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Voordracht burgemeester De Bilt 
De heer Sjoerd Potters wordt voorgedragen als burgemeester van De Bilt. De gemeenteraad 

van De Bilt heeft dit op 21 februari besloten. De heer Potters is momenteel Tweede 
Kamerlid voor de VVD. 

De gemeenteraad ziet in Sjoerd 
Potters een krachtige, gedreven en 
betrokken persoonlijkheid. Hij is 
bevlogen, resultaatgericht en heeft 
laten zien een echte verbinder te 
zijn. Hij toont zich zeer betrokken 
bij de ontwikkelingen in het maat-
schappelijk krachtenveld en bij de 
uitdagingen waar de organisatie 
voor staat. Hij is communicatief 
sterk en is zeer benaderbaar. 

Achtergrond
De heer Potters is 43 jaar oud. Hij 
heeft veel bestuurlijke ervaring en 
een groot netwerk in het openbaar 
bestuur. Hij was onder meer team-
manager in de gemeente Helmond, 
afdelingshoofd in de Provincie 

Noord-Brabant, gemeentesecreta-
ris en algemeen directeur van de 
gemeente Haaren en wethouder in 
Waalwijk. Hij is vanaf 2012 Twee-
de Kamerlid voor de VVD. De heer 
Potters is jurist; hij studeerde Ne-
derlands Recht.

Verbindend boegbeeld
De vertrouwenscommissie, be-
staande uit tien raadsleden en ad-
viseurs, wethouder Mieras en de 
gemeentesecretaris, heeft in de af-
gelopen maanden de aanbeveling 
voorbereid op basis van de profiel-
schets. ‘Wij zijn blij deze krachtige 
en betrokken persoon voor benoe-
ming als burgemeester van De Bilt 
te kunnen voordragen’, aldus Johan 

Slootweg (SGP), voorzitter van de 
vertrouwenscommissie. ‘De com-
missie acht hem zeer geschikt om 
de gemeente samen met de wethou-
ders en raad te besturen’. 

Benoeming
Met de aanbeveling van de heer 
Potters komt de afronding van de 
procedure tot benoeming van de 
nieuwe burgemeester in zicht. De 
aanbeveling van de gemeenteraad 
wordt aan de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrela-
ties en aan de commissaris van de 
Koning in de provincie Utrecht 
verzonden. De benoeming is defi-
nitief zodra het koninklijk besluit 
daartoe is getekend. 

Handtekeningen 
voor behoud buslijn

door  Guus Geebel

Burgemeester Bas Verkerk kreeg  woensdag 22 februari in het gemeentehuis 789 
handtekeningen aangeboden door Herman Kramer. Hij startte de handtekeningenactie toen hij 
in een bericht van de provincie over Bilthoven las, dat per 1 juli  lijn 78 op zondag en ’s avonds 
niet meer rijdt en dat wanneer de tunnel klaar is lijn 77 niet meer door De Leijen gaat rijden. 

Kramer woont in De Leijen en 
schrok van het bericht. ‘In De 
Leijen wonen nogal wat oudere 
mensen en lijn 78 rijdt langs drie 
zorgcentra, De Bremhorst, Huize 
Het Oosten en De Koperwiek.’ De 
provincie gaat over het busvervoer 
en Herman Kramer zou nadat hij 
burgemeester Verkerk de handte-
keningen had aangeboden deze ook 
aan gedeputeerde Jacqueline Ver-
beek overhandigen, maar die was 
wegens ziekte verhinderd. ‘Ik wil 

met deze petitie de politiek in De 
Bilt overtuigen dat ze zich bij de 
provincie sterk moeten maken voor 
het behoud van openbaar vervoer in 
onze wijk. 

Kwaliteit
Lijn 77 ging voorheen door de 
wijk. Bij de start van de werk-
zaamheden voor de spoortunnel in 
de Leijenseweg in november 2015 
werd de overweg gesloten en de 
dienstregeling van lijn 78 uitge-
breid. ‘Nu willen ze die extra ser-
vice op zondag en in de avonduren 

weer afschaffen omdat er weinig 
gebruik van wordt gemaakt. Kwa-
liteit gaat boven kwantiteit’, stelt 
Kramer. ‘Het was een uitbreiding 
voor de tijd dat de tunnel nog niet 
klaar was, maar lijn 77 komt er 
niet voor terug. 789 mensen vin-
den het een erg slecht plan van 
de provincie.’ Kramer noemt het 
dubbel dat de overheid aan de ene 
kant het gebruik van openbaar 
vervoer wil stimuleren en aan de 
andere kant de service afschaft. 
‘Er wonen steeds meer ouderen in 
De Leijen.’ 

Burgemeester Bas Verkerk neemt de handtekeningen in ontvangst.

De gemeenteraad hoopt dat de heer Potters per 4 april 2017 als burge-
meester van De Bilt kan worden benoemd. (foto Gemeente De Bilt)

Vragen
Gemeenteraadslid Henk Zandvliet 
(GroenLinks) heeft schriftelijke 
vragen aan B en W gesteld die in-
middels beantwoord zijn. Het col-
lege schaart zich achter het protest 
en dringt bij de provincie aan op 
het behoud van het huidige ser-
viceniveau in de wijken De Leijen 
en Centrum 2. Zandvliet noemt de 

handtekeningactie goed omdat die 
de provincie dwingt na te denken 
over busvoorzieningen in wijken 
waar je niet zomaar een streep door 
kunt halen. Herman Kramer: ‘Wij 
vragen niet zozeer om het behoud 
van deze lijn, maar willen wel goed 
openbaar vervoer.’ Hij zou het ook 
goed vinden als lijn 77 weer de rou-
te als voorheen gaat rijden.    

Planetenbaan 
weer open

De Planetenbaan in Bilthoven is vrijdag 24 februari aan het eind van 
de middag weer open gegaan voor alle verkeer, een week eerder dan 
gepland. Vanaf zaterdag 25 februari kon men daar ook weer op de bus 
stappen. De Planetenbaan is totaal vijf dagen afgesloten geweest om de 
riolering van het Zonneplein aan te sluiten.

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

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

Drukwerk 
van A tot Z
en meer ...
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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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

05/03 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
05/03 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer, 

Viering Heilig Avondmaal
05/03 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer, 
Dankzegging en Nabetrachting Heilig 

Avondmaal
08/03 • 14.30u + 19.30u -

ds. R.W de Koeijer, Biddag

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
05/03 • 10.30u - ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

05/03 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
05/03 • 10.30u - Pastor Annelies

v.d. Boogaard

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

05/03 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
05/03 • 16.30u - Ds. J.J.Burger

08/03 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed, Biddag

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

05/03 • 10.00u - Ds. F. Wijnhorst
05/03 • 19.00u - Ds. A. Stijf

08/03 • 19.30u - Ds. B.J. Weegink, Biddag

Pr. Gem. Immanuelkerk
05/03 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
05/03 • 10.00u - Ds. J.W. Verwijs, 
Samendienst met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
01/03 • 19.30u - Eucharistieviering

pastor H. Eppink
05/03 • 10.30u - Communieviering

J. Houben 

V.E.G. De Bilt e.o.
03/03 • 18.00u - Muziekoefenavond

+ maaltijd
05/03 • 10.30u - Spreker Adri van der Mast

07/03 • 19.30u - Huiskringen in
De Bilt en Maartensdijk 

08/03 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

05/03 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman 

Herv. gemeente Blauwkapel 
05/03 • 15.30u - Ds. M. Baan

08/03 • 10.00u - Prop.
drs. G.A. van Ginkel, Biddag

Herst. Herv. Kerk
05/03 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg

05/03 • 18.30u - Ds. J.P. Stoel
08/03 • 14.00u + 19.30u - De heer

J. de Boer, Biddag

Hollandsche Rading
PKN - Kapel

05/03 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

05/03 • 10.00u - ds. W. H. Th. Moehn
05/03 • 18.30u - ds. G.H. Kruijmer 

08/03 • 19.30u - ds. G.H. Kruijmer Biddag

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

05/03 • 10.00u + 18.30u - ds. B. Reinders 
08/03 • 10.00u + 19.30u - ds. A.J. Britstra, 

Biddag 

PKN - Ontmoetingskerk
05/03 • 09.30u - ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
05/03 • 10.30u - Open huis-viering, Woord- 

en Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

05/03 • 10.00u - Ds. D.J. van Wageningen
05/03 • 18.30u - de heer J. van Ooyen 
08/03 • 19.30u - ds. C.M. van der Klis, 

Biddag 

PKN - Herv. Kerk
05/03 • 10.00u - ds. J. van Rumpt

05/03 • 18.30u - ds. G.A. Schreuders 
08/03 • 11.00u + 19.00u - ds.

M. van der Zwan, Biddag 
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Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Oud Papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 25 februari. wordt door 
Kunst & Genoegen oud papier in 
Hollandsche Rading ingezameld. 
De wagen vertrekt om 9.00 uur 
vanaf ‘Het Rondje’. 

Westbroek
Leden van De Vriendenkring ha-
len die dag ook oud papier op. 
Graag het oude papier vóór 8.00 
uur aan de weg of op de daarvoor 
bestemde plaatsen.. Dank namens 
beide verenigingen.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend 
heeft, laten wij u weten dat is overleden mijn lieve zorgzame 
man, onze bijzondere en altijd belangstellende vader, 
schoonvader en opa

Hermanus Joannes Temming
Herman

* Joure, 12 november 1924  † Bilthoven, 16 februari 2017

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 Bilthoven: Carla Temming - Zandvliet

 De Bilt:  Herman Temming

 Bilthoven:  Joke Temming

 Bilthoven:  Guus Temming
  Natalie Temming - Tap
  Freek, Susan

 Geldrop:  Nico Temming
  Rosalien Koemans
  Pepijn, Rover

Correspondentieadres:
Burgemeester Fabiuspark 147
3721 CM Bilthoven

De Eucharistieviering en de begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Brandenburg in Bilthoven hebben op woensdag 22 februari 
in besloten kring plaatsgevonden.

 ‘Dag lieve.
 Alles voor een ander, weinig voor jezelf’.
 Lous

Zondag 26 februari 2017 is na een kort ziekbed overleden mijn 
lieve Jaap, onze zorgzame vader, schoonvader en betrokken opa

Jacob Marinus de Hulster
drager van de Eremedaille in goud,

verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

op de leeftijd van 82 jaar.

 Lous
 Mireille en Paul
  Sander
 Rian en Harold
  Jurre en Marit

Correspondentieadres:
Park Arenberg 54
3731 ET De Bilt

Jaap is overgebracht naar uitvaartcentrum Monuta Nijenheim, 
Kroostweg 33 te Zeist, alwaar geen bezoek. De afscheidsdienst 
vindt plaats op zaterdag 4 maart om 12.00 uur in de Woudkapel, 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven. Na de dienst is er gelegenheid om 
te condoleren en een lunch te gebruiken in de Woudkapel.
Jaap zal in stilte worden overgebracht naar het crematorium.

 Wentel uw weg op den HEERE,
 en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;
 Psalm 37:5

Met verdriet, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, geven 
wij u kennis dat door de Heere uit ons midden is weggenomen onze 

geliefde en zorgzame moeder en oma

Willemijntje Voskuil - Meerveld
Willy

weduwe van Gijsbert Voskuil

op de leeftijd van 86 jaar.

 Frans en Rijkje
 Kees en Helma
  Gijs, Caroline, Inge, Dirk
 Gerrie
 Anton en Anneke
  Liza en Jesse, Carlijn, Jurgen
 Herman en Johanna
  Jurrian, Selena, Christian

22 februari 2017
Groenekanseweg 28
3737 AG Groenekan

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
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Hakken blijven in het zand 
bij zwembaddebat

door Guus Geebel

De gemeenteraad debatteerde donderdag 23 februari over het feitenrelaas dat de raadsleden op 
15 februari van het college van B en W over zwembad Brandenburg ontvingen. Het werd een 

onstuimig debat dat goed paste bij de storm die op dat moment over het land raasde. 

Er werden twee moties van de vol-
ledige oppositie in stemming ge-
bracht. De meest vergaande was 
een door Johan Slootweg (SGP) 

ingediende motie van wantrou-
wen tegen wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen. De alweer vierde 
motie van wantrouwen die de 

wethouder kreeg, werd na hoof-
delijke stemming verworpen. Dat 
gold ook voor de motie ingediend 
door Krischan Hagedoorn (PvdA), 

waarin gevraagd wordt om een 
werkconferentie te organiseren om 
tot breed gedragen plannen voor 
een nieuw zwembad te komen, 
en het op 26 januari aangenomen 
raadsbesluit niet uit te voeren. 

Proces
Namens alle oppositiepartijen 
sprak als eerste VVD-fractievoor-
zitter Kees Lelivelt. ‘Wij zijn ge-
schokt en voelen ons bedrogen na 
het lezen van het feitenrelaas.’ Hij 
constateert dat de wethouder nog 
veel meer cruciale inhoudelijke 
informatie over het zwembad niet 
heeft gedeeld met de raad en het 
college. ‘Die informatie was van 
wezenlijk belang voor de besluit-
vorming.’ Lelivelt vraagt de coali-
tiepartijen of ze het ermee eens zijn 
dat het hele proces en de commu-
nicatie eromheen een aaneenscha-
keling van bewuste onjuistheden 
is geweest. Tal van vragen wor-
den vervolgens door de verschil-
lende fracties op de wethouder 
afgevuurd. Peter Schlamilch wil 
verder weten hoe het onverwachte 
feitenrelaas tot stand is gekomen. 
Krischan Hagedoorn kan zich niet 
voorstellen dat de presentatie van 
het feitenrelaas, nadat je een con-
troversiële beslissing door de raad 
hebt laten nemen, het idee van de 
wethouder is. Hij vraagt om een 
toelichting, ook van de coalitie-
partijen. Het baart Johan Slootweg 
zorgen dat in de raadsvergadering 
van 26 januari niet de volledige 
waarheid is verteld. Nico Jansen 
(CU) stelt een aantal technische 
vragen die voor het zwembad van 
belang zijn.

