwerkende zorgprofessionals werken Sandra Woudstra, Hanna van Antwerpen, Ineke van de Ven en 

Johfra Schotanus samen in het belang van de patiënt.
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Directeur Montessorischool 
Bilthoven neemt afscheid

‘In hart en nieren ben ik altijd een onderwijzer gebleven’

‘Er moet wel iets van maatschappelijke betrokkenheid blijven, maar ik neem afscheid in het 

besef dat er een andere tijd voor me ligt…’. Op 28 maart gaat Peter Luiten met pensioen. Na 

12 jaar neemt hij afscheid als directeur van de Montessorischool Bilthoven. Een directeur die 

gelooft in de eigen kracht van het kind. ‘Het versterken van de eigen persoonlijkheid vraagt om 

zelfstandigheid gekoppeld aan verantwoordelijkheid in een leersituatie’.

Luiten: ‘Ik zat op een strenge klas-

sikale lagere school, waar elk kind 

tegelijk hetzelfde moest doen. 

Waarschijnlijk is daar bij mij het 

idee geboren dat dit anders kan. Als 

beweeglijk jongetje was deze vorm 

voor mij een ramp. Ik kan de hoek 

waar ik regelmatig in moest staan 

nog in detail uittekenen. In ieder ge-

val werd het in mij steeds duidelij-

ker: ik word onderwijzer.’ 

‘Toen ik de Kweekschool, nu Peda-

gogische Academie, had afgerond 

kreeg ik een baan op een klassikale 

school in een achterstandswijk. Dat 

was een uitdaging. Maar eenmaal 

gesetteld werd het een prachtige 

tijd. Werken met kinderen en ouders 

die reageren vanuit het hart.’ 

Montessori

Luiten koos voor het Montessorion-

derwijs waarbij veel oog isvoor de 

identiteit van het kind. ‘Kinderen 

hebben van binnen uit ontplooiende 

kracht en daar wil je als school bij 

aansluiten. Dat geldt niet alleen voor 

de cognitieve ontwikkeling, maar 

ook voor de sociale en emotionele 

ontwikkeling. In zekere mate zijn 

kinderen daar autonoom in. Onze 

taak is het om hen in deze belang-

rijke fase te begeleiden op hun weg 

naar volwassenheid. Het verster-

ken van hun eigen persoonlijkheid 

vraagt om zelfstandigheid gekop-

peld aan verantwoordelijkheid in 

een leersituatie. Kortom: om jezelf 

te kunnen ontwikkelen moet je fou-

ten maken. Toetsen bijvoorbeeld zijn 

niet om af te rekenen maar te kijken 

wat goed gaat en wat aandacht be-

hoeft op welk niveau dan ook. Wij 

creëren deze ruimte in onze aanpak 

en stimuleren daarmee creativiteit, 

lexibiliteit en zelf verantwoordelijk 
handelen met een groot gevoel van 

eigenwaarde. Ik ben er nog altijd 

van overtuigd dat kinderen met deze 

bagage een goede (onderwijs-)toe-

komst tegemoet gaan.’

Bilthoven

Luiten wekte 12 jaar met veel ple-

zier in Bilthoven. ‘Het eerste wat 

mij opviel was de ligging van het 

gebouw: je kunt hier echt de sei-

zoenen beleven. Het leiden van 

deze school was een stille wens die 

in vervulling ging. En ik verlaat de 

school met een meer dan tevreden 

gevoel. We zijn in kwaliteit ge-

groeid, hebben onze montessori-

identiteit behouden en de leerlingen 

stromen bijzonder goed door naar 

het voortgezet onderwijs. Als de 

inspectie aangeeft dat we een voor-

beeldschool zijn met betrekking 

tot de actieve betrokkenheid van 

leerlingen in het leerproces waarbij 

leerlingen zelf invloed hebben op 

hun onderwijsleerproces, ontstaat er 

een trots gevoel.’

Toekomst

Luiten denkt dat hij het werken met 

de kinderen nog het meeste zal mis-

sen. ‘Ik heb altijd momenten ge-

zocht om met kinderen aan de slag 

te kunnen. In hart en nieren ben ik 

altijd een onderwijzer gebleven. De 

Montessorischool krijgt een nieuwe 

directeur, Natascha van den Hurk en 

ik heb daar veel vertrouwen in. Voor 

de school ontstaat er een nieuwe pe-

riode en dat is goed. Een nieuwe di-

recteur met eigen inspiratie en visie 

zal met fris elan de school alleen 

maar nóg beter maken.’ 

 (Lieke van Noord)

Workshops op school
De oudervereniging van de Martin Luther King School in Maartensdijk 

organiseerden maar liefst 8 verschillende workshops voor de kinderen 

van groep 5 tot en met 8. Gedurende 3 dagen was er keuze uit o.a. yoga, 

techniek, striptekenen en boot camp. Ook de juffen en meesters konden 

gezellig meedoen. 

 

Drie vrijdagen was er even tijd voor wat anders in de bovenbouwlokalen 

van de MLK-school in Maartensdijk. (foto Daphne van der Meij)

Dat komt goed uit want de oogmeetweken gaan weer van start! 

Kom langs voor een gratis oogmeting van 19-03 t/m 09.04. 

Wij bieden de hoogste kwaliteit én de beste service en helpen u 

graag bij het aanmeten en uitzoeken van een nieuwe bril of lenzen.

TIJD VOOR EEN OOGMETING?

Goed bezochte thema- avond 
Op maandag 10 maart organiseerde peuterspeelzaal Het Bruggetje in Maartensdijk een thema-

avond voor ouders van kinderen in de peuterspeelzaalleeftijd (2 tot 4 jaar) en voor ouders van 

kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool.

Ditti Steeman, oefentherapeut 

Cesar met een praktijk in Utrecht 

was gastspreker. Zij legde uit 

waarom grote en kleine moto-

riek belangrijk is voor de totale 

ontwikkeling van een kind. Mo-

torische ontwikkeling is heel be-

langrijk. Detti heeft zich gespe-

cialiseerd in kinderoefentherapie. 