Schoonheidsprijs
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
kan zich niet voorstellen dat we 
het met deze wethouder nu gehad 
hebben. Hij vraagt de coalitiepar-
tijen hoe geloofwaardig ze zijn 
als ze leugens met de mantel der 
liefde bedekken. Dolf Smolenaers 
(D66) stelt dat het proces geen 
schoonheidsprijs verdient. ‘Maar 
ik heb geprobeerd inhoud en pro-
ces te scheiden. Wij hebben op 
basis van de inhoud vorige maand 
een besluit genomen, waar D66 
nog steeds achter staat. Welk bad 
we ook bouwen, er moet ruimte 
zijn voor flexibiliteit. Dat geldt zo-
wel voor de bouw als het gebruik 

straks. Een nieuw bad biedt nieuwe 
kansen.’ Werner de Groot (CDA) 
stelt het feitenrelaas op prijs. ‘Dit 
is een leermoment van een pas 
aangetreden wethouder geweest. 
Het CDA wil dat het zwembad nu 
gebouwd gaat worden.’ Pim van 
de Veerdonk (Beter De Bilt) con-
stateert dat het feitenrelaas veel 
verwarring heeft opgeroepen. ‘We 
concluderen op dit moment nieu-
we feiten, geen nieuw inzichten.’ 
Anne de Boer (GroenLinks): ‘Het 
feitenrelaas heeft ons niet tot nieu-
we inzichten gebracht. Het is niet 
iets dat we gemist hebben voor de 
besluitvorming.’ Hij betreurt het 
uitstel van de aanbesteding.

Gemiste kansen
Wethouder Ebbe Rost van Ton-
ningen zegt zich in hoge mate 
tekort gedaan te voelen door als 
leugenaar neergezet te worden. Hij 
zegt de opdracht van de raad uit te 
voeren en dat het zesbaansbad het 
enige was dat paste binnen het ka-
der dat de raad heeft meegegeven. 
‘Het feitenrelaas was een idee van 
het college waar ik volmondig ach-
ter stond.’ Hij schetst vervolgens 
de gevolgde werkwijze en zegt 
tegen een werkconferentie te zijn, 
omdat hij tot de conclusie kwam 
dat er één mogelijkheid over bleef. 
‘Het was een integer besluit dat ik 
in opdracht van de raad heb geno-
men.’ In de tweede termijn krijgt 
de wethouder nog verschillende 
vragen. Het stelt Johan Slootweg 
teleur dat het feitenrelaas niet 
voordat het besluit genomen was 
is gekomen. Hij dient mede name 
alle oppositiepartijen een motie 
van wantrouwen in. Menno Boer 
(SP) spreekt van gemiste kansen 
en zou als hij wethouder was met 
zo’n rapport zijn afgetreden. Wat 
Anne de Boer betreft blijft het be-
sluit dat op 26 januari is genomen 
staan. Hij hoopt dat de aanbeste-
ding nu snel verloopt. Het debat 
heeft Werner de Groot geen an-
der inzicht gegeven dus zegt hij: 
‘Bouw het zwembad.’ Dolf Smo-
lenaers vindt het bespreken van 
het feitenrelaas meer lijken op een 
waarheidsvindingtraject, dus als 
een stok om mee te slaan. Hij zou 
willen dat een deel van de raad net 
zo kritisch over hun eigen voorstel 
was geweest, als over het voorstel 
van het college.

De publieke tribune was getuige van een pittig debat. 

Dorpsoverleg Hollandsche 
Rading over A27

In samenwerking met 3Angle (het uitvoerend consortium voor de ver-
breding van de A27), organiseert Samen voor Hollandsche Rading op 
woensdag 8 maart het Dorpsoverleg in het Dorpshuis. 3Angle zal dan 
verder uitleg geven over de plannen en de uitvoering van de verbreding 
van de A27. Het belooft een interessante avond te worden, met veel in-
formatie over de start en het verloop van de werkzaamheden. Uiteraard 
zal er ook volop gelegenheid zijn om aan de deskundigen vragen te stel-
len. Daarnaast zal Samen voor Hollandsche Rading kort het jaarverslag 
van 2016 presenteren. De aanvang is om 19.45 uur in het Dorpshuis aan 
de Dennenlaan 57.

Routekaart naar energieneutraal 2030
Onderwijsinstelling Delta sluit aan 

Donderdag 16 februari was het Bilts Energie Beraad bij het Poonawalla Science Park, het voormalig 
RIVM-terrein, bijeen om de route naar een energieneutraal De Bilt in 2030 te concretiseren.

Om deze ambitie te bekrachtigen ondertekenden op 25 augustus 2016 al 16 belangrijke Biltse 
partners (bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten) een intentieovereenkomst, 

het Bilts Energie Akkoord. Onderwijsstichting Delta sluit zich
hier nu bij aan door het akkoord te ondertekenen.

De gemeente De Bilt en energiecoö-
peratie BENG! willen in 2030 ener-
gieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat 
er binnen de gemeentegrenzen even-
veel energie opgewekt wordt als er 
verbruikt wordt. Om de ambitie uit 
te voeren hebben de partners in au-
gustus initiatieven benoemd. Deze 
zijn nu uitgewerkt in actieplannen 
en vormen samen een zogenaamde 
routekaart naar een energieneutrale 
gemeente in 2030. Centrale onder-
werpen zijn energiebesparing en het 
opwekken van groene energie. De 
partners, onder de naam Bilts Ener-
gie Beraad, komen onder leiding van 
de burgemeester regelmatig bijeen 
om elkaar op de hoogte houden van 
de voortgang van de projecten en om 
nieuwe kansen bespreken. Tijdens 
deze bijeenkomst, voorgezeten door 
waarnemend burgemeester Verkerk, 
bespreekt het beraad de strategische 
gemeentelijke energie-agenda voor 
de periode tot 2030 en de daarbij be-
horende uitdagingen en dilemma’s.

Partners
Het beraad is geïnitieerd door de ge-
meente De Bilt en energiecoöpera-
tie BENG!. BENG! is de drijvende 
kracht achter het akkoord en onder-
steunt partners in het traject naar een 
energieneutrale gemeente. Partner 
Poonawalla Science Park BV was 
donderdag gastheer voor het be-
raad. De andere partners die het Bilts 
Energie Akkoord hebben getekend 
zijn: het ingenieurs- en adviseurs-
bureau Sweco (voorheen Grontmij), 
woonstichting SSW, energieleveran-
cier Eneco, Kindergemeenschap De 
Werkplaats, LTO Noord namens de 

lokale agrarische sector, de koepel 
Biltse Sport Federatie, het bedrijven-
overleg Business Contact De Bilt, 
Het Utrechts Landschap, Energie-
netbeheerder Stedin, het Energie-
centrum De Bilt, zorginstelling De 
Bilthuysen, Het KNMI en Poona-
walla Science Park BV. Met de on-
dertekening door Stichting Delta De 
Bilt zijn er daarmee 17 partners die 
via concrete projecten samenwerken 
naar het einddoel. Stichting Delta 
De Bilt beheert en bestuurt tien ba-
sisscholen in de gemeente De Bilt 
en kan daarmee een flinke bijdrage 
leveren aan het einddoel. Als on-
derwijskoepel en scholenbeheerder 
heeft Delta invloed op duurzame 
aanpassingen aan scholen. Martin 
van Veelen, algemeen directeur van 
Stichting Delta De Bilt: ‘Onze bij-
drage gaat bovendien verder dan 
vastgoed en bedrijfsvoering. Het is 

juist zo waardevol dat we met kinde-
ren en ouders praten over het thema 
energie. Kinderen zijn de toekomst. 
Wij willen kinderen meegeven dat 
zij de wereld daadwerkelijk kunnen 
veranderen’. 

Vervolg routekaart
De gemeente heeft zelf uiteraard ook 
een rol in de route tot 2030. Deze is 
uitgewerkt in ‘De routekaart naar een 
energie-neutrale gemeente in 2030’. 
Daarin zijn de uitgangspunten opge-
nomen die de energie-tranisitie en de 
uitwerking van de actieplannen mo-
gelijk maken. Ook is in de routekaart 
nieuw beleid ten aanzien van zonne-
velden uitgewerkt als een concreet 
instrument om het einddoel te beha-
len. De routekaart is geagendeerd op 
de raadscommissievergadering op 
16 maart en komt in de gemeente-
raadsvergadering op 30 maart.

Wethouder Brommersma, gedeputeerde Van den Berg, De Verduurzamers 
en directie plus projectteam SSW luisteren bij beide flats naar de 
toelichting door architect Jeroen Osendarp. (foto Renée Krijgsman)
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GEHAKTDAG (DONDERDAG 9 MAART)

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Lamshaas/lamsfilet

Kip-kaas-spek
(voor in de oven)

‘’Zweistraatjes” 
Filetlapje met mosterd, rode ui en spek

Hollandse sucade

Livar speklappen

100
GRAM 3.75

100
GRAM 6.50

100
GRAM 1.25

500
GRAM 7.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 2 maart
t/m woensdag 8 maart

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ham-prei salade
Filet americain
Ei-bieslooksalade

Gerookte ossenworst
Boeren achterham
Gegrilde kiprollade 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.49

MAARTENSDIJKSE 
PEPITAMIX

250
GRAM 2.98

100
GRAM 2.25PISTACHENOTEN

Noten & pinda'sSTOMPETOREN ROMIG 
JONG

500
GRAM 4.98

1
KILO 7.98

500
GRAM 7.98

PER
STUK 4.25

OUDE UTREGSE KAAS

LA TUR 
(Schaap/koe/geit)

100
GRAM 0.99

150
GRAM 5.-

HUISGEMAAKTE 
LASAGNE
DUN GESNEDEN 
PARMAHAM

Lekker voor het weekend!

HEERLIJKE MALSE 
KIPDIJFILET

6 HALEN=
5 BETALEN

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Runder verse worst, slavinken, 
gehaktspeciaaltjes, etc…

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG 8 MAART ZIJN WIJ GESLOTEN I.V.M. BIDDAG.

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

READY TO EAT

Mango's
PER STUK 

0.99

MOOIE

Broccoli
500 GRAM 

0.99

VOLOP BINNEN, DE LEKKERSTE

Mandarijnen (zonder pit) en
Tarocco Sinaasappels sap.. sap..

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 6/3, dinsdag 7/3 en woensdag 8/3

VERS GEWASSEN

Spinazie
ZAK 300 GRAM

0.99

Perssinaasappels
2 KILO

1.99

Italiaanse
gehaktschotel

100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Prei-gehaktschotel
100 GRAM

0.99

Pilav
MET GROENTERIJST

100 GRAM

1.25

Kabeljauw
MET GROENTE, RIJST OF
NOEDELS EN SESAMSAUS

100 GRAM

1.98

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Citroencake
of fruitcake
UIT EIGEN KEUKEN

NU

4.95
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VOORJAARSAANBIEDING
(geldig t/m 30 april)

Uw parketvloer machinaal
reinigen en afwerken

met onderhoudsmiddel nu

€ 10,- per M2 
(vraag naar de voorwaarden)

advertentie

Van Zodde tot Pleisterplaats 
door Walter Eijnhoven

Vergrijst de bevolking en hebben ouderen meer interesse in de lokale geschiedenis? 
Helaas is daar niets van bekend. Wel blijkt dat er steeds meer belangstelling is voor de 
geschiedenis van de eigen woonplaats. Beide Biltse Historische Verenigingen hebben 

dan ook de handen in elkaar geslagen om hun beider jubileum te vieren met 
een speciaal voor het jubileumjaar opgezette website, van Zodde tot Pleisterplaats.

2017 is een jubileumjaar voor 
beide historische verenigingen die 
gemeente De Bilt rijk is. De His-
torische Kring D’Oude School (25 
jaar) en de Historische Vereniging 
Maartensdijk (30 jaar) vonden el-
kaar om op gepaste wijze hun ju-
bileum samen te vieren met een 
speciale website www.vanzodde-
totpleisterplaats.nl. Maartensdijker 
Rob Bonhof is enthousiast over de 
website. Op de site wordt continu 
het laatste nieuws van het jubile-
umjaar gezet, zodat iedere bezoeker 
direct weet waar wat gebeurt. De 
site zelf is zeer gebruiksvriendelijk, 
kleurrijk en met links naar allerlei 
activiteiten, verwijzingen naar You-
Tube filmpjes en achtergrondverha-
len. Maar beide verenigingen wil-
len nog veel meer: ‘Dit jaar willen 
we deze jubilea groots vieren, met 
de leden, maar ook met het ove-
rig publiek. Wij willen ons dit jaar 

meer laten zien en naar buiten tre-
den. Onze beide verenigingen ho-
pen dan ook veel belangstellenden 
te kunnen begroeten op de diverse 
evenementen die wij dit jaar orga-
niseren’, vertelt Bonhof. 

Fietstocht
Eén van die evenementen in ont-
wikkeling, is een fietstocht van 25 
of 45 kilometer. Via een app op uw 
mobiel, of via een routebeschrij-
ving op papier laten de historische 
verenigingen zien hoe, vanaf on-
geveer het jaar 1000, het veenland-
schap van gemeente De Bilt zijn 
huidige vorm heeft gekregen en hoe 
kernen als bijvoorbeeld Westbroek, 
Groenekan en Maartensdijk zijn 
ontstaan. Bonhof: ‘Wij zijn nu nog 
druk bezig met de ontwikkeling van 
deze app. Als deze geheel naar onze 
wens is, komt dat direct op de web-
site te staan’. 

Kwartetspel
Natuurlijk staan er nog veel meer 
plannen op stapel voor komend 
jaar, zoals het Zes Kernen Kwar-
tetspel Gemeente De Bilt. De ge-
schiedenis van alle zes kernen is in 
een kwartet “gevangen”. Beide his-
torische verenigingen denken dat 
(groot)ouders en (klein)kinderen 
hiermee spelenderwijs in aanraking 
komen met de lokale geschiedenis 
van gemeente De Bilt. Ook voor 
deze activiteit geldt dat deze nog in 
ontwikkeling is. 

Scholen
Ook voor leerlingen van diverse ba-
sisscholen geven beide verenigin-
gen lessen met als uitgangspunt ge-
schiedenis van de eigen omgeving. 
‘Laat een leerling van een basis-
school een foto zien van een groep-
je mensen die rond 1900 hun auto 
showen, tien tegen één dat je met 

die leerling in de geschiedenis kunt 
duiken. De auto en kleding van die 
mensen van toen roepen vragen op 
bij leerlingen. En dat is nu precies 
de bedoeling van beide verenigin-
gen. Interesse kweken in de eigen 
geschiedenis’. Vanuit de scholen 
worden nog meer activiteiten geor-
ganiseerd. Alle middelbare scholen 
in De Bilt werd gevraagd een his-
torische film te maken. Vanuit het 
Groenhorst College Maartensdijk 
werd een film gemaakt over het 
Bilts Hoogkruis. Deze is te zien op 

25 maart in de Mathildezaal op het 
gemeentehuis in Bilthoven. 
In de loop van het jaar organiseren 
beide verenigingen nog veel meer 
evenementen. Wat te denken van 
een reizende tentoonstelling over 
100 jaar Bilthoven, een lezing over 
straatnamen in De Bilt en een le-
zing van de heer Copijn, over zijn 
laatst verschenen boeken.

Voor meer informatie over alle eve-
nementen: www.vanzoddetotpleis-
terplaats.nl

Rob Bonhof toont de nieuwe jubileum website. 

Vrienden van het Van 
Boetzelaerpark vieren feest

Tijd voor NLdoet
Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is NLdoet. Heeft u zin om 
een keer vrijwilligerswerk uit te proberen? Sluit dan aan 

bij een leuke NLDoet-klus bij u in de buurt. 
Er zijn nog vrijwilligers nodig. 

De lente staat symbool voor een nieuw, fris begin. Dus tijd voor de 
voorjaarsschoonmaak en het lente-proof maken van de tuin. Op vrijdag 
10 en zaterdag 11 maart is het NLdoet-weekend en zijn er volop ‘bin-
nen- en buitenklussen’ te doen. Zo wordt bij Stichting Walter Maas in 
Bilthoven geklust in de tuin van Huize Gaudeamus, krijgt het Van Boet-
zelaerpark in De Bilt een grote schoonmaak en gaan vrijwilligers voor 
het Thomashuis in Maartensdijk in de tuin aan de slag. Er zijn ook veel 
andere activiteiten, bijvoorbeeld om mensen een leuke dag te bezorgen. 
Kijk snel op de website van Nldoet.

Proeven 
Tijdens NLdoet gaan vrijwilligers een dag(deel) aan de slag bij vrijwil-
ligersorganisaties. Omdat het om een eenmalige klus gaat, is NLdoet 
een uitgelezen kans om eens kennis te maken met een organisatie of 
met vrijwilligerswerk in het algemeen. Men kan zich via de website 
van NLdoet aanmelden voor een klus bij u in de buurt: www.nldoet.
nl Klik op ‘Klus zoeken’, vul uw woonplaats in en u ziet een overzicht 
van klussen. De vrijwilligerscentrale van Mens De Bilt denkt hierin 
graag met u mee. Neem zo nodig contact op met: Jolijn Jurgens via 
j.jurgens@mensdebilt.nl of tel. 06 17007462 of kom langs bij de va-
caturebank op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur in De Bilt (Prof. Dr. 
Debijeweg 1). Bedrijven die zich vrijwillig willen inzetten voor NLdoet 
kunnen contact opnemen met Judith Boezewinkel van Samen voor de 
Bilt via j.boezewinkel@mensdebilt.nl + tel. 06 11564957.

Repaircafé Bilthoven

Zaterdag 4 maart is er Repair Café bij de WVT in Bilthoven. Men kan hier kapotte spullen komen repareren 
met hulp van lokale reparatiedeskundigen. Voor de kinderen is er een knutseltafel. De toegang is gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. Het Repair Café wordt georganiseerd door Transition Town de Bilt i.s.m. WVT, 
Talinglaan 10 in Bilthoven van 11.00 tot 15.00 uur. Info op www.repaircafebilthoven.wordpress.com.

Het was zaterdag een beetje 
feest in de verzamel/werk-
ruimte in het Van Boetzelae-
rpark in De Bilt. De Vrienden 
bestaan dit jaar 10 jaar. Bo-
vendien was het die ochtend 
de 25ste opschoondag, sinds 
de start van dit initiatief. Het 
is mooi om te zien hoe de 
vrijwilligers iedere maand de 
handen uit de mouwen steken 
om dit mooie park zijn allure 
te laten behouden. 
(Frans Poot)
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

De Bilt in Debat: Wat is normaal?
De Bilt in Debat wordt georganiseerd door Het 
Kunstenhuis en Bibliotheek Idea. We leven in een 
tijd van snelle veranderingen. Hoe zit de samen-
leving nu in elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? 
Wat is daarin normaal? We zoeken antwoorden, 
niet van de politiek maar met elkaar, inwoners 
van gemeente De Bilt. Debatteer mee! 8 maart 
van 20.00 – 22.00 uur, Theaterzaal Het Lichtruim, 
Planetenbaan 2 Bilthoven. Toegang gratis,
aanmelden: mkamphuis@ideacultuur.nl

NLdoet, doet u ook mee?
Vrijwilligerswerk uitproberen? Dat kan tijdens 
NLdoet op 10 en 11 maart 2017.
Hier zijn nog extra handen bij nodig: 

• De Bilt: Hekwerk opknappen bij Landgoed 
Vollenhoven. Gezellige middag met ouderen 
bij Stichting De Bilthuysen.

• Bilthoven: Opknappen moestuin Reinaerde. 
Schilderen en opknappen van kleedkamers en 
bijgebouwen bij KV NOVA.

• Maartensdijk: Opknappen van tennispark 
van tennisvereniging Tautenburg. Opfrissen, 
opknappen van hal en lokalen bij Wereldkidz 
Kievit.

• Hollandsche Rading: Voorjaarsonderhoud 
tennisvereniging.

Aanmelden/info: j.jurgens@mensdebilt.nl
of 06 1700 7462.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering
Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

10 ei eren voor 1,
00

Pikant
belegen kilo 8,95
Boer Mulder
belegen 500  gram 5,95
Verse
Roombrie +  250  gram 1,00

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 3 maart kunt u weer 
klaverjassen bij SVM. In de kantine 
van deze sportvereniging aan de Die-
renriem 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. Voor aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063.

PvdA en sociaaldemocratie

Bij de PvdA kan men op donderdag 
2 maart ook overdag terecht; dit keer 
is het onderwerp: ‘De geschiedenis 
van de sociaaldemocratie’. Er is een 
inleiding van Tweede Kamerlid Agnes 
Wolbert. De overdagbijeenkomst op 
donderdag 2 maart (09.45u) is bij 
Jan Akse , J. Romankwartier 10 in 
Bilthoven. Er is ook bijpraten vanuit 
de gemeenteraad met fractievoorzit-
ter Krischan Hagedoorn. Leden en 
niet-leden zijn welkom; er is gele-
genheid tot discussie. Informatie: tel.: 
030 2286903, 030 32282813 of 030 
2201295.

Ontmoetingsdienst

De komende ontmoetingsdienst in de 
recreatieruimte van Dijckstate vindt 
plaats op vrijdag 3 maart om 19.30 uur. 
Bij een ontmoetingsdienst is er eerst 
een (korte) viering. Na de viering is er 
gelegenheid om koffie te drinken en 
met elkaar te praten. De heer J. Groot-
endorst is deze keer de voorganger. 
Muzikale begeleiding is er van mevr. 
Ria van Aarnhem. Ouderenwerker Jan 
Grootendorst is telefonisch te bereiken 
(0346 212904) als men om vervoer 
verlegen zit. 

Openbare avond over 
Vluchtelingenhulp

Vrijdag 3 maart wordt er in het Her-
vormd Centrum, Dorpsweg 42B te 
Maartensdijk door de Kiesvereniging 
SGP De Bilt een openbare bijeenkomst 
gehouden over Vluchtelingenhulp in 
Syrië. Spreker is ds. G.J. Blankers. 
De aanvang is 20.15 uur; vanaf 20.00 
uur inloop met koffie. Er wordt een 
collecte gehouden t.b.v. het vluchtelin-
genwerk in Syrië.

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

DIVERSE 
CREMES EN 

MAKE-UP 
PRODUCTEN

NU MET

30%
KORTING

Kom je mee 
snacken bij 
Kapper Hans

Vanaf 16.00 uur
Happy Hour (het mag weer)!

Voor info bel 212455

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

MET EEN FRISSE, NIEUWECOUPE HET VOORJAAR IN!

WE GEVEN U GRAAGEEN GOED ADVIES!

VIKORN

€ 1,30

NIEUW!
APPELCAKE CARRÉ

6 stuks

€ 5,75

een heerlijk 
meergranen-
broodje

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com



Doe een wens uitstapjes

Dhr. Kruit - bewoner van verzorgingshuis De Koperwiek - heeft op 
dinsdag 14 februari 2017, in het kader van ‘Doe een wens’ een bezoekje 
gebracht aan de nieuwe stationshal in Utrecht. Dhr. Kruit heeft de 
ontwikkelingen rond de bouw van de stationshal op de voet gevolgd en  
had als ultieme wens  het resultaat te bewonderen. Dit kon hij samen 
met zijn mantelzorger Janine Heijbroek en dagbestedingsondersteuner 
Judith Scheepstra van De Koperwiek doen. Om een goed overzicht te 
hebben over het stationsgebied is hij ook bovenin de Rabotoren aan de 
Croeselaan geweest. Een zeer geslaagd uitstapje op een stralende dag, 
waar meneer met veel genoegen aan terug kan denken. 

Ook aan mevrouw Verschoof is gevraagd wat zij nog eens zou willen 
doen in het kader van ‘Doe een wens’. Het antwoord van mevrouw was 
meteen; naar de bingo! Medebewoonster, mevrouw Bach, had hier ook 
veel zin in. Samen zijn deze dames 
op vrijdag 17 februari naar de 
bingo geweest in Servicecentrum 
in Maartensdijk. Hier wordt 
iedere maand bingo gespeeld 
door een grote groep ouderen die 
nog behoorlijk fanatiek zijn in 
dit spel. Het werd een gezellige 
middag, de dames hadden veel 
geluk en wonnen meerdere 
prijzen. 

(Judith Scheepstra)
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advertentie

www.arttraverse.nl

CANDELA LUMEN LUX 
Udo Prinsen, 
Casper Prager en 
Hanne van Baarle  
Foto’s en ruimtelijk werk

2 maart van 14.00-15.30 uur 
rondleiding en finissage

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

15 januari | 7 maart 2017

AZM bereidt zich voor op een 
sfeervol concert

door Kees Diepeveen

Op 25 maart geeft het Algemeen Zangkoor Maartensdijk een concert in de Michaelkerk in De 
Bilt. Het concert draagt de titel: Love & Lament. Engelse muziek door de eeuwen waarin zowel 
romantische als droevige muziek uit die tijd zal worden gezongen. Dirigent Stephan Pas geeft 

weer wat de sfeer van de avond zal worden.

Stephan Pas licht toe: We zingen 
Engelse muziek door de eeuwen 
heen, waarin de thema’s liefde en 
droefenis in al die perioden terug-
komen. Daarom is ook gekozen 
voor de titel Love en Lament. Het 
concert bestaat uit vier blokken, 
te weten: oude muziek, madrigale, 
moderne en romantische muziek. 
Er worden steeds koppelingen ge-
maakt tussen die thema’s die pas-
sen in het tijdsbeeld. Madrigale 
muziek is een vier- tot zes stem-
mige a-capellacompositie met een 
expliciet wereldlijke tekst uit de 
renaissanceperiode, aldus Step-
han Pas. 

Muziekgeschiedenis
Het koor bestaat uit 54 zangers 
en zangeressen die zes eeuwen 
muziekgeschiedenis uit Enge-
land gaan zingen. In het koor zijn 
ook projectzangers opgenomen 
die zich speciaal voor dit concert 
hebben gemeld. Omdat het koor 
versterking kan gebruiken in de 
mannelijke stemgroepen tenoren 

en bassen hoopt men dat vooral 
mannelijke projectzangers zich bij 
AZM willen aansluiten.

Koorgeschiedenis
Stephan geeft een kijkje in het 

programma van het concert: ‘Het 
concert wordt een reis door de 
Engelse koorgeschiedenis. We 
hopen dat het publiek dit als een 
eenheid gaat ervaren. Zo zingen 
we serieuze muziek van Henry  

Dirigent Stephan Pas achter de vleugel. Op de eerste rij geheel rechts zit 
Corry de Vlieger; mede verantwoordelijk voor het thema van het concert.

Bram Dolman exposeert in 
d‘ Amandelboom

door Henk van de Bunt

‘Toen ik in 1946 mijn eerste olieverfschilderij maakte, bestond er nog geen acrylverf. Jarenlang 
was dus olieverf de belangrijkste materie voor mij. Ook het pentekenen en aquarelleren beoefen 

ik nog regelmatig. Sinds door mij de eigenschappen van acrylverf werden ontdekt, schilder ik 
tegenwoordig ook in acryl op doek of papier’. Op de expositie van Bram Dolman

in woonzorgcentrum d’Amandelboom in Bilthoven is een selectie te zien van
32 werken van deze niet te stuiten hobbyist uit De Bilt.