Naast een theoretische onderbou-

wing gaf zij voorbeelden uit de 

dagelijkse praktijk. [HvdB] 

Maandag 10 maart was er een 

goed bezochte interactieve ouder-

informatieavond bij Peuterspeel-

zaal Het Bruggetje in Maartensdijk

Dansen op De Rietakker

Op basisschool De Rietakker in De Bilt kregen de leerlingen op 12 

en 14 maart een proeles van juf Daisy van dansschool PM-dance. 
De kinderen waren allemaal erg enthousiast. Vanaf nu worden er elke 

vrijdagmiddag na schooltijd danslessen gegeven op De Rietakker. 

Kinderen van alle scholen zijn welkom. Meer informatie op: www.pm-

dance.nl (Maaike Top en Geertje van Genderen) 

Peter Luiten: ‘Ik heb altijd momenten gezocht om met kinderen aan de slag te kunnen’. [foto Henk van de Bunt]
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Erik Karsemeijer in 
de Woudkapel 

Klanktherapeut Erik Karsemeijer verzorgt op dinsdagavond 25 maart 

een bijeenkomst waar meditatieve aandacht de deelnemers in contact 

brengt met hun kern en persoonlijk leerproces. De bijeenkomst is van 

20.00-22.00 uur en toegankelijk voor alle belangstellenden, met of zon-

der meditatie-ervaring. Inschrijven:www.woudkapel.nl. 

CLD Born Country 
50+ dag 2014

Country Line Dancers Born Country uit Maartensdijk houdt voor de 

11e keer op zaterdag 22 maart, weer een gezellige 50+ Country Line 

Dance dag in De Vierstee te Maartensdijk. Deze dag staat in het teken 

van heerlijk dansen met elkaar. Er worden kleine demonstraties geven 

door de groepen van Born Country, de Born Country King Dancers 

laten hun laatste nieuwe demo zien en de Couple Dancers zullen hun 

opwachting maken. Daarnaast zijn er ook gastoptredens van groepen 

uit de regio, Ben je jonger dan 50 jaar, dan ben je ook van harte wel-

kom; als je maar van Line Dancen houdt. Aanvang is om 10.00 uur, 

reserveren is gewenst. Voor meer informatie: Born.country@casema.

nl of tel. 0346 212817. 

NLdoet in Weltevreden
NL doet is de grootste vrijwilligersactie van heel Nederland georgani-

seerd door het Oranje Fonds. Op 21 en 22 maart steken dan vele maat-

schappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen. Zo ook 

voor woon-en zorgcentrum Weltevreden.

Op zaterdag 22 maart doen maar liefst 19 vrijwilligers hun best om be-

woners van Weltevreden een onvergetelijke middag te bezorgen. Eerst 

gaan de vrijwilligers met de bewoners een linke rolstoelwandeling ma-

ken door De Bilt. Bewoners kunnen zodoende genieten van het buiten 

zijn en het opkomende voorjaar. Na aloop van de wandeling worden de 
bewoners getrakteerd op een high tea met live muziek in Wijkrestaurant 

Bij de Tijd. 

Rotaryclub De Bilt-Bilthoven or-

ganiseerde op zondag 15 december 

samen met Rotary Bilthoven Zand-

zegge een bijzonder Kerstconcert 

in de OLV-kerk aan de Gregorius-

laan in Bilthoven. De Nieuwe Phil-

harmonie Utrecht gaf een uitvoe-

ring van highlights uit de Messiah 

van Händel. De opbrengst van het 

concert (5575 euro) was bestemd 

voor Sportstichting Samen Verder 

De Bilt-Bilthoven. Deze stichting 

zet zich al 25 jaar in om mensen 

met een verstandelijke beperking te 

kunnen laten sporten.

Geld voor Samen Verder

Vrijdag 14 maart overhandigden de voorzitters van de Rotary de cheque.

Serviceclub Ladies Circle uit heeft 

op 8 februari een bedrag van 7250 

euro ingezameld tijdens een bene-

ietfeest. 

Het bedrag komt ten goede aan het 

Prinses Máxima Centrum voor Kin-

deroncologie: voor onderzoek en 

behandeling van kinderkanker. De 

opbrengsten van de beneietavond 
worden ingezet voor de bouw van 

het Prinses Máxima Centrum voor 

kinderoncologie in Utrecht. 

Het Beneietfeest met 180 bezoe-

kers vond plaats op hockeyclub 

Voordaan in Groenekan. De live/

band Strax zorgde voor goede 

dansmuziek. Aan het einde van de 

avond werden mooie prijzen uitge-

deeld bij de loterij. Door de steun 

van diverse sponsoren is er een 

mooi bedrag opgehaald voor het 

goede doel. (Marit Engelsma)

Mooie opbrengst beneietfeest 

De overhandiging van de cheque. 

Zaterdag 15 maart stond De Akker, 

het appartementengebouw voor se-

nioren in De Bilt, in het teken van 

de muziek. Een volle zaal met aan-

dachtige en enthousiaste toehoor-

ders genoot van de muziek. In een 

boeiend en gevarieerd programma 

van zo’n anderhalf uur werden 

composities ten gehore gebracht 

van onder meer Purcell, Grieg, 

Lennon/McCartney, Gershwin, 

en enkele minder bekende Franse 

componisten. 

(Paulette Huisman)

Het publiek bedankte de muzikanten 

met een langdurige, staande ovatie. 

Muziek in De Akker

Hulp voor de Schaapskooi
Voorlichter Geert Slot: ‘De Partij van de Arbeid wil graag midden 

in de samenleving staan er daarvoor wat betekenen. Men weet 

graag wat er speelt en doet even graag wat nodig is. Vandaar 

dat een aantal leden op vrijdag 7 maart de cliënten en het 

team van kinderboerderij de Schaapskooi ging helpen om deze 

kinderboerderij te onderhouden en er iets moois van te maken’.