Al vanaf zijn jeugd bestaan er voor 
Bram Dolman drie hobby’s: schaat-
sen, schaken en schilderen. Dolman: 
‘Bij het schaatsen en schaken gaan 
de jaren tellen, maar schilderen doe 
ik nog met evenveel plezier als vroe-
ger. Landschap, stilleven en portret, 
elk thema heeft mijn interesse, maar 
landschap het meest. Van mijn va-
der, die kleurmaker was, kreeg ik 
mijn eerste lessen. Hij leerde mij de 
geheimen van het kleur mengen’. 
Bram Dolman schildert o.a. stadsge-
zichten en landschappen. Het schil-
deren in olieverf heeft nog steeds 
de voorkeur bij het weergeven van 
landschappen en stadsgezichten: ‘In 
deze techniek werk ik al sinds mijn 

jeugd. Mijn eindresultaten in olie-
verf, acryl of pentekening zijn altijd 
realistisch van karakter. De laatste 
jaren is het portret eveneens een in-
teressant thema voor mij geworden. 
Inspiratie ontstaat vaak tijdens mu-
seumbezoek. Het landschap heeft al-
tijd mijn voorkeur gehad, vooral als 
er water in voorkomt. Op de meeste 
landschappen die ik maak is dus wa-
ter te zien’.

Gebouwen
Bram Dolman is veelzijdig: ‘In het 
jubileumjaar van ‘900 jaar De Bilt’ 
exposeerde ik onder meer met schil-
derijen van gemeentehuis Jagtlust. 
Het schilderen van monumentale 

gebouwen heeft nog altijd mijn in-
teresse. Jagtlust heb ik sinds 1980 
al menigmaal getekend, geschil-
derd of geaquarelleerd, meest in op-
dracht. Het fraaie gebouw blijft mij 
boeien omdat elke weergave vanuit 
verschillende gezichtspunten toch 
steeds weer anders van sfeer wordt’. 
Naast Jagtlust vereeuwigde Dol-
man o.a. ook Eyckenstein (1780) 
in Maartensdijk en de Zuiderkapel 
(1916) in Bilthoven. Dolman ex-
poseert van eind januari tot en met 
eind mei 2017 in d’Amandelboom, 
Noord Houdringhelaan 82 in Biltho-
ven. De expositie is tijdens de ope-
ningsuren van het woonzorgcentrum 
vrij toegankelijk. 

In d’Amandelboom Bram Dolman 
naast v.l.n.r. de Biltse Dorpskerk 
(Peperbus) en de Hervormde Kerk 
in Westbroek.

Purcell dat wordt gekoppeld 
aan de lichte muziek uit die tijd. 
Dat is een oud liefdesliedje uit die 
tijd tegenover begrafenismuziek 
uit die periode. Evenzo doen we 
dat met romantische muziek van 
Vaughan Williams tegenover reli-
gieuze muziek. Ook de moderne 
muziek van John Tavener komt 
aan bod. Een van zijn liederen is 
gezongen op de begrafenis van 
Lady Diana. Zijn religieus getinte 
lied The Lamb wordt ook door het 
koor vertolkt’. 

Intermezzo
Het koor wordt ondersteund door 
een piano, een (kist-)orgel en een 
cello. Deze drie instrumenten ko-
men gedurende het concert in di-
verse samenstellingen terug. Een 

kistorgel is een klein pijporgel dat 
de vorm heeft van een kist. De pia-
no en het kistorgel worden bespeelt 
door Arthur Bouma en de cello 
door Matthias Naegele. Zij zullen 
ook een aantal intermezzo’s spelen 
tijdens het concert.

Akoestiek
De Michaelkerk in De Bilt wordt 
door AZM graag gebruikt voor haar 
concerten. De akoestiek in de kerk 
is erg goed. Er is plaats voor rond 
de 500 mensen. Het concert zal on-
geveer 2 uur duren. Na het concert 
kon nog even worden nagepraat on-
der het genot van een drankje. Step-
han Pas geeft nog een beetje lading 
mee in zijn laatste woorden wan-
neer hij zegt dat het concert eindigt 
met een muzikale verassing.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

PROCUREURLAPJES

100% Duroc d'olives varkensvlees. Heerlijk mals, 

wordt niet droog; ook lekker voor saté!!
500 gram 5,75

BLACK ANGUS RIBLAPJES

120 dagen graan gevoerd. Heerlijk met iets vet 

dooraderd, ca. 1½ uur stoven
500 gram 7,50

BOEREN VAKANTIE GEHAKT

Gekruid & gezouten, eitje erdoor en gevuld met verse 

groenten, super smaakvol en panklaar!
500 gram 4,75

LAMS KOTELETJES

Gemarineerd of naturel. Van de rug gesneden, mag 

lekker rosé gebakken worden; 2 min. totaal
100 gram 1,65

BLACK ANGUS BURGERS

Glutenvrij. Lekker gekruid met zout, peper, mosterd & 

verse bieslook, de lekkerste van allemaal!
100 gram 1,40

GEVULDE KIPFILET

Met o.a. kipfilet, kruiden crème, chorizo & rucola; 

zachtjes braden ca. 10 tot 12 minuten
100 gram 1,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 27 februari t/m zaterdag 4 maart. Zetfouten voorbehouden.

Dier van de maand:
Belle

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Beer,
het vorige 
asieldier van 
de maand, 
is inmiddels 
geplaatst.

Belle is heel erg lief en aanhankelijk. Belle heeft de nodige 
medische problemen met haar blaas en lever. Verder is ze 
erg stressgevoelig en wil dan nog wel eens een plasje in huis 
doen. 

Voor onze lieve Belle zijn we op zoek naar haar eigen
gouden mandje. Deze dame van 11 jaar hoeft niet zo nodig 
naar buiten dus een flat is geen enkel probleem,
maar ze zou ook prima in tuin kunnen wandelen.

Als ze genoeg aandacht krijgt vindt ze het al gauw goed.
We zoeken voor haar een rustig huishouden waar geen 
kleine kinderen of andere huisdieren aanwezig zijn.
Grote kinderen zijn geen probleem. 

Nu heeft Belle helaas een medisch probleem waardoor ze 
speciaal dieetvoer moet eten. Wie laat zich hier niet door 
weerhouden om haar een keer te bezoeken?
Wij denken dat je dan meteen verkocht bent en
Belle zal je zeker vrolijk kletsend ontvangen.

Misschien tot snel?

Stroomverbruik scannen met de Wattcher
Dit werkt verslavend!

“Dit is echt verslavend.”, zegt ze met 
een grijns op haar gezicht. Ze heeft 
nu al een recordbesparing van zo’n  
40 procent bereikt, maar tevreden is 
ze nog niet: “Ik wil zeker op de helft 
uitkomen van het stoomverbruik 
waarmee ik begon.” Ze wordt daarbij 
geholpen door het apparaatje in de 
keuken waarop het actuele stroom-
verbruik is te zien. Aan deze meter is 
een website gekoppeld. Op de com-
puter laat ze zien hoe de Wattcher 
haar stroomverbruik bijhoudt. “Kijk, 
om 10.00 uur zette ik het koffi ezetap-
paraat aan, dat zie je aan deze piek.” 
Via de website krijgt ze ook weke-
lijks tips en opdrachten. “Fascine-
rend om hier mee bezig te zijn!”

Boosdoener
Het begon allemaal op een buurtbij-
eenkomst van BENG! Toen kreeg 
Roel door dat haar energieverbruik 
hoger uitkwam dan vergelijkbare 
huishoudens. De boosdoener was al 
snel bekend: haar jaarlijkse stroom-
verbruik van 3350 kWh was voor 
een groot deel te wijten aan een 
koelvriescombinatie. Het oude ap-

paraat verbruikte een derde deel 
van haar totale jaarverbruik. Roel 
schoot gelijk in de actie en besloot 
drie energieslurpers te vervangen 
door moderne apparaten: de be-
ruchte koelvriescombi, de magne-
tron (25 jaar oud) en de koelkast in 
de keuken. De apparaten worden  
uit de roulatie genomen en gerecy-
cled, want zo zegt Roel: “Ik heb drie 
kleinkinderen. Ik voel een verant-
woordelijkheid om mijn aandeel in 

klimaatverandering zo klein moge-
lijk te maken.” Ze speurt haar huis 
nu verder af naar mogelijke bespa-
ringen: stekkers uit het stopcontact, 
stofzuiger niet meer voluit. Er blijkt 
nog van alles mogelijk. 

Ook uw stroomverbruik terugdrin-
gen? Kijk op www.beng2030.nl, 
‘Scan uw stroomverbruik met de 
Wattcher’. Op 13 maart start een 
nieuwe ronde.

Roel investeert direct in energiezuinige apparatuur! (foto Jenny Senhorst)

Roel uit Bilthoven kreeg van energiecoöperatie BENG! een paar weken de stroommeter Wattcher in huis.
Daarmee kun je heel gemakkelijk het eigen stroomverbruik in de gaten houden. Via de website kan ze

tot op de minuut zien hoe haar stroomverbruik is verlopen. Ze doet nog maar net mee aan de actie
maar ze is nu al op weg naar 50 procent besparing.

Out� ts Boots Accessories

Wintersale

Blessed by
Comfort

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

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

BIJ ONS IS HET ALTIJD

FEEST

Leer jasje
van € 349,95 
nu € 90,- 

...Ook in een 
lange versie!

Voor ons bedrijf in de omgeving Maartensdijk zijn wij op zoek naar een medewerker Beschoeiing en bestrating. 
De werkzaamheden van deze functie vinden voornamelijk plaats rondom Utrecht. Ben jij iemand die van werken 
houdt, graag buiten bezig is, bereid om te leren en flexibel inzetbaar? Reageer dan op deze vacature.

Wat verwachten wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de functie 
verwachten wij het volgende van jou:
• Je bent in het bezit van een geldig VCA certificaat
• Geen 9 tot 4 uur mentaliteit
• Goede fysieke gezondheid
• Zelfstandig, flexibel en collegiaal

VACATURE
Beschoeiing-Bestrating medewerker bestratingen  |  beschoeiingen  |  grondwerk  |  tuinaanleg

Valklaan 34 
3738 GH  Maartensdijk

Mobiel   (06) 100 93 369
www.landwaart-bestratingen.nl 
info@landwaart-bestratingen.nl
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advertentie

Het leven op 
boerderij De Bonte Parels

door Walter Eijndhoven

Aan de Korssesteeg 3 in Westbroek is boerderij De Bonte Parels te vinden. Een doorsnee 
boerderij waar de boer nog vroeg op moet om zijn koeien te melken en de andere dieren te 

voeren en verzorgen. Er worden allerlei activiteiten voor kinderen en groepen georganiseerd en 
de boerderij krijgt een biologische status. 

Maar de boer des huizes doet nog 
meer. In de vroege lente laten wei-
devogels horen dat zij er ook nog 
zijn. ‘De frisse voorjaarslucht is 
gevuld met baltsgeluiden van kie-
vit, grutto en tureluur. Zij nestelen 
op het land achter de boerderij van 
Rutger en Christianne Hennipman. 
‘Naast onze gewone bezigheden op 
de boerderij doen wij actief aan na-
tuurbeheer, wij zorgen dat de weide-
vogels in alle rust kunnen broeden 
en hun jongen grootbrengen’. Aan 
het woord is Rutger Hennipman uit 
Westbroek. Hij vervolgt: ‘Chris-
tanne en ik gaan voor biologisch en 
daar hoort ook natuurbeheer bij. Dit 
jaar hopen wij op nog meer broed-
gevallen van weidevogels’. Dat 
de familie Hennipman van dieren 
houdt, is ook te zien aan de dieren 
op het erf en achter het huis. Zij 
houden niet alleen 60 melkkoeien 
met de bijbehorende 40 stuks jong-
vee, Rutger kent hen trouwens al-
lemaal bij naam: Catootje, Sneeuw-
witje Tobina, Meertje en Chrissy, 
maar zij hebben ook kippen, een 
hond en drie geiten. Hennipman: 
‘Ja, wij hebben van alles lopen hier. 

Rond de stal hadden wij een paar 
katten, voorheen waren het er wel 
een stuk of 20. Het zijn wel “wilde” 
katten hoor, je kunt ze niet oppak-
ken. En verder hebben wij nog een 
tinkermerrie. Komend jaar willen 
wij er nog ééntje bij, zodat zij sa-
men lekker de wei in kunnen’. 

Omschakeling
Tot voor kort hadden Rutger en 
Christianne een gangbaar melk-
veebedrijf. Dankzij de vrijgelaten 
melkquota in 2015 door de Euro-
pese Unie, konden veel boeren hun 
bedrijf uitbreiden. Meer koeien, 
is meer melk en dus meer winst, 
dachten vele boeren. Zij hadden 
echter geen zin om mee te gaan 
in deze ratrace en besloten uitein-
delijk geheel om te schakelen naar 
biologisch boeren. Christianne: 
‘Wij boerden al voor 90% op bio-
logische wijze, dus de stap die wij 
moesten nemen was niet al te groot. 
Maar wel het meest ingrijpend: 
geen kunstmest meer gebruiken 
betekent minder voer van eigen 
land. Minder voer van eigen land 
betekent meer voer aankopen.En 

voer met het EKO keurmerk is een 
flink stuk duurder’. Het omschake-
len van gangbaar naar biologisch is 
een lang proces van twee jaar, met 
een strakke planning. Met name de 
financiële kant is lastig: biologisch 
boeren betekent hoge kosten en 
dat terwijl je in de eerste anderhalf 
jaar van de omschakelperiode de 
gangbare prijs betaald krijgt. Op 
dit moment zijn banken moeizaam 
bereid deze periode te financieren. 
Dus moet de boer overal zelf voor 
opdraaien. En dat lukt alleen als je 
al een flink aantal jaren boert, je 
leningen een eind hebt kunnen af-
lossen en geen grote investeringen 
hebt gedaan of die nog voor de deur 
staan. Hennipman: ‘Christianne 
en ik zijn nog jong en hebben nog 
niet al te lang geleden het bedrijf 
overgenomen, waardoor de finan-
ciële ruimte voor de omschakeling 
onvoldoende was. Na veel gepraat 
met de Rabobank en het schrijven 
van een ondernemingsplan kregen 
wij uiteindelijk toch groen licht van 
hen en dus konden wij verder met 
de volgende stap: een nieuwe stal. 
Deze is bedoeld voor onze droog-

Rutger met een paar van zijn geliefde koeien. 