Kinderboerderij De Schaapskooi) maakt onderdeel uit van een actieve 

buurt. De cliënten van Reinaerde voeren er uiteenlopende werkzaam-

heden uit zoals dierenverzorging, het schoonhouden van het terrein 

(plein, de weides en hokken) corvee- en onderhoudswerkzaamheden in 

de boerderij en hieruit voortkomende (soms ambachtelijke) werkzaam-

heden. Het plan is om te komen tot een theehuisje op het terrein. Hier 

kunnen 10 tot 14 cliënten dan kofie en thee serveren aan de bezoekers. 
De cliënten wonen in een woonvoorziening van Reinaerde in de wijk 

Brandenburg. [HvdB]

PvdA Tweede Kamerlid Marit Maij was vrijdag 7 maart naar de 

Schaapskooi gekomen en werkte samen met partijcollegae en cliënten 

van Reinarde actief mee bij het onderhouden van de Schaapskooi. 

(foto Henk van de Bunt)
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22 maart 

open dag  
van 10:00 – 14:00 u

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Ook worden er van 9.30 tot 12.00 

uur gratis proelessen gegeven in 
Pi-Yoga, Hartha-Yoga, Boks-it, 
Crossitness en Pilates. Van 13.00 
tot 14.30 uur worden er ook nog 

gratis proelessen Kids streetde-

fence en Teaki+ aangeboden door 

partner Odajini Defence.

Atlas Maartensdijk bestaat inmid-

dels al weer twee jaar. Joost de 

Rooij is samen met Paul de Vries 

eigenaar van Atlas Utrecht en At-

las Maartensdijk. Tijdens de studie 

fysiotherapie en manuele therapie 

van Joost de Rooij werd hem dui-

delijk dat een ideale praktijk veel 

verschillende disciplines in huis 

moest hebben. Dit omdat hij er van 

overtuigd was dat dan de patiënt het 

best geholpen zou kunnen worden. 

Nu, na twee jaar, kan hij conclude-

ren dat deze aanpak werkt.

Patiënt centraal

Joost de Rooij: ‘We hebben veel 

disiplines in huis: fysiotherapie, 

manuele therapie, cesartherapie en 

osteopathie. Met al deze therapeu-

ten richten we ons op de patiënten. 

Indien nodig zoeken we samen naar 

de weg tot herstel. Inmiddels ib bij 

iedereen wel bekend dat bewegen 

helpt. Onze nieuwe sportzaal op de 

1ste verdieping is goed ingericht en 

hier worden de groepslessen aange-

boden. Met deze sportzaal in eigen 

huis hebben wij de mogelijkheid 

om ook korte lijntjes te onderhou-

den met de instructeurs. Terugkop-

pelen is zo heel gemakkelijk’. 

Open Dag

Joost de Rooij hoopt op veel aan-

loop tijdens de Open Dag. ‘Wij vin-

den het mooi om uit te leggen waar-

om wij werken zoals we werken. 

Veel mogelijkheden, veel disipli-

nes, de groepslessen en altijd de pa-

tiënt centraal. Daarnaast zijn er ook 

de gratis proelessen. Over Crossit-
ness zijn wij allemaal enthousiast, 

maar het publiek heeft dit nog niet 

echt ontdekt. Wij hopen dat veel 

mensen ook deze gratis groepsles 

komen volgen. Het draait hierbij 

om  bewegen zonder gebruik te ma-

ken van allerlei apparaten. Bij deze 

vorm van itness gaat het om met 
behulp van je eigen gewicht oefe-

ningen te doen. De lessen worden 

gegeven in circuitvorm. De steeds 

wisselende oefeningen bestaan uit 

functionele bewegingen die inten-

sief en dynamisch zijn, waardoor 

de conditie echt wordt versterkt. 

Het is een uitdagende vorm van be-

wegen. De drempel is laag: ieder-

een die fysiek beter wil worden kan 

hieraan meedoen’.

Meer informatie over Atlas Maar-

tensdijk en de mogelijkheden zijn 

te vinden op de website: www.

atlas-fysiotherapie-maartensdijk.nl

Open Dag Atlas Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Op zaterdag 22 maart as. organiseert  Atlas Maartensdijk aan de Tolakkerweg 217 een Open Dag 

van 9.00 tot 14.30 uur. Er is van 9.00 tot 12.00 uur een vrije inloop itness met de mogelijkheid 
tot het afnemen van een kosteloze itness conditietest door een fysiotherapeut, een houdingscheck 

door een oefentherapeut en een onderzoek osteopathie inclusief een minibehandeling.

Joost de Rooij in de ruime sportzaal waar ook de proelessen worden 
gegeven.

Nieuwe leden hoeven bovendien 

in ruil voor een tas met houdbaar 

voedsel, geen eenmalige begelei-

dingskosten te betalen. Zo hoopt 

Curves de voedselbank te kunnen 

ondersteunen. Dit is hard nodig, 

want momenteel geeft de Voedsel-

bank wekelijks ruim 60 voedsel-

pakketten uit. Voedselbank De Bilt 

reikt elke vrijdag voedselpakketten 

uit aan mensen die in inanciële 
problemen zijn geraakt. Voor infor-

matie over hulp en verwijzing, kan 

gekeken worden op www.voed-

selbankdebilt.nl. Wie voedsel wil 

brengen naar Curves, Hessenweg 

9 in De Bilt (030-2746772), kan 

dit van maandag tot en met zater-

dag doen tussen 9.00 en 12.00 uur, 

maandag- en dinsdagmiddag tussen 

16.00 en 20.30 uur, woensdagmid-

dag tussen 16.00 en 19.30 uur, en 

vrijdagmiddag tussen 16.00 en 

19.00 uur. (Jacq Berk)

Curves opnieuw
in actie voor Voedselbank 

Curves De Bilt houdt van 17 tot en met 29 maart weer een actie voor de Voedselbank in De Bilt. 
Naast alle leden, nodigt Curves ook alle inwoners van de gemeente De Bilt uit om houdbaar 

voedsel bij hen in te leveren. 