Bas de Gaay Fortman te gast 
De Bilthovense Boekhandel is voortaan elke eerste zondag van de maand vanaf 12.00 uur open. 

Men kan dan ook in de winkel aan de Julianalaan 1 in Bilthoven aanschuiven bij 
De tafel van Ike (van 15.00 tot 16.00 uur); een informeel samenzijn 

met koffie en thee en een gast(-spreker). De onderwerpen die aan bod komen 
hebben betrekking op kunst, cultuur en de actualiteit in brede zin. 

Op 5 maart zal Bas de Gaay Fort-
man te gast zijn. Als hoogleraar 
Politieke Economie richt Bas de 
Gaay Fortman (1937) zich al meer 
dan een halve eeuw op de dage-
lijkse spanning tussen macht en 
moraal. Moreel erfgoed gaat over 
al wat een land aan publieke mo-
raal heeft verworven, zoals gelijke 

behandeling en het discriminatie-
verbod. De grondwet opent daar-
mee. Maar anders dan ‘cultureel 
erfgoed’ a la de Amsterdamse 
grachtengordel en de molens bij 
Kinderdijk is moreel erfgoed nog 
geen bekend begrip. 

Bas de Gaay Fortman schetst een 

context van bedreigd moreel erf-
goed, zoekt aanknopingspunten 
voor de publieke moraal vandaag 
en betrekt die op de aanpak van de 
grote problemen van onze tijd. Bilt-
hovenaar prof. dr. Willem Hendrik 
Gispen leidt deze spreker door deze 
zondagmiddag heen. De entree is 
vrij, maar vol is vol. 

staande koeien en ons jongvee. 
Jongvee moet in de biologische 
veehouderij de beschikking krijgen 
over weidegang en dat is nu lastig te 
realiseren. Daarom kiezen wij voor 
een aparte jongveestal. Het jongvee 
is onze toekomst, zeg maar. Op ter-
mijn zijn zij onze melkkoeien. De 
opfok van jongvee doen wij geheel 
zelf. Wij hebben het beste met de 
dieren voor, van kalf tot vaars (als 
zij voor het eerst een kalf krijgt)’. 
Kortom, er komt heel veel kijken 
bij biologisch boeren.

Nieuwe stal
Rutger en Christianne wachten nu 
op de vergunning om te mogen be-
ginnen met de bouw van een pot-
stal: grote hokken met stro met uit-
loop naar buiten. Christianne: ‘Wij 
kunnen de dieren heel makkelijk 
naar buiten laten gaan en hen ook 
weer naar binnen laten komen. Aan 
de voorzijde van de stal komt een 
voergoot, zodat wij de dieren met 
de voermengwagen kunnen voeren. 
Zo weten wij zeker dat ze voldoen-
de te eten krijgen en kunnen wij de 
groei en ontwikkeling van de dieren 
goed in de gaten houden. De mest 
die de dieren produceren en die dus 
vermengd wordt met het stro heet 
ruige mest, of stalmest. Door dit na 
het uitmesten een jaar te laten lig-
gen, composteert het en hebben wij 
weer een goed product voor de bo-
dem. Bodemdiertjes gedijen goed 
in dit soort mest, waardoor het bo-
demleven verbetert. En daar varen 
de weidevogels wel bij. Zo probe-
ren wij de kringlopen op ons bedrijf 

steeds sluitender te krijgen’.

Vlees
Naast het melken van koeien, wordt 
er sinds een paar jaar ook vlees ver-
kocht vanaf de boerderij. Vlees dat 
afkomstig is van eigen melkkoeien 
en (te) kleine stierkalfjes die, nadat 
zij gecastreerd zijn, als os worden 
afgemest. Christianne: ‘Wij zien 
onze stierkalveren en melkkoeien, 
die niet meer geschikt zijn voor 
melkproductie niet als restproduc-
ten, maar als dieren die nog steeds 
een waardevol voedingsmiddel le-
veren, namelijk vlees. Met de toe-
nemende vraag van de consument 
naar voedsel waar de herkomst van 
bekend is en het duurzaam omgaan 
met het produceren en consume-
ren van voedsel, zijn wij met deze 
verkoop gestart. De vraag naar ons 
vlees groeit behoorlijk en daar zijn 
wij blij mee. Uiteindelijk voelt het 
voor ons veel prettiger als een koe 
op deze manier ons bedrijf verlaat 
dan wanneer zij op een grote vee-
wagen richting de slachterij wordt 
getransporteerd’. 
Op boerderij De Bonte Parels is 
iedere belangstellende welkom om 
een kijkje te komen nemen. Van 
educatie en rondleidingen tot kin-
derfeestjes, koeknuffelen en pick-
nicken. Meer informatie kunt u 
vinden op www.debonteparels.nl 
of u kunt bellen: 0346-282 098 of 
mob. 06-50473185. Op Facebook 
zijn Rutger en Christianne met de 
ontwikkelingen van hun bedrijf te 
volgen via: www.facebook.com/
debonteparelsWinnaar Valentijnactie 

winkeliersvereniging
Zaterdagmiddag werd de prijs uitgereikt aan de winnares van de Valentijnactie van 
winkelcentrum De Bilt bij Kwaliteitsslagerij van Loo door voorzitter Bas van Loo. 

Zaterdag 11 februari stond de klant 
centraal op winkelcentrum De Bilt. 
Op deze dag betuigden de winke-
liers hun ‘liefde’ aan de consument 
van het winkelcentrum. De leden 
van de scouting zijn deze dag de 
straat op gegaan om de klant te ver-
assen met een hartjesballon gevuld 
met helium. Vervolgens kregen de 
klanten de gelegenheid een kaartje 
in te vullen om kans te maken op 
een ‘romantisch’ weekend aan zee 
voor 2 personen.

Winnares Brigit van Meer kreeg 
een romantisch weekend aan zee 
voor twee personen uitgereikt door 
Bas van Loo. De kinderen moesten 
er nog even aan wennen.

Grootbloemige violen

Diverse 
kleuren

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

6,99   
Bak 18 stuks

Volg ons op:

van 1 T/m 
7 maaRT

aCTIE

1559_BC_Karel_103x100_week1.indd   1 27-02-17   06:41
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Voordeel

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

129

500

10,-

100

Roche Mazet
wijnen

3 � essen

Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 maart 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Bami-, Nasi-
of Macaroni 
pakket
per stuk

Jumbo
kip� letblokjes
285 gram
2 pakken

Appel� appen
vers uit
eigen oven
2 stuks
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Succesvolle debatavond Westbroek
door Walter Eijndhoven

Aan de vooravond van de landelijke verkiezingen op 15 maart, vond woensdag 15 februari een 
debatavond in Westbroek plaats. Vertegenwoordigers van zeven landelijke partijen durfden 

het aan om het strijdtoneel te betreden met zzp’ers, ondernemers en anderen uit Westbroek en 
omgeving, die hen het vuur aan de schenen legden. 

Het klinkt allemaal dreigender dan 
de avond eigenlijk was. Een zwaar 
debat was dan ook zeker niet de in-
steek van deze toch vooral informa-
tieve avond. De goed gevulde zaal 
was wel erg benieuwd naar wat de 
politici hen te vertellen hadden. 
Het debat werd geleid door West-
broekers Peter van Dijk en Bas van 
Atteveldt. Ondanks dat de sprekers 
maar vijf minuten spreektijd kre-
gen, liep het debat toch nog wel een 
half uur uit. Maar ja, dat heb je nu 
eenmaal met politici.

Mobiel
Nog voor het begin van het debat 
werd, via de mobiel, bepaald op 
welke partij men waarschijnlijk 
stemt. De meeste stemmen gingen 
naar de SGP met 30%, als tweede 
de VVD met 19% en op de derde 
plaats eindigde D’66 met 16% van 
de stemmen. Daarna ging het los. 
Ieder kamerlid kreeg maximaal 
twee minuten de tijd om zichzelf 
voor te stellen aan het publiek en te 
vertellen waar hij voor gaat binnen 
de partij. Dit varieerde van ‘scherp 
op de cijfers’ (GrL), ‘opkomen voor 
het leven’ (SGP), ‘inzetten van ta-
lenten in Nederland’ (CDA), ‘kind 
verdient goede zorg’ (PvdA) tot 
‘hardmaken voor energie’ (D’66), 
‘ruimte voor mens en schepping’ 
(CU) en ‘kansen voor iedereen’ 
(VVD). Wat verder opviel was 
dat iedereen voor een plaats in de 
Tweede Kamer ging en natuurlijk 
hoopte dat zijn partij de grootste 
zou worden. 

Wet DBA
Het eerste onderwerp in het debat 
was de rol van Den Haag in ons 
leven. De VVD sprak over een zo 
klein mogelijke overheid en dat 
deze effectief moest opereren. De 
andere partijen gooiden het echter 
direct over een andere boeg en be-
gonnen met elkaar te sparren over 
de wet DBA (Deregulering Beoor-
deling Arbeidsrelaties). ‘De komst 
van deze wet zorgde ervoor dat de 
Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 
per 1 mei 2016 is komen te ver-
vallen’, legt Bas van Atteveldt uit 
aan de toehoorders. Hij vervolgt: 
‘De arbeidsrelatie tussen onderne-
mer/opdrachtgever en werknemer 
is soms niet geheel duidelijk en 
de belastingdienst legt een flinke 
boete op als er een arbeidsrelatie 
bestaat tussen een ondernemer en 
een ‘schijnzelfstandige’. Hierdoor 
lopen veel zzp’ers opdrachten mis 
van hun opdrachtgevers’. De diver-
se partijen wilden graag hun zegje 
doen over werk en arbeidsrelaties. 
De VVD vindt vaste arbeidscon-
tracten te vast en wil deze proble-
men graag oplossen. Ook de SGP 
wil deze problemen graag oplossen. 
De PvdA ziet liever dat vast werk 
iets flexibeler wordt en dat flexibel 
werk iets vaster wordt. De partijen 
buitelen over elkaar op het podium 
in het Dorpshuis. Het CDA kiest 
voor een contract van drie of vijf 
jaar, waar D’66 weer liever ziet dat 
iedereen een vaste baan krijgt aan-
geboden. Wel moet het ontslagrecht 
op de schop. Sneller aannemen, 

maar ook eerder kunnen ontslaan. 
Vanwege alle moeilijkheden met de 
wet DBA is deze overgeheveld naar 
het volgende kabinet.

Duurzaam ondernemen
Een volgend probleem voor de par-
tijen was Duurzaam Ondernemen. 
Alle aanwezige partijen willen 
zich hier graag voor inzetten. Mo-
gelijke oplossingen die langskwa-
men: eerlijker delen (GL) aarde 
behouden voor volgende genera-
ties (GL), vergroening van energie 
D’66), duurzame innovatie (D’66), 
klimaatverandering (D’66) en een 
eerlijker prijs voor boeren (CDA). 
Helaas heeft de overheid niet veel 
geld over voor adequate oplossin-
gen, aldus GroenLinks. De Chris-
tenUnie pleit voor een ministerie 
van voedsel. De VVD kon haar 
zegje niet doen over dit onderwerp 
(spreektijd was voorbij). 

Memobriefjes
Tijdens de pauze konden belang-
stellenden, middels memobriefjes, 
vragen stellen aan de vertegen-
woordigers van de partijen. Uit alle 
vragen en antwoorden bleek: naast 
goed onderwijs moeten leraren 
meer salaris krijgen, meer zeggen-
schap in de klas en meer geld naar 
onderwijs (PvdA), strenger selecte-
ren aan de deur van de school, dus 
goede leraren voor de klas (en dus 
minder lerarenuitval) (CDA). Een 
hottopic was de zorg: wat doen wij 
daaraan? De VVD vindt de zorg 
voor ouderen belangrijk. Ook het 
CDA wil dat meer geld naar de 
zorg gaat en hierin flink investeren 
(investering: 600 miljoen euro). 
D’66 wil meer doen voor de chro-
nisch zieken en de PvdA maakt zich 
zorgen dat vooral de lagere inko-
mensgroepen niet meer een bezoek 
brengt aan de huis- c.q. tandarts, 
om kosten te mijden. 

Waar staat de partij voor
Na al deze onderwerpen kregen de 
politici nog één minuut de tijd om 
te vertellen waar hun partij voor 
staat. VVD: na de crisis is de broek-
riem stevig aangehaald, maar nu is 
het tijd om meer te spenderen. Het 
CDA wil een samenleving waarbij 
men meer naar elkaar omziet. De 
ChristenUnie wil zich vooral inzet-
ten voor het Midden- en Kleinbe-

drijf (MKB), gelijke kansen binnen 
het onderwijs en vrijheid van gods-
dienst. Ook voor de SGP zijn de 
ondernemers erg belangrijk. Groen-
Links wil vooral een land waar het 
goed leven is, ook voor volgende 
generaties. D’66 is bezorgd over 
de klimaatverandering en de robo-
tisering, wat veel banen zal kosten. 
Daarom wil zij vooral veel investe-

ren in werk, onderwijs en klimaat. 
En, last but not least de PvdA: ga 
vooral stemmen op 15 maart! Kort-
om: er valt veel te kiezen!
Aan het eind van de avond werd, na 
alle informatie van de partijen, nog-
maals het aantal stemmen geteld: 
SGP (van 30% naar 28%), VVD 
(van 19% naar 20%) en D’66 (van 
16% naar 17%).

Uit de gemeenteraad 
van 23 februari

door Guus Geebel

Het debat naar aanleiding van het feitenrelaas over het zwembad 
nam zoveel tijd in beslag, dat een gedeelte van de agenda niet be-
handeld kon worden, omdat de eindtijd van 23.30 uur was bereikt. 
De resterende agendapunten worden op 9 maart vanaf 20.00 uur 
afgewerkt.

Koopzondagen
De raad gaat akkoord met het verlengen van de proefperiode van zon-
dagsopenstelling van winkels in de gemeente De Bilt tot 1 juli 2017. 
Tegen stemden de SGP, fractie Schlamilch, de ChristenUnie en de SP.

Op 21 april 2016 besloot de raad bij wijze van proef, vanaf 1 september 
2016 voor een half jaar de mogelijkheid voor openstelling van winkels 
op zondag uit te breiden naar alle zondagen. Begin 2017 zou een nieuw 
besluit genomen worden op basis van een monitoring van de ervaringen 
uit de proef. Het bleek echter niet mogelijk op 1 maart 2017 het resul-
taat van de monitor in de raad te evalueren.

Peter Schlamilch: ‘Afspraak is afspraak. Er was afgesproken op 1 maart 
te evalueren en nu blijkt het college dit vergeten te zijn.’ Zijn fractie 
kent mensen die last hebben van verkeer en drukte en winkeliers die 
uitzien naar het einde van de proef. Johan Slootweg (SGP) geeft in 
een stemverklaring ook aan zich aan de afspraak te willen houden. ‘We 
doen dit om een klein aantal winkels te plezieren en veel anderen wil-
len het niet.’ De verlenging vindt hij niet nodig. Nico Jansen (CU) en 
Menno Boer (SP) sluiten zich daarbij aan. Werner de Groot (CDA) wil 
het proces niet verstoren en kijkt uit naar de evaluatie. Anne de Boer 
(GroenLinks) sluit zich daar bij aan. Christiaan van Nispen tot Seve-
naer (VVD) roept op voor de verlenging te stemmen.

Thomas Schaapherder (links) woont op uitnodiging van VVD-fractie-
voorzitter Kees Lelivelt de vergadering als Gast van de Raad bij.

Bezoekers schrijven hun stelling op een post-it en leveren daarmee een 
bijdrage aan het verkiezingsdebat.

Tijdens de pauze is er een informeel samenzijn tussen politiek en publiek.

Cordaan stopt met 
huishoudelijke 

hulp
Zorgorganisatie Cordaan Thuisdiensten heeft bij 
de gemeente aangegeven niet opnieuw mee te 
doen met de aanbesteding voor hulp bij het huis-
houden in De Bilt. Hiermee verliezen 21 huishou-
delijke hulpen hun baan.
Het bestaande contract met de zorgaanbieder 
loopt na eerdere verlenging af per 30 april 2017. 
Cordaan Thuisdiensten garandeert tot die tijd de 
overeengekomen hulp te blijven bieden. Vanaf 1 
mei krijgen cliënten met een andere zorgaanbie-
der te maken.

Expositie in 
Immanuëlkerk

Tot en met begin april worden in de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, in De Bilt schilderijen van 
de hand van Mieke Barendregt geëxposeerd. Schilde-
rijen van Mieke ontstaan over het algemeen al schil-
derend, zonder een vooropgezet doel. Een kleur die bij 
de stemming van het moment past vormt meestal het 
uitgangspunt. Vaak ondergaat een schilderij dan ook 
vele veranderingen in vorm, kleur en intentie voordat 
het zijn definitieve uiterlijk heeft. Gratis te bezichtigen 
in de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt 
op zondagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur en op an-
dere dagen in de week na overleg met Jannie Catsburg, 
telefoon 030 - 220 30 91. 
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

Wij zijn jarig daarom trakteren wij!
Potviool (in diverse kleuren)

van 7,95 voor 3,95 per stuk
actie geldig vanaf woensdag 1 t/m zaterdag 4 maart

Max. 3
per klant

Dit jaar nóg groter dan voorgaande jaren!

op = op

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...

Kon. Wilhelminaweg 46

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Tuin ontwerpen en onderhouden? Cursus! 
Pieter de Koning, gerespecteerd tuinarchitect uit Westbroek doet het weer: 

z’n tuincursussen in het voorjaar. 

Op vier donderdagavonden vanaf 9 maart is er de workshop ontwerpen.
Grote ervaring is niet nodig; warme belangstelling en de moed om aan het werk 
te gaan met uw eigen tuin (of die van iemand anders) wel. Wie weet, heeft u 
een ontwerp na vier avonden. In ieder geval wordt het denken over de tuin veel 
gemakkelijker. 

Tuinonderhoud staat op de rol vanaf woensdag 15 maart, drie avonden.
Mest, water, planten en veel, heel veel snoeiadviezen. De cursus is binnen en 
toch praktisch. Dat komt mede door de grote rol voor vraag & antwoord,
waardoor levendige avonden ontstaan. 

Voor wie nog meer wil: de plantencursus, 3 donderdagavonden vanaf 6 april. 
140 Soorten worden besproken, met alle voor- en nadelen en toepassingen.
Ook hier: vragen staat vrij. 

Traditioneel werkt Pieter de
Koning in informele sfeer, maar 
pas op: hij kan diep graven.
De Koning is 100% ontwerper 
en 100% hovenier, en juist die 
combinatie geeft op alle
onderwerpen een boeiend licht. 
Belangstelling? 0346 – 28 21 40 
en www.koningtuinen.nl

Pieter de Koning Tuinen
Tuinen waarover wordt nagedacht
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Winnaars Regionale 
Voorleeswedstrijd

Na een spannende race tijdens de regionale voorronde van de Natio-
nale Voorleeswedstrijd 2017 is Ylva van der Horst van Basisschool De 
Startbaan uit Soesterberg door de jury als winnaar gekozen. Ylva gaat 
nu door naar de Provinciale Voorleeswedstrijd op dinsdag 4 april in 
Theater ‘De Kom’ in Nieuwegein. Als ze daar ook wint mag ze de pro-
vincie Utrecht vertegenwoordigen voor de Landelijke Finale op woens-
dag 17 mei in de Schouwburg te Amstelveen         (Renée van Oeyen)

Floor Eysink linksvoor) van de Montessorischool uit Bilthoven werd 
tweede. De derde prijs was voor Felix van Engelen (voor rechts) van 
basisschool Het Zonnewiel uit De Bilt.

Jazz Duzz in Lichtruim
Een kind dat voor het eerst naar de basisschool gaat, alles goed wil 
doen, maar door zijn gevoelige, musische karakter het doelwit is 
van pestkoppen: de ingrediënten van een serieuze, maar toch vro-
lijke kindervoorstelling van De Toneelmakerij, afgelopen zaterdag 
in het Lichtruim.

5 stoere mannen speelden het verhaal van Dizzy, die zich verloren voelt 
op de ‘grote school’, maar zijn muzikaliteit, en daarmee zijn roeping, 
ontdekt door contact met vreemde ‘vogels’: de muziek komt in zijn le-
ven en wordt zijn redding, want, zoals Beethoven al zei: ‘Muziek moet 
het vuur doen ontvlammen uit het hart van mannen, en tranen brengen 
in de ogen van vrouwen’.

Sterk en overtuigend gespeeld, onderhoudend  en met veel vrolijke ak-
koorden, die door zowel de ouders als de kinderen in het publiek met 
een groot applaus gewaardeerd werden.                (Peter Schlamilch) 

Zaterdag 25 februari werd de vrolijke en sprankelende familievoorstel-
ling Jazz Duzz in Het Lichtruim gegeven. Een spannend verhaal dat de 
spelers met aanstekelijk spelplezier en een geweldige timing neerzetten. 

Zonnewiel heet Sun Squad 
tijdens Carnaval

Basisschool het Zonnewiel in De Bilt had afge-
lopen vrijdag een bijzondere Carnavalsviering: 
natuurlijk kwamen alle kinderen en leraren 
verkleed op school, maar dit jaar waren in de 
verschillende klassen ook spelletjes te doen, er 
konden dromenvangers gemaakt worden, er kon 
kleding van kranten en vuilniszakken gemaakt 
worden en er waren zelfs twee heuse waar-
zegsters te raadplegen.

Ook was er een intocht van beroemdheden 
door de 6e klas, zoals Donald Trump, de tan-

denfee, diverse Pokemons, Poetin, Rutte, 
Selena Gomez, Katy Perry, Ariana Grande, 
maar ook Rapunzel, Alice (uit Wonderland) 
en de hartenkoningin ontbraken niet. Een 
verkleedestafette, een megagroot twisterspel 
en een pannenkoekenfestijn maakten het 
feest compleet. 

(Peter Schlamilch) 

Onder zware ‘bewaking’ werden de 6e klas-
sers als beroemheden binnengehaald.

Van Dijckschool ontwikkelt zich 
naar een ‘brede school’

De Van Dijckschool gaat zich, in samenwerking met Kinderopvang De Bilt, ontwikkelen tot een 
‘brede school’, waarin één (pedagogische) doorgaande lijn voor kinderen de leidraad 

wordt. Deze samenwerking past in de visie van beide organisaties waarin de 
ontwikkeling van het kind centraal staat en een verdere integratie van 

kinderopvang en onderwijs meerwaarde kan bieden.

Met het begin van het nieuwe 
schooljaar (2017-2018) start Kinder-
opvang De Bilt met een peutergroep 
voor twee tot vierjarige en naschool-
se opvang voor de basisschoolleef-
tijd. Per 1 januari 2018 start ook een 
verticale groep voor kinderdagop-
vang voor 0 tot 4-jarigen. 

Naast de activiteiten die plaats zul-
len vinden op de naschoolse op-
vang zullen er na schooltijd nog 
andere activiteiten worden georga-
niseerd, voor alle kinderen van de 
Van Dijckschool. Kortom een mooi 
programma voor alle kinderen, voor 
ieder wat wils, afgestemd op de the-
ma’s die ook op school spelen. 

De van Dijckschool heeft prachtige 
grote groepsruimtes. De noodza-
kelijk verbouwing/aanpassing van 
de ruimtes zal hoofdzakelijk in de 
zomervakantie plaatsvinden, zodat 
de schoolgaande kinderen en de 
leerkrachten zo min mogelijk last 
ondervinden. De kinderen van de 
verticale dagopvanggroep en de 
peutergroep gaan beschikken over 
grote ruimtes en er zal onderling 

sprake zijn van een nauwe samen-
werking. Peuters van de verticale 
groep die mee gaan doen met een 
activiteit van de peutergroep, kin-
deren uit groep 8 die komen voorle-
zen, zomaar een greep uit de moge-
lijkheden die er straks zijn.
Belangstellenden voor een van de 
drie vormen van kinderopvang 
kunnen contact opnemen met 

Kinderopvang De Bilt, tel: 030-
2251998, of een mailtje sturen naar 
planning@kinderopvang-debilt.nl. 
Uw NAW gegevens en gewenste 
opvang zullen we dan noteren en in 
april kunt u dan een plaatsingsover-
eenkomst voor ofwel de peuter-
groep, ofwel de BSO verwachten. 
Voor de kinderdagopvang zal dit 
rond juni zijn.

Winnaar bij 
Kwaliteitsslagerij van Loo

door Henk van de Bunt

Op de Facebookpagina van Kwaliteitsslagerij van Loo wordt de bezoeker 
uitgenodigd de pagina van de Biltse slager te ‘liken’ en dat bericht te delen. 

Elke 50ste like wint een ‘Smulsteen voor vier personen’.

Een smulsteen is een met vlees, 
groente en aardappelen gevulde 
steen, die in één keer in de oven 
wordt gegaard. Het is een feestelijk 
gezicht: de smulsteen staat feeste-
lijk op tafel en is een goed alter-
natief voor gourmetten. Eten van 
een smulsteen is gezond vanwege 
de ovenbereiding zonder extra bo-
ter, inclusief verse groenten. Het 
is gemakkelijk; de steen is gevuld 
en oven-klaar en heeft een snelle 
bereidingswijze. Kortom; het is ge-
nieten van verse producten van top-
kwaliteit en een sfeervolle manier 
van eten. 

Kinderopvang De Bilt breidt aanbod uit op Van Dijckschool.

Janneke Boon is één van de winnaars van de Facebook actie van Kwaliteitsslagerij van Loo in De Bilt.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws • Agenda 
• Informatie

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

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Al (2 jaar) DROOG 
open(haard)hout ,wegens 
omstandigheden div. lengte 
30/50 cm. a €40,00 m3, kan 
eventueel bezorgd worden. Tel. 
0654751296

Arendsoog boeken €3,-. Tel. 
0346-211738

Tinnen kraantjespot €20,-. Tel. 
0346-211738

2 boekjes over poppen maken 
van tricot. Het zijn leuke boek-
jes over het maken van poppen. 
€6,-. Tel. 0346-243758

3 cd verzamel van Tineke 
Schouten zien er nog netjes uit. 
€6,-. Tel. 0346-243758

Dubbele fietstassen voor beide 
kanten een kleur: grijs, is nog 
heel. €10,-. Tel. 0346-243758

Een hondenföhn, nieuw. €15,-. 
Tel. 06 53441095

Stalen, zwart, stervormige 
vorm anti-inbraak rek, bestaan-
de uit 2 delen voor een voor-
deur. €47,50 Tel 06 53441095

Geslepen spiegel, jaren 60-70, 
€45,-. Tel 06 53441095

4 Tafelpoten metaal grijs 
gelakt. Vierkant 30mm lang 73 
cm. €7,50. Tel. 06 310 82 351

1 tafelpoot chroom diam. 3cm. 
Lang 90 cm. €3,-. Tel. 06 310 
82 351

Nieuw d. bruin Hunter wax-
jasje met geruite voering, mt 
134 €20,-. Tel.06-19691119 

Zilveren Wilhelmina-
jubileumlepel 1898-1948 €40,- 
Tel. 06-19691119

2 nieuwe kinderhelmen, mer-
ken Vetta (zwart) en Carrera 
(paars) samen voor €10,-. Tel. 
06-19691119

2 gebruikte kinder-autostoel-
verhogers samen voor €10,-. 
Tel. 06-19691119

Nog in doos: nieuwe rubber-
boot met 2 verstelbare roei-
spanen, pomp en draagtas; 
max gewicht 250 kg €50,-. Tel. 
06-19691119

Zgan groene 2 pers. 'werp-
tent' , 1x gebruikt, €30,-. Tel. 
06-19691119

Van Dale woordenboek 
Nederlands. 12 e druk uit 1995 
bestaat uit drie delen.€25,-.Tel 
06-50635431

Telefoontoestel met grote toet-
sen en handsfree-mogelijkheid, 
merk Doro HearPlus. Aanschaf 
2016 ad €141,95, weinig 
gebruikt. Overname voor €50-. 
Tel. 0346-212388

Verrekijker, groot model in kof-
fer.€7,50. Tel. 06-50635431

Kleurboek voor volwas-
senen: Bloemen. €5,-. Tel. 
06-50635431

imperiaal voor bovenop 
oudere auto met 'gootjes' 
€25,-. 1.10X0.93 cm. Tel.06-
38261769.