Relex wint niet
Maandagavond 10 maart heeft Relex wederom verloren met 
3-5, ditmaal tegen BC ‘t Gein uit Nieuwegein. Dit is inmiddels 

de 3e wedstrijd van de voorjaarscompetitie waarvan 1 met 

winst en nu 2 met verlies. 

Na een slopende 3-setter (21-19, 14-21 en 19-21) van de herendubbel 

waren Eric en Erwin erin geslaagd het eerste punt binnen te halen. Lida, 

vaste invaller voor het team, deed haar best samen met Dragana om de 

damesdubbel te winnen, maar de tegenstanders waren een maatje te 

groot voor deze partij. (13-21 en 12-21). 

Daarna waren de enkels aan de beurt. Erwin had geen grote moeite om 

te winnen en Eric had het nog moeilijker met verlies als gevolg. Voor 

Dragana was het ook zweten. Haar tegenstander had teveel overwicht 

en won in 2 sets. Lida speelde een spannende en slopende 3-setter (20-

21, 21-18 en 21-10). Bij de mixen kwamen Eric en Dragana als beste 

uit de bus. Dit ijzersterke koppel nam de winst met 21-10 en 21-9. Lida 

en Erwin kwamen net wat lucht te kort en verloren met 19-21 en 21-12.

TZ E2 kampioen

Mark, Jan-Willem, Erik, Jorik, Max, (trainer) Max, Alinda, Dominique, 

Iris en Juliet sleepten de korfbaltitel binnen. 

Tweemaal Zes B1 naar NK
De B1-ploeg van korfbalvereniging Tweemaal Zes uit Maartensdijk 

heeft zich geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap voor B-teams. 
De Maartensdijkse talentenploeg eindigde na een spannende zaalcom-

petitie als eerste in de poule. Gerenommeerde tegenstanders als Victum 

(Houten) en het Barneveldse ODIK bleven tot de laatste ronde in het 
spoor van TZ, maar via een knappe thuiswinst tegen DVO pakte de 

ploeg van Bart Drost en Sam Kuiper de titel en daarmee plaatsing voor 
het landelijke eindtoernooi. (Henry Valk)

Zaterdag 22 maart reist Tweemaal Zes naar Roermond, waar met zeven 

andere B-ploegen wordt gestreden om de landstitel.

Open Dag TV Hollandsche Rading
Tennisvereniging Hollandsche Rading houdt op zondag 30 maart een Open 

Tennisdag. Wil jij nieuwe mensen ontmoeten, leren tennissen of gewoon lek-

ker een balletje slaan. Dan ben je van 14.00 uur tot 17.30 van harte welkom op 

het tennispark aan de Charles Weddepohllaan om de 4 all-weather banen uit 

te proberen en een proeles te volgen. Geïnteresseerden kunnen in april een 
maand lang vrijblijvend tennissen om zo te ervaren wat de vereniging te bieden 

heeft. Er is geen wachtlijst voor nieuwe leden. Meer informatie op de website  

www.tvhollandscherading.nl Inschrijven kan op de dag zelf bij aankomst.

    Tennisbaan huren                   
per seizoen bij TV TOSS  

(tennispark Brandenburg) 
        
Bij Tennisvereniging TOSS bestaat de 
mogelijkheid om op een vaste tijd  ge-
durende het zomer– of winterseizoen 
of gedurende het  gehele jaar op         
contractbasis een baan te huren op        
haar tennispark Brandenburg. Hiermee 
heeft u op een vaste tijd gedurende de 
periode die u kiest een baan tot uw 
beschikking. 
 
Voor de contractprijzen: www.tv-toss.nl 

Tennispark Brandenburg beschikt 
over  drie in 2013 door TV TOSS 
aangelegde en van verlichting 
voorziene all weather banen, die 
gedurende het gehele jaar be-
speeld kunnen worden en over 
een (in 2012 vernieuwd) gezellig 
clubhuis met een groot overdekt 
en verwarmd terras.    

TV TOSS/Tennispark Brandenburg                               
Talinglaan 8               
3721 EA Bilthoven 

Bij Tennisvereniging TOSS  

bestaat de mogelijkheid om 

op een vaste ijd  gedurende 
het zomer- of winterseizoen 

of gedurende het   gehele jaar 
op contractbasis een baan 

te huren op haar tennispark 
Brandenburg. Hiermee heet 
u op een vaste ijd gedu-

rende de periode die u kiest 
een baan tot uw beschikking.

Voor de contractprijzen: 

www.tv-toss.nl

Tennispark Brandenburg 

beschikt over  drie in 2013 

door TV TOSS aangelegde 

en van verliching voorzie-

ne all weather  banen, die 

gedurende het gehele jaar 

bespeeld  kunnen  worden  

en  over een (in 2012 ver-

nieuwd) gezellig clubhuis 

met een groot overdekt en 

verwarmd terras.

TV TOSS/

Tennispark Brandenburg

Talinglaan 8

3721 EA Bilthoven

Tennisbaan huren
per seizoen bij TV TOSS 

(tennispark Brandenburg)



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Aloe Vera GELLY, werkt 

verkoelend, jeukstillend en 

helpt bij herstel van de huid. 

€ 18,65 Aline Lindner Tel. 

06-11940930

25 kleine verschillende stenen 

SCHILDPADJES. Allerlei 

kleuren voor liefhebber totaal 

€ 49,00. Tel 030-2204505

Een mini twist stepper, 

weinig gebruikt. € 15,00. 

Kattenreisbox, kunststof, 

kleur beige. € 7,50. Tel. 06 

53441095

Oude, zinken teil, 75 cm. 

€ 25,00. Een oude, zinken 

teil, 35cm. € 15, -. Oude, zin-

ken wasketel. € 20,-. Oude, 

zinken gieter € 7,50. Tel. 

06-53441095

Mooi kinderledikantje wit. 

€ 20,- Campingbedje € 15,-. 

Tel.030-2201022

Salontafel Grenen, Afm. 

42hx65bx120l. € 2,- Tel. 