Leuke houten kinderhanglamp 
van Nijntje met vlieger. €12.50. 
Tel. 0346-212662. 

1 set Trak/salomon langlau-
flatten (incl hoes) no wax, 
met schoenen maat 38, incl 
leki stokken i.z.g.st. €50,-. 
Tel.0346-212436

Ikea Billy boekenkast berken 
(40x202x28) Met paneeldeur 
Oxberg (40x97) €20,-. Tel. 
06-51960006

4 Witte, houten, eetkamer kuip-
stoeltjes, rieten rugleuningen, 
zittingen gestoffeerd met meu-
belstof. €40,-. samen. Tel. 030-
2258916. 

Zuiver wollen beige vloerkleed 
afm. 2.45 mtr X 1.80 mtr. €30,- 
Tel. 030-2258916.

Activiteiten
Kopje KOFFIE buitenshuis 
met ochtendmens! (48, vrouw) 
contact: ederu68@outlook.com

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Wegens pensionering van 
onze huidige chauffeur zoekt 
Bakkerij Bos een vlotte 
CHAUFFEUR voor 3 dagen 
per week van 6.00 tot 11.00 
uur. Uw reactie en voor vragen 
kunt u mailen naar: bakkerij@
bosmaartensdijk.nl t.a.v. Bert 
Bos.

Hengelsportvereniging De Bilt 
zoekt WEBMASTER. Kijk 
voor meer informatie op www.
hsvdebilt.nl
Vrijwillige CHAUFFEURS 
gezocht; Bent u op zoek 
naar mooi en zinvol vrijwil-
ligerswerk in een gemoti-
veerd team, denk dan eens 
aan ons. Wij zoeken een 
Vrijwillige Chauffeur m/v, 
in het bezit van een 4-deurs-
auto. Dit voor het vervoer 
van ouderen naar ons dag-
centrum in Groenekan op 
2 zaterdagen per maand. 
U ontvangt hiervoor een 
goede onkostenvergoeding. 
Wilt u meer weten? kijk 
dan op www.bethshamar.nl 
Grothelaan 1a in Groenekan 
of bel ons op tel. nr. 0346-
211755

50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Praktijk voor Voetmassage en Numerologie - Groenekan
Trakteer jezelf of iemand anders op een ontspannende voet-
massage. € 35,- (1 uur) Voetreflexologie kan ook verlich-
ting bieden bij verschillende klachten. Reserveren kan op 
www.praktijkvoorvoetmassage.nl of bel 0623526854 (Hilde 
Jansen)

Cursussen/ trainingen 
Avondcursus voor Liefdeskoppels, Monique Mizee start 
wederom de avondcursus: ‘Ik heb je lief 5 avonden om elkaar 
weer te ontmoeten. Start op 21 maart andere data zijn: 4, 18 
april en 9, 30 mei. Zie: www.maelique.nl of bel: 06-48509921

Tuincursussen, inspirerend en diepgravend,
door Pieter de Koning Tuinen in Westbroek. Ontwerpen 4 
donderdagavonden vanaf 9 maart Eur 180,-. Tuinonderhoud 
3 dinsdagavonden vanaf 15 maart Eur 90,-. Planten 3 don-
derdagavonden vanaf 6 april Eur 90,-. www.koningtuinen.nl 
of  0346 - 28 21 40

Workshop aandachtsvolle aanraking voor mantelzorgers
Op zoek naar een diep ontspannend effect met eenvou-
dige middelen? Volg dan deze workshop. Voor ieder die zorg 
draagt voor zieken, gehandicapten en (dementerende) oude-
ren. U leert in 1 dagdeel een lichaamsmassage te geven over 
de kleding heen, en handen en voeten te masseren met olie 
op de huid. Data: 24-3, 30-3 of 8-4 te Groenekan/Bilthoven. 
Contact: Caroline Bossink, Tel: 0346-214731 www.praktijk-
devrijeruimte.nl

Wandelcoaching op de Utrechtse Heuvelrug.
Stroomt de energie in de verbinding met jezelf, de ander of je 
werk niet meer? Een wandelsessie met Hanneke van Doorn 
kan helderheid  geven en de energie op een natuurlijke wijze 
weer in beweging zetten. www.bewustzijninverbinding.nl 

Zeer ervaren betrouwbare en 
goede SCHILDER biedt zich 
aan zowel binnen- als bui-
tenschilderwerk v. Dee Tel: 
0620605881

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding aan 
huis 0634892915

Oud-docente moderne TALEN, 
met veel bijleservaring en 
goede resultaten, helpt je om 
je cijfer voor Frans, Duits en 
Engels voldoende te maken. 
Bel me voor informatie, 
0651412055, ook voor tekst-
training voor het eindexamen. 
15 euro per uur, met eventuele 
uitloop.

Diversen
WOONRUIMTE gezocht, 
etage met eigen douche/toi-
let en keuken. Omgeving 
Maartensdijk. Tel. 06 46134095

Te HUUR 75 m2 opslag-
ruimte Maartensdijk. Tel. 
06-42386969

Weghalen en SNOEIEN 
van bomen - coniferen etc. 
Leveren van bomen en plan-
ten. Tuinservice van Vliet. Tel. 
0654751296

PAARD SCHEREN Draadloos 
met rust, beleid en aandacht € 
50,00. Tel. 06-37409172

Woningontruiming & 
INBOEDELAFWIKKELING 
via veilinghuis , www.zwart-
blok.nl 035-6224216 

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

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

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

(BESTEL)AUTO delen? 
Wegens weinig eigen gebruik. 
Vaste dagen of losse ritten. 
Veldlaan Groenekan 0346-
785387.

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

Maandelijkse workshop ouder en kind yoga
Zaterdag 18 maart thema: dierentuin in KDV Vriendjes in De 
Bilt. Leeftijd 5 tm 8 jaar 10:30-11:30 uur Leeftijd 9 tm 12 
jaar 11:45-12:45 uur.  Bij oudere kinderen vooral fijne, leuke 
yoga, rekken strekken, masseren en  acroyoga-oefeningen 
. De kosten €7,50 per kind en per ouder. Info: Swaentje 
Van Parys 06 42519679 info@yogavoorvrouwenkind.nlwww.
yogavoorvrouwenkind.nl

Personeel aangeboden
HUISHOUDELIJKE hulp met 
ervaring. Referenties op aan-
vraag. Tel. 06-84291804

Westbroek ontmoet

Ooit willen vliegen? Varen met de 
luchtballon, met de wind mee, lich-
ter dan lucht. Westbroek Ontmoet 
ballonvaarder Rick de Groot op 
dinsdag 7 maart van 14.30 - 16.30 
uur. in Het Dorpshuis, Prinses Chris-
tinastraat 2 in Westbroek. De kosten 
zijn 3 euro, inclusief koffie of thee. 
Wanneer u wél wilt komen, maar 
niet weet hoe, kunt u vervoer regelen 
via Wijnie Nagel, tel: 0346-281931. 
Ook wanneer u niet in Westbroek 
woont, bent u van harte welkom.

Leut en Repair-café 

Zaterdag 4 maart is er van 10.00 tot 
14.00 uur weer Repair-café in het 
Dorpshuis in Hollandsche Rading 
aan de Dennenlaan 57. Naast de 
gebruikelijke reparaties, van elektri-
sche apparaten, fietsen, speelgoed, 
gereedschap, meubels, kleding enz. 
is er aan het begin van het voor-
jaar speciaal aandacht voor tuinge-
reedschap (heggenscharen slijpen, 
snoeischaren, grasmaaiers, schof-

fels); kortom alles wat voor de tuin 
een onderhoudsbeurt kan gebrui-
ken. Zodat men met goed gereed-
schap het tuinseizoen kan beginnen. 
Koper- en zilverpoetsen behoren 
ook tot de vaste activiteiten. Daar-
naast is er LEUT: gratis koffie met 
gebak en veel gezelligheid.

Gratis voetencheck

Het nieuw gevestigde Podozorg 
aan de Valklaan 34 in Maartensdijk 
houdt zaterdag 4 maart een inloop-
dag. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunt 
u uw voeten gratis laten checken 
door deze nieuwe podotherapeute 
Jolien Landwaart.

WVT-activiteiten

Zaterdag 4 maart is er bij WVT 
een kinderdisco voor kinderen in de 
leeftijd van 8 t/m 12 jaar van 19.00 
tot 21.30 uur. Het thema is ‘Carna-
val’. Kom verkleed en wellicht win 
jij wel een prijsje omdat jij de origi-
neelste carnavalskleding aan hebt. 
WVT, Talinglaan 10 te Bilthoven.
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Salvodames ten onder
De Salvodames wisten dat ze alles moesten geven om een goed re-
sultaat te halen tegen de titelkandidaat Sovoco. En dat hebben ze ook 
volop gedaan. Het was niet genoeg dit keer. Telkens werd Salvo in het 
tweede deel van de sets afgetroefd. Een 0-4 nederlaag was het gevolg.

De tegenstander was van hoog niveau. De eerste wedstrijd tegen dit 
team werd dik verloren. Dat wilde Salvo niet weer laten gebeuren en 
had zich voorgenomen om alles uit de kast te halen. De start van Sal-
vo was dan ook veelbelovend. Sovoco liep achter Salvo aan en kon 
niet gelijk een stempel drukken op de wedstrijd. Vooral de aanvalsters 
Nienke van de Burg, Anique Diepeveen en Femke Dijkstra wisten het 
vijandelijke blok veelvuldig te omzeilen. Helaas was het niet genoeg. 
In het tweede deel van de set drukte de tegenstander door en won de 
set met 20-25. Alle andere sets gaven hetzelfde beeld. Salvo ging goed 
mee tot de 15 punten en daarna wist Sovoco de regie over te nemen 
door Salvo met heel moeilijke services te bestoken en een geweldige 
aanvalster in stelling te brengen waar het Salvoblok geen vat op kreeg. 
Toch slaagde Salvo erin om telkens 20 punten per set te maken tegen 
dit team. Het resultaat viel negatief uit door een 0-4 verlies maar de 
wijze waarop aan deze kampioenskandidaat partij is gegeven geeft veel 
vertrouwen voor de rest van de competitie. Op 11 maart speelt Salvo 
om 12.30 uur in sporthal Nieuwland in Hoogland tegen koploper Forza. 
Een heel zware wedstrijd.

Weer kampioen

Het meisjesteam MB5 van Voordaan werd zaterdag 18 februari voor de 
derde keer in successie zaalkampioen.

Nieuwe trainer SVM 
door Kees Diepeveen

Vanaf augustus a.s. zwaait trainer Kevin de Liefde de scepter over de herenselectie van SVM 
uit Maartensdijk. Hij heeft voor het seizoen 2017-2018 getekend. De nieuwe trainer is afkomstig 

van Desto uit Utrecht, waar hij vier jaar lang werkzaam is geweest.

Hoofd Technische Zaken van SVM 
Wout van Dronkelaar is heel blij 
met de komst van deze nieuwe trai-
ner. Wout geeft aan: ‘Kevin stond 
bovenaan onze lijst van opvolgers 
van de huidige trainer Remco van 
de Brink. Dat kwam mede, omdat 
wij deze trainer regelmatig tegen-
kwamen. Zijn huidige team Desto 
speelt in dezelfde klasse als SVM. 
Na afloop van onze onderlinge 
wedstrijden spraken we hem regel-
matig. De manier waarop hij over 
voetbal sprak gaf ons een goed ge-

voel. Deze man wilden we graag als 
nieuwe trainer hebben. Ik ben erg 
blij dat het gelukt is’. 

Overstap
Kevin heeft er duidelijk zin in: ‘Veel 
mensen begrijpen de overstap niet. 
Ik ben best wel ambitieus en wil uit-
eindelijk ook op hoger niveau gaan 
trainen. Maar ik acht het voor mijn 
ontwikkeling als trainer een goede 
zaak om eerst andere verenigingen 
te trainen om te ervaren hoe het er 
daar aan toe gaat. Per slot van re-

kening heb ik alleen maar ervaring 
als hoofdtrainer bij Desto. Ik had er 
twee gesprekken voor nodig om te 
beseffen, dat SVM bij mij past. Er 
is visie, ze weten hier wat ze willen 
en mijn indruk is dat het een pret-
tige vereniging is. Bovendien weet 
ik ook wat er in het veld loopt, er 
is kwaliteit. Belangrijk voordeel 
bij deze club is dat er hooguit één 
of twee spelers vertrekken aan het 
einde van een seizoen. Dat geeft de 
mogelijkheid om te bouwen aan een 
team en ook jeugd in te brengen. Dat 
vind ik mooi. Bij Desto vertrekt on-
geveer de helft van het team na een 
seizoen. Daar was ik meer aan het 
inpassen dan aan het opbouwen. Bo-
vendien heeft die vereniging geen 
jeugd. En naar wat ik heb ervaren uit 
de gesprekken is dat hier allemaal 
een stuk aantrekkelijker’.