0346-822772

Mooie plafond ventilator met 

3 spotjes. Zijn onafhankelijk 

te richten, heeft 5 bladen, 

heeft 3 verschillende snelhe-

den en kan zowel links als 

rechtsom draaien. Dus bla-

zen of zuigen. € 49,50. Tel. 

06-22175528

Voorraadmand, inhoud onge-

veer 20 liter. Voor de was, 

kranten enz. € 10,-. Tel. 

06-22175528

De Vierjaargetijden van Jac.P. 

Thysse 1975. € 48,-. Tel. 030-

2286775

Mooi Perzisch Shiraz tapijt 

133x78cm. € 45,-. Tel. 030-

2286775

Aria (Japan) klassieke con-

certgitaar (AC-12). € 47,50. 

Ca. 120 LP’s met klassieke 

muziek € 35,-. Tel. 030-

2290245

Mooie witte ronde tuintafel 

met metalen voet, doorsnee 

blad 70 cm., leuk voor bal-

kon of tuinhoekje. € 25,-. 

Rol nieuwe vloerbedekking, 

breed 110 cm. Mooie kwali-

teit. € 25,-. Tel. 030-2205540 

Prachtige hanglamp (jaren 

30) bewerkt brons met 3 kap-

jes, heel apart. € 25,-. Tel. 

030-2205540

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Keyboard Casio € 25,-. 

Inlineskates mt 37. € 15,-. Tel. 

0346-214026

MERANTI balken en regels 

div. maten. € 75,-. Dubbel 

deurstel Meranti incl. glaslat-

ten. € 150,-. Tel. 0346-213425

Acer computerscherm. € 7,50. 

Tel. 06-14800252

Kleurenprinter HP photos-

mart C5180 met cartridges. 

€ 12,50. Tel. 06-14800252

Gratis aangeboden Canon 

Pixma LP4200 kleurenprin-

ter. Tel. 0346-213355

Wasmand op poten voor bij 

de lijn. € 7,50. 2 nieuwe puz-

zels 1000stukjes. € 5,-. Tel. 

0346-213073, Molenweg 2

Oude racefiets jaren 70-80-90 

(in huidige staat) voor stu-

dent. Tel. 06-83235321

Vogelkooien: 70x45070cm. 

€ 15,- en 70x70x150cm. 

€ 45,-. Tel. 030-2288029

Vriezer, tafelmodel met 3 

laden. € 49,00. Tel. 0346-

213818

Groene kunststof opbergbak 

voor tuinstoelkussens ong. 4 

stuks. € 30,-. Collectors item 

puzzel 'aap, noot, mies' 1000 

stukjes, nieuw in verpakking. 

€ 20,-. Tel. 0346- 214084

Apart model kunststof vijver-

bak 190lx130bx60d. € 40,-. 

Tel. 0346-214084

Gebakvorkjes, 12 stuks Gero 

zilmeta, 12cm lang. € 8,-. 

Grote kunststof overpotten 2 

wijnrood, 1 bruin en 1 zwart. 

€ 2,50p/s. Samen € 8,-. Tel. 

0346-212492

Gratis af te halen: ong. 10 

jaar oude Panasonic tv. Tel. 

035-5771558

Buggy € 7,50. Maxicosy 

autostoel tot 4 jaar € 15,-. 

Kinderstoel deelbaar € 5,-. 

Tel. 0346-212662

Fietsen/ brommers

Kinderfiets 12 inch, kleur: 

rood/zwart. € 15,-. Tel. 0346-

211521 na 18.00u

Stichting 'DE OUDE 

TWEEWIELER' zoekt 

oude fietsen, brommers en 

motoren. Koos Smits, tel. 

06-27187024

Personeel gevraagd

Tuinmarkt Bilthoven is op 

zoek naar een seizoensmede-

werker. Zie pag. 10

Diversen

THUISKAPSER Karine- 

geknipt voor thuis. Bel. 

06-33915169 of 0346- 211141
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

CAMPERACCU'S voor elk 

merk vanaf € 79,00. Draaiweg 

52, 3515 EM Utrecht. www.

accushop.nl. Gratis bezorgd.

DHZ SPANPLAFONDS, 

eenvoudig en snel. www.

dhzspanplafonds.nl

GETUIGEN gezocht aan-

rijding 15-3-2014 14.00-

15.00uur parkeerterrein 

Kwinkelier. Tel. 06-20858856

Laat je nieuwe lentecou-

pe knippen bij BETTY’S 

CORNER! Elke woensdag 

en vrijdag in de winkel van 

'Kapper Hans'. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Vrijdag 21 maart is Kok 

Stomerij & lederwaren 

GESLOTEN. Dorpsweg 46, 

Maartensdijk.

Mokveld Hoveniersbedrijf te Maartensdijk -voor complete 

tuinverzorging en -aanleg. Zie ook www.mokveldhoveniers-

bedrijf.nl. Voor meer info bel 0346-211838 of mail via site.

Tuinservice van Vliet, Nw. Weteringseweg 34. vrijdag/

zaterdag verkoop voor al uw fruit-, loof-, en sierbomen, 

coniferen, o.a. beuken(haag), 60/80 à € 0,85. Taxus 40/50 à 

€ 4,-. Laulier 50/60 à € 3,-. Thuja brabant (conifeer) 180/200 

à 15,-. Verder meststoffen/potgrond etc. En...voor al uw snoei 

en zaag en tuinwerkzaamheden. Zie www.vanvliettuinservice.

nl. Tel. 06-54751296

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06-50897262

Nog enkele paardenboxen vrij bij Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Overdekte rijhal, 20x60 m all-weather 

buitenrijbaan, overdekte stapmolen en overdekte longeervol-

te, ruime uitrijmogelijkheden, dressuur- en springinstructie, 

africhtingsmogelijkheden. Bel voor meer info 06-54753516.

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

10e penning administraties is al 8 jaar vertrouwd het adres 

voor belastingaangiften. Vanaf € 60,- ook bij u aan huis. Tel. 

0346-822255 www.10epenning.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

MeVo! Tapijt en vinyl van bekende merken v.a. € 5,= per m2. 

Kwaliteit vliesbehang v.a. € 5,- per rol. Info: www.mevoshop.

nl of 06-30186342

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. Lentetijd Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

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 

Zondag 23 maart grote vlooienmarkt sporthal Witte 

Dorpshuis (Henri Dunantplein 4 De Bilt). Van 9.30-16.30uur. 

120 stands. Tel. 0343-442962. Org. Jojo

Roldeur/archiefkasten van topmerk Lensvelt. Maten 

147x47x120 (h-d-b) en 107x47x120. Zeer geschikt voor uw 

kantoor, bergruimte, of uw garage. Prijs € 75,- Voor meer 

informatie of foto's kunt u mailen naar: info@jenb-art.nl of 

bellen 0355771903 Wij hebben ca. 40 kasten op voorraad.

Te huur bedrijfsruimte aan de Industrieweg Maartensdijk 

200m2 en te koop/ te huur Industrieweg 400m2. Tel. 

06-54623282

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 8 Idea cursussen

Lentecursus Muziek op schoot in Bilthoven en Zeist

Een muzikale ontdekkingsreis voor kinderen van 8mnd tot 4 

jaar met een (groot)ouder of begeleider. Samen plezier met 

muziek. Zingen, dansen en spelen. 8 lessen. €60,- of €75,-, 

afhankelijk van de lesduur. Docent: Caroline Schaap. Zeist: 

woensdag 26-3, kdv ’t Mereltje, Choisyweg 2. Bilthoven: 

vrijdag 28-3, kdv ’t Mereltje, Planetenbaan 2. info@muzie-

klesbilthoven.nl / www.muzieklesbilthoven.nl

Cursus 'Geschreven portret van een dierbare '. Op 4 

schrijfochtenden verzamel je materiaal voor een portret van 

iemand die jou zeer dierbaar is. Het kan gaan om een portret 

van je ouders, je partner, vriendin of om een ander belangrijk 

persoon. Schrijfervaring is niet nodig voor de cursus. Data: 

26 mrt, 2, 9 en 16 apr. 2014. Locatie: Bibliotheek Bilthoven, 

Planetenplein 2. Tijd: 9.30 – 12.30 uur. Info en aanmelden: 

06-36168836, info@draadvanarianne.nl. 

Al klaar voor
het voorjaar?
Een vlotte coupe & zonnig kleurtje
in je haar, geeft een goed gevoel!

Knippen,
high lights & volume

€35,-
Maertensplein 33, Maartensdijk

tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

 www.facebook.com/Hairdesque

OOK OP DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND GEOPEND!!!
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advertentie

Jonathan trok gelijk goed van leer 

en hun voorwaartsen doken van alle 

kanten in de ruimte, maar de dege-

lijke Biltse verdedigers lieten zich 

hierdoor niet van de wijs brengen. 

Het was wel schrikken toen Jo-

nathan met de wind in de rug een 

vrije bal vanaf twintig meter mocht 

nemen, maar gelukkig voor De Bilt 

verdween deze bal net naast de, voor 

De Bilt, goede kant van de paal.  

Daarna kreeg FC De Bilt steeds 

meer grip op het spel en uit een van 

de aanvallen speelde Bobby Reijer-

se zich fantastisch vrij en schoot 

prima op de goal, maar Jonathan 

heeft wel een aardig keepertje en 

de bal werd heel knap klemvast ge-

pakt. Even later brak Mike Versloot 

door en schoot knap met links in, 

maar ook nu weer stopte de kee-

per de inzet. Ook Ricardo Pouw, 

de keeper van De Bilt reageerde 

uitstekend toen een Zeister aanval-

ler ineens voor hem opdook. Vlak 

voor rust scoorde Mike, maar de 

scheidsrechter had gezien dat Mike 

hands maakte. De Zeister suppor-

ters hadden dit ook gezien, De Bil-

tenaren hadden zo hun twijfels. Na 

45 minuten waren alle supporters 

het er wel over eens dat een gelijke 

stand een goede weergave was van 

de verhouding tussen deze twee 

toppers uit 3D.

Na de rust bleek FC De Bilt toch 

over meer inhoud te beschikken 

en het middenveld had de controle 

over de wedstrijd. Jammer dat beide 

ploegen voor hun doen veel ‘de lan-

ge bal’ speelden, waardoor de voet-

balkwaliteiten niet voldoende uit de 

verf kwamen, maar wellicht hoort 

dat ook wel een beetje bij zo’n be-

langrijke wedstrijd dat spelers geen 

risico nemen. De beide verdedigin-

gen hadden hun zaakjes goed voor 

elkaar en beide keepers speelden 

foutloos. Echte grote kansen wa-

ren er niet, maar FC De Bilt loste 

enkele zeer gevaarlijke schoten op 

het Zeister doel. De knal van Rol-

and van Dijk op de paal had meer 

verdiend, want op dat schot was de 

keeper kansloos, maar via de paal 

belandde de bal toch weer in de 

handen van de goalie. En zo bleef 

het 0-0 en bleef FC De Bilt kop-

loper met drie punten voorsprong 

op Jonathan. Het was geen mooie 

wedstrijd, maar wel heel spannend 

tot en met de laatste seconde.

Het tweede heeft weer gewonnen 

en kan de platte kar gaan regelen. 

Ook het derde deed goede zaken en 

staat nu eveneens bovenaan.

De Kraker achter Het Slot
Op zaterdag 15 maart stond voor FC De Bilt de belangrijke uitwedstrijd tegen de naaste 

concurrent Jonathan (Zeist) op het programma. Jonathan stond met drie punten achter 

FC De Bilt op de tweede plaats, dus het werd een traditionele zes-punten-wedstrijd daar achter 

Het Slot in Zeist. Rond half drie was het duidelijk dat er niet voor niets heel veel publiek 

op deze wedstrijd was afgekomen: spanning vanaf de eerste seconde.