Ambities
Dat Kevin ambities heeft blijkt uit 
het feit dat hij zich heeft aangemeld 
bij de KNVB voor de cursus Oe-
fenmeester TC1. Met dat diploma 
mag hij later het hoogste amateur-
niveau trainen maar ook werken als 
Assistent Betaald Voetbal. Kevin: 
‘Ik weet nog niet of ik wordt toege-
laten maar in augustus ga ik in elk 
geval met veel plezier aan de slag 
bij SVM’.

Kampioenschap DOS D1
 
In de zaalcompetitie is DOS D1 een maatje te groot voor al haar concur-
renten. De wedstrijd tegen nummer twee Fortissimo werd ruim gewon-
nen met 15-7. Alle overige wedstrijden werden ook gewonnen, met nog 
ruimere cijfers. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft DOS een doel-
saldo van maar liefst + 149! Na het kampioenschap mag dit talentvolle 
team op het veld in de 1e klasse uitkomen.

De spelers met hun coaches Rowdy Hennipman en Mathijs de Rooij. 

Judokan in België
Zaterdag 18 februari namen twee 
leden van Judokan deel aan een 
groot jiujitsu toernooi in België. 
Rudie van Oostrum deed mee in de 
grote jongens U18 -60 kg poule met 
9 andere deelnemers. Zijn avontuur 
van de dag eindigde in een gelijk-
spel waarbij het voordeel net voor 
de tegenstander was. Hierdoor 
mocht Rudie helaas niet op voor 
een kans op een bronzen medaille. 
Erin Stekelenburg maakte deel uit 
van de meiden U18 -62 kg poule. 
Zij heeft dit toernooi op basis van 
punten af kunnen sluiten met een 
bronzen medaille.  

(Hedda van der Hulst)

Rudie van Oostrum (rode bescher-
mers, boven) aan de winnende hand 
in de grondfase van het gevecht. 

Gehalveerd Irene dames 1 verliest 
Irene Dames 1 speelde zaterdag uit tegen VV Utrecht DS 3. Vakantietijd en dat was te merken bij 
het team van Irene. Er waren maar vier vaste speelsters de rest stond op de ski’s. Er waren veel 

jeugdspeelsters meegenomen naar Utrecht voor de topper tussen de nummers 2 en 3 van de ranglijst. 

Irene had er zin in en wilde alles op 
alles zetten om te winnen. De eerste 
set begon goed. De pass lag lekker 
en hierdoor kon het midden goed 
worden aangespeeld door spelver-
deler Sandra Jongerius. Iris Vos 
sloeg de ballen goed hard naar be-
neden. Ondanks deze aanvalsdruk 
verdedigde VVU goed. Irene had 
ook vele moeite met de aanval van 
de Utrechtse formatie en verloor de 
set met 25-17. Ook de tweede set 

ging met 25-16 naar VVU dames. 
Irene liet in de derde set alles van 
zich af glijden en begon opnieuw 
na de twee verloren sets. In deze set 
had VVU het ook moeilijk met de 
service van de Bilthovense dames. 
Sharon Koele plaatste de ballen 
heel goed en scoorde ook veel har-
de aanvallen. Irene werkte hard en 
trok deze set naar zich toe met 25-
14. In de vierde set konden de Irene 
dames dit niet vol houden. De pass 

liep niet goed en er werd veel fout 
geserveerd. De set werd met 25-16 
verloren. Ondanks de 3-1 nederlaag 
kon Irene met een opgeheven hoofd 
de Galgenwaard verlaten. 
De volgende wedstrijd speelt Irene 
Dames 1 op zaterdag 11 maart om 
14.45u thuis in de Kees Boekehal 
tegen Zaanstad Dames 3, die elfde 
staan. Een mogelijkheid voor Irene 
om weer punten te halen. 
(Hanneke Groeneveld-Caldenhoven)

Brandenburg onderuit
De waterpoloërs van Brandenburg hebben het duel in de eredivisie te-
gen ZPB verloren. De Bilthovense ploeg klom met een 15-7 neder-
laag uit het eigen bad. Arnold Witteveen maakte de meeste Bilthovense 
doelpunten. Hij trof vier keer het doel van ZPB. Op de ranglijst staat 
promovendus Brandenburg op de elfde plek. Het heeft zes punten. Hek-
kensluiter ZVVS heeft er nul.

Na het tekenen van het contract bezegelen voorzitter Frans van de Tol 
en de nieuwe trainer Kevin de Liefde met een ferme handdruk de zojuist 
gesloten overeenkomst.



 De Vierklank 16 1 maart 2017

advertentie

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Naoberschap in de provincie
door Walter Eijndhiven

Op donderdag 23 februari organiseerde Stichting Omzien, samen met Rabobank Rijn en 
Heuvelrug in Zeist, een kennismakingslunch voor en over bewonersinitiatieven in hun wijk. De 

deelnemers vertelden over hun dromen en ideeën, om tot een prettiger samenleving 
te komen en hoopten deze middag onderlinge contacten te kunnen leggen.

Steeds vaker nemen bewoners zelf 
de regie in handen om fijn en zelf-
standig wonen in hun eigen wijk te 
organiseren. Zij werken met elkaar 
om de vitaliteit en de gezondheid 
van hun wijk te versterken. Deze 
beweging vormt een antwoord op 
de huidige maatschappelijke ont-
wikkelingen, het ieder-voor-zich-
principe, en de kansen en uitda-
gingen die dit met zich meebrengt. 
‘De Stichting ‘Omzien naar elkaar’ 
is opgericht in 2012, met als doel 
bewonersinitiatieven in de provin-
cie Utrecht in de domeinen zorg, 
welzijn en wonen te stimuleren, te 
verbinden en te versnellen in hun 
ontwikkeling. Wij hebben reeds een 
snelgroeiend netwerk met meer dan 
dertig bewonersinitiatieven in de 
stad en provincie Utrecht en hopen 
dat nog vele bewonersgroepen zich 
willen aansluiten. Daarom organi-

seren wij ook deze middag’, vertelt 
Heleen André de la Porte, één van 
de coaches binnen de stichting. 

Groepen
Een groot aantal groepen verte-
genwoordigde zich deze middag: 
uit Amersfoort, Utrecht, Zeist, 
Bilthoven, Den Dolder, Drie-
bergen, Utrechtse Heuvelrug, 
Leusden, Stichtse Vecht en vele 
andere plaatsen, uit alle hoeken 
van de provincie Utrecht was wel 
interesse. Op basis van behoeftes 
en thema’s organiseert ‘Omzien 
naar elkaar’ themabijeenkomsten, 
werksessies en netwerkbijeen-
komsten. Tijdens de netwerkbij-
eenkomst in Zeist kregen diverse 
deelnemers de kans hun dromen 
en ideeën naar voren te brengen 
en te delen met de anderen. Dat 
deden zij dan ook graag.

Collectieve golf
Volgens Jan Smelik van het lande-
lijk netwerk ‘Nederland zorgt voor 
elkaar’ is dit omzien naar anderen 
de derde golf van collectieve actie. 
In de middeleeuwen vond reeds 
de eerste actie plaats, namelijk het 
verschijnen van gilden. Zij zorgden 
in die tijd niet alleen voor goede 
afspraken op bijvoorbeeld econo-
misch gebied, maar zij zorgden ook 
voor saamhorigheid en behartigden 
de belangen van hun leden. Verder 
zorgden de gilden voor haar zieke 
en oude leden. Het ontstaan van 
coöperaties was de tweede golf van 
collectieve actie, aan het eind van 
de 19e- en begin van de 20e eeuw. 
Door de sterk doorgevoerde kapi-
talistische markteconomie was veel 
armoede en verpaupering onder de 
bevolking. Nieuwe collectieve insti-
tuties werden toentertijd opgericht, 

in de vorm van vakbonden. Smelik: 
‘Nu is dan de derde golf aangebro-
ken, lokale initiatieven in de eigen 
wijk voor mensen die ondersteuning 
nodig hebben: vergroten zelfstan-
digheid, thuiszorg, lokale diensten, 
informatie en advies en elkaar ont-
moeten. Een modern nabuurschap, 
zeg maar’. Door het organiseren van 
het Festival ‘Hup, we doen het zelf 
wel’, op 25 maart 2017 in Amers-
foort, hoopt het landelijk netwerk 
meer bekendheid te krijgen. ‘Ei-
genlijk is het meer een oproep aan 
de overheid nu eindelijk eens iets te 
doen voor alle vereenzaamde bur-
gers en voor hen die hulp hard nodig 
hebben’, vertelt Smelik. 

Den Dolder voor Elkaar
Onder toeziend oog van de Stich-
ting ‘Omzien naar elkaar’ ontpop-
pen zich vele buurtinitiatieven. In 
het najaar van 2015 namen drie 
Doldenaren het initiatief tot een 
enquête. Zo’n twintig procent van 
de huishoudens reageerde hierop. 
Zo ontstond uiteindelijk een groep 
van betrokken inwoners, Den Dol-
der voor Elkaar. Zij ontplooien al-
lerlei initiatieven, van klusjes en 
boodschappen doen voor een ander, 
vervoer, samen eten of een praatje 
maken tot een lokaal informatie-
punt over de verschillende soorten 
professionele zorg (via WMO en 
zorgverzekeraars).

Huiskamer van Odijk
Dankzij initiatieven in Odijk ont-

stond de Huiskamer van Odijk, een 
ontmoetingsplaats waar dorpsbe-
woners elkaar helpen met raad en 
daad. Chauffeursdiensten, een Ou-
ders en Kids Café, een boek lenen 
uit de Boekenkast van Odijk, de 
Eettafel van Odijk of een helpende 
hand bij het boodschappen doen 
of het gras maaien. Voor iedere 
taak zetten vrijwilligers zich in. 
Nog vele deelnemers lieten tijdens 
deze kennismakingslunch van zich 
horen: zoals de Bosstraat in Drie-
bergen en verder kwamen diverse 
leden van vrijwilligersgroepen uit 
Zeist, Austerlitz en Utrecht-Oost 
aan het woord. Hans Steenvoorden 
van de Landelijke Helpdesk (op-
richting 25 maart 2017) is blij met 
alle aandacht vanuit de maatschap-
pij en wil alle burgerinitiatieven in 
kaartbrengen. 

Energie
Na de als nuttig gevonden bij-
eenkomst, willen alle deelnemers 
met elkaar in contact blijven. E-
mailadressen en telefoonnummers 
werden uitgewisseld, zodat zij 
elkaar met raad en daad kunnen 
bijstaan. Vooral de startfase, het 
opzetten van een vrijwilligers-
groep, is lastig voor het overgrote 
deel van de deelnemers. André de 
la Porte:’Tijdens deze kennisma-
kingslunch blijkt maar weer hoe-
veel mensen zich willen inzetten 
voor anderen. Dit geeft ons veel 
energie om door te gaan waar wij 
mee bezig zijn’. 

Wandelexcursie

Op zondag 5 maart organiseert Utrechts Landschap een gegidste wan-
deling op Landgoed Beerschoten. De wandeling duurt ca. 1,5 uur. Start 
vanuit Paviljoen Beerschoten, 
Holle Bilt 6, De Bilt. Vertrektijd 
14.00 uur. Aanmelden niet nodig 
deelname gratis.   (Trees Althues)

Natuurwandeling Oostbroek 
Zaterdag 4 maart is er een wandelexcursie over landgoed Oostbroek. Tijdens de excursie 

kan worden ervaren waarom de natuur op Oostbroek zo belangrijk is voor de hele provincie 
Utrecht.. Voor de natuurwandeling zijn 15 plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen 

reserveren via de website van Utrechts Landschap.

Landgoed Oostbroek geniet lan-
delijke bekendheid vanwege zijn 
sneeuwklokjes. In het vroege voor-
jaar kleuren grote delen van het 
landgoedbos wit. Met name het ge-
wone sneeuwklokje en het dubbele 
sneeuwklokje komen hier voor. 
In Nederland komen zo’n twintig 
soorten wilde sneeuwklokjes voor. 

Natuur- en cultuurschatten 
Landgoed Oostbroek herbergt een 
ongekende schat aan natuur- en 
cultuurwaarden. Op het terrein 
van circa 80 hectare zijn loofbos-
sen met oude bomen te vinden, een 
moeras, een hoogstamboomgaard 
met oude fruitrassen, een klooster-
tuin en graslanden. Op landgoed 
Oostbroek komen reeën en dassen 
voor. Ook het aantal vogelsoorten 
is opmerkelijk: zoals verschillende 
soorten spechten en mezen, boom-
kruiper, boomklever, ijsvogel, 
doodaars, buizerd en havik.

Reserveren
Belangstellenden kunnen op www.
utrechtslandschap.nl reserveren 
voor de natuurwandeling. Op een 
groot deel van landgoed Oostbroek 
zijn honden niet toegestaan, van-
wege de noodzakelijke rust voor de 
aanwezige wilde dieren (met name 

reeën). Hulp- en geleidehonden 
zijn tijdens de natuurwandeling wel 
welkom. (Kim Slaats)

Met de enorme hoeveelheden 
sneeuwklokjes op Oostbroek komt 
het voorjaar in zicht. 

(foto Renk Ruiter)

Deelnemers met elkaar aan de slag. 

advertentie

De vertrouwenscommissie heeft dezer dagen
een kandidaat voor De Bilt voorgedragen
Sjoerd Potters is de naam
en hij is zeer bekwaam
dus zal hij als burgemeester vast slagen 

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
01-03
Do.

02-03
Vr.

03-03

Malse kogelbiefstuk met 
champignonsaus

of
Gebakken victoriabaarsfilet met 

kappertjessaus
of

Champignonragoût met 
truffelrisotto

€ 10,-

Woe.
08-03
Do.

09-03
Vr.

10-03

Saté ajam met nasi en kroepoek
of

“Bouillabaise”
(Zuid-Franse visschotel)

of
Italiaanse bonenschotel met 

mozzarella en basilicum

€ 10,-

Vakantiesluiting: 15 t/m 28 maart 2017
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