De eerste 10 minuten waren voor 

IJFC. Daarna ontstond bij een 

hoekschop de eerste en enige kans 

voor de Maartensdijkers. Doelman 

Dominique Jansen trad regelma-

tig goed op en was een betrouw-

bare sluitpost. Aanvankelijk stond 

Alexander Mclean op het midden-

veld; in de 20 minuut zorgde hij 

nog voor enig gevaar door een kop-

bal, later in de eerste helft ging hij 

weer centraal achterin spelen. IJFC 

domineerde in toenemende mate 

de wedstrijd en na een voorzet van 

rechts opende de thuisclub in de 

35ste minuut de score, na 5 minuten 

gevolgd door een volley. 

Ook in de tweede helft kon SVM 

geen vuist maken. Integendeel. 

Richard de Groot kwam in het 

veld voor Mark de Brauw in de 

60e minuut. Later kwamen daar 

nog bij Loek van Looveren voor 

Jeroen Geurtsen en Robin ten Bode 

voor Marcel Melissen. Ondertussen 

scoorde IJFC het derde en vierde 

doelpunt. Er waren weer genoeg 

supporters meegereisd naar 

IJsselstein die tijdens de wedstrijd 

weinig aanknopingspunten zagen 

om in deze wedstrijd op een 

kanteling van kansen te kunnen 

hopen. 

SVM zal in de laatste 6 wedstrijden 

tegen hoger geplaatste ploegen nog 

menig punt moet verzamelen om 

weg te blijven van spelen om de-

gradatie. Zaterdag kan dat wellicht 

thuis tegen nummer 2 van de rang-

lijst het Zeister Jonathan.

Gehavend SVM verliest kansloos
SVM vertrok naar IJsselstein voor de wedstrijd tegen IJFC met een sterk gehavend team; 

de Maartensdijkers misten Djoey en Björn Engel, Diederik Hafkemeier, Mike de Kok, 

Rick Lith, Bas Temme en Richard de Groot naast de lang geblesseerden Tom Jansen 

en Roy Wyman. Zelfs verzorger Jan Rigter werd vervangen door Ron van der Meij. 

Een spelmoment uit de wedstrijd IJFC-SVM. (foto Nanne de Vries)

Zevenklapper 

voor hockeyers 

Voordaan

De hockeyers van Voordaan boek-

ten een monsterzege in de uitwed-

strijd tegen HIC. Waar de ruststand 

in Amstelveen nog ‘slechts’ 0-1 

was, stapten de Groenekanse man-

nen met een 7-0 overwinning van 

het veld. 

Dames1 ontving thuis het uit 

de hoofdklasse gedegradeerde 

Terriërs en leek lang op weg naar 

een punt, het bleef echter bij 0-1. 

[foto Guido van den Burg]

Derde nederlaag op rij

voor Brandenburg
De heren van Brandenburg zitten in een moeilijke fase. 

Zaterdag werd in Rotterdam de 3e nederlaag op rij 

geleden tegen SVH met 12-8. In een wedstrijd die eigenlijk 

nooit een wedstrijd geweest is.

In tegenstelling tot de meeste wedstrijden schoot Brandenburg zwak 

uit de startblokken. Er werden wel wat kansen gecreëerd maar de bal 

wilde niet langs de goede keeper van SVH. De fysiek sterke gastheren 

uit Rotterdam schoten wel raak. Elke man meer werd omgezet in een 

doelpunt en ook bijna elke schot was raak. Na 2 perioden stond er al 

een 8-2 stand op het scorebord in het voordeel van SVH. In de 3 periode 

kwam Brandenburg door veel feller te spelen nog goed terug tot 10-7 

onder meer door 3 doelpunten van Arnold Witteveen. In het begin van 

de 4e periode zat het niet mee, in de 1e minuut werd 3 maal paal en lat 

geraakt, 2 keer een man meer gemist alvorens SVH wel scoorde en de 

wedstrijd deinitief besliste met de 11-7. Beide ploegen scoorden daar-
na nog een keer waarmee de 12-8 eindstand bereikt werd. Aanstaande 

zaterdag volgt de thuiswedstrijd tegen LZ uit Leiden waarvan uit met 

14-12 werd gewonnen. 

DOS 3 Kampioen
Terwijl sommige teams alweer op het veld aan het oefenen zijn, had 

het KNKV ook nog de laatste speelronde in de zaalcompetitie op het 

programma staan. ’s Avonds werd het derde seniorenteam van DOS 

(Westbroek) in De Vierstee kampioen door te winnen met 19-13 van 

Synergo uit Utrecht. Met slechts twee verloren wedstrijden was het een 

zeer succesvol zaalseizoen.

De spelers na aloop van de gewonnen wedstrijd.

Open Dag TV Meijenhagen 
Op zondag 30 maart houdt tennisvereniging Meijenhagen 

een Open Tennisdag. Iedereen is van harte welkom om op het 

tennispark aan de Groenekanseweg (ingang Weltevreden) op 

een laagdrempelig manier kennis te maken met de tennissport.

De Open Tennisdag bestaat uit een gezellig en gevarieerd programma, 

dat om 11.00 uur en om 12.00 uur begint met gratis tennislessen voor 

mensen die nog niet eerder hebben getennist. Daarbij zijn rackets be-

schikbaar voor wie er niet zelf een heeft; tennisschoenen moet je zelf 

meenemen. Om 13.00 uur wordt onder het genot van een kopje kofie 
of thee informatie verstrekt over de vereniging en om 14.00 uur start 

een mini-toernooi, bedoeld voor zowel beginners als gevorderden. Het 

is ook mogelijk om aan slechts een van de programmaonderdelen deel 

te nemen. Aanmelden en meer info: opentennisdagen@meijenhagen.nl. 

FC

DE BILT

sPOrtPArK WeLtevreden

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

Agterberg bv
AAnnemersbedrijf

FC DE BILT

ELINKWIJK

zaterdag

22 maart

aanvang: 14.
00

uur
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Lammetjesdag
De Agrarische Natuurvereniging organiseert op zaterdag 29 maart weer de jaarlijkse 

Lammetjesdag. Bij Museumboerderij Vredegoed, Heuvellaan 7 in Tienhoven/Oud Maarsseveen 

en op de boerderij van de familie Lam, Korssesteeg 1 in Westbroek is er 

tussen 10.00 en 16.00 uur van alles te beleven. 

Bert van der Tol is beheerder van 

Streekmuseum Vredegoed tevens 

ruim 35 jaar veehouder. Bij boer 

Bert op de boerderij zijn de eerste 

lammetjes geboren, uiteindelijk 

verwacht hij zo’n 300 lammetjes. 

En het kan best zo zijn dat er tijdens 

de Lammetjesdag op 29 maart nog 

een lammetje geboren wordt. Som-

mige lammetjes krijgen de les; daar 
mogen de kinderen bij helpen. Ook 

is de Museumboerderij op 29 maart 

geopend en gratis te bezoeken.

Boerderij familie Lam

De familie Lam is al ruim 30 jaar 

actief met het boerenbedrijf, waar 

voornamelijk melkkoeien staan en 

hobbymatig worden er schapen ge-

houden. De Lammetjesdag is vol-

gens Johan en Geertrui Lam vooral 

een gezellig gezinsuitje. ‘Kinderen 

leren al spelenderwijs over het boe-

renbedrijf. Ze kunnen knuffelen 

met een makke koe, kuikentjes en 

lammetjes aaien of de kalfjes voe-

ren. Vooral kinderen genieten intens 

van deze plattelandsbeleving, dat 

maakt deze dag zo leuk’, aldus boer 

Lam. Kinderen kunnen hier ook een 

rondje op een shetland pony rijden 

en spelen in het strodoolhof. 

ANV trakteert

Op de beide locaties krijgen bezoe-

kers (zolang er beslag is) een heer-

lijke, versgebakken biestpannen-

koek met limo voor de kinderen, 

kofie of thee voor de ouders. De 
koeien en schapen staan in de stal, 

dus ook bij minder mooi weer gaat 

de Lammetjesdag gewoon door. 

Entree voor de Lammetjesdag is 

gratis en er is voldoende parkeer-

gelegenheid op het erf (Tienhoven) 

en in de berm (Korssesteeg). Voor 

meer informatie: 

www.anvnoorderpark.nl 

(Charlotte Kuijsten-Nijsten)

Kinderen mogen helpen bij het geven van de les.

Als het weer het toelaat staan de schapen in de wei en mogen ze daar gevoerd worden. 
Welpen bij bakker Bos

 De welpen van Scouting Agger Martini uit Maartensdijk zijn naar de bak-

kerij van bakker Bos aan de Dorpsweg geweest. Niet overdag om brood te 

kopen, maar echt ‘s nachts om te zien hoe druk de bakkers bezig waren om 

deeg te maken, de karren in de rijskasten te zetten en de broden uit de oven te 

halen. Het hele proces konden de welpen zien en meemaken. Overal moch-

ten ze kijken en op alle vragen kregen ze antwoord. 

Bakker Michiel legde het een en ander uit en alles liet zien. Iedere 
welp kreeg twee bolletjes deeg 

waar allerlei iguren van gekneed 
werden.

Middag over Vleermuizen
Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt 

een leuke en leerzame middag over vleermuizenvoor kinderen van 6 

t/m 10 jaar. Kinderen krijgen informatie en gaan daarna het bos in. Bij 

terugkomst krijgen de kinderen wat te drinken met wat lekkers en kun-

nen ze nog wat knutselen en napraten. Voor woensdag 26 maart (van 

14.00 tot 16.00 uur) kan aangemeld worden per email tot en met zondag 

23 maart op KinderNatuurActiviteiten@gmail.com. Maximaal 10 kin-

deren per middag. Tel. 030 2205340

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Iedere zondag "SUNDAY SPECIALS" 

Woe.
19-03

Biefstuk met 
stroganoff saus

of
Gebakken zeebaars met 

paprika-dille saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
20-03
Vrij.

21-03
Woe.
26-03

Gekonfijte parelhoenbout 
met madeira saus

of
Gebakken forel 

met amandelboter

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
27-03
Vrij.

28-03

Voorjaarstuin in Westbroek
Vanwege het uitzonderlijk zachte 

weer hebben de voorjaarsbollen in 

de Moeras- en stinzenplantentuin 

zich ongestoord kunnen ontwik-

kelen. De vroegere sneeuwklok-

jes bloeien daardoor al sinds eind 

januari samen met winteraco-

nieten en vroege krokussoorten. 

De boerenkrokus zelfs massaal, 

evenalsde voor diverse soorten en 

variëteiten van Helleborus. Ook 

bloeien er nu een lenteklokjes en 

heeft de zeer zeldzame schubwor-

tel bovengrondse bloemen. Deze 

schimmelachtige ‘plant’ parasi-

teert op de wortels van bomen en 

struiken en onttrekt daar aan alles 

wat voor zijn groei nodig is: wa-

ter mineralen en energie. Eigen 

wortels, bladeren en stengels zijn 

dus niet nodig en de wratachtige 

bovengrondse delen produceren 

daarom alleen opvallend paarse 

bloemen. De later gevormde 

zaden worden door mieren ver-

spreid, net als die van veel andere 

voorjaarsbloeiers.

Evenals in voorgaande jaren is de 

tuin vrij toegankelijk elke laatste 

zaterdag van februari tot en met 

september van 10.00 uur tot 17.00 

uur. Groepen op afspraak tel. 0346 

281485. De eerstvolgende datum 

is dus zaterdag 29 maart. Parke-

ren graag tegenover de tuiningang 

Westbroek Kerkdijk 132. 

Lente
De  eerste lammetjes, kuikentjes 

en kalfjes  zijn geboren 

op Zorgboerderij Nieuw 

Toutenburg  in Maartensdijk. 
Tobias showt Noa een één 

dag oud lammetje. Iedereen 
is welkom om het jonge vee 

komen bekijken. [MD]

advertentie


