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Startnotitie speelruimtebeleid
later behandeld

door Guus Geebel

Hoewel er waardering is voor de 
startnotitie speelvoorzieningen, 
vinden de meeste fracties dat het 
ambitieniveau ‘basis’ een tandje 
hoger kan. Dit mede vanwege de 
lage waardering van inwoners. Een 
motie met die strekking kreeg steun 
van de gemeenteraad, maar omdat 
in de motie geen financiële dekking 
was opgenomen stelde wethouder 
Jolanda van Hulst voor het voorstel 
in te trekken en na de vaststelling 
van de Kadernota 2017 opnieuw te 
behandelen.

Martijn Koren (CDA) zet in op 
kwalitatief goede speelplekken 
waarbij het aanbod gevarieerd is en 
aansluit bij de behoefte. Hij stuurt 
daarbij wel aan op meer variatie 
zodat er voor elke leeftijdsgroep 
een aanbod is. Het CDA noemt het 
ambitieniveau wat mager en zet in 
op minimaal gelijk houden en waar 
mogelijk de speelwaarde verhogen. 
In de door een ruime meerderheid 

gesteunde motie vraagt hij het col-
lege per wijk een overzicht te maken 
van de speelvoorzieningen. Hij wil 
de participatie van buurtbewoners 
leidend laten zijn, maar wil wel stu-
ren op de speelwaarde en de variatie 
in het aanbod. De motie roept op om 
te gaan voor ambitieniveau ‘voort-
varend’ als in de kadernota 2017 de 
extra benodigde dekking kan wor-
den gegeven. 

Dekking
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
steunt het voorstel van het college. 
Hij vraagt de indieners van de mo-
tie financiële dekking aan te geven. 
Anne de Boer (GroenLinks) vindt 
dat speelruimtes geen speelreserva-
ten mogen worden. Kinderen moe-
ten ook op straat kunnen spelen. Hij 
pleit voor meer aandacht voor het 
verblijven en spelen in de natuur. 
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) 
vindt de doelgroep senioren en ou-
deren ontbreken. Wethouder Jolanda 

van Hulst legt uit waarom voor het 
ambitieniveau ‘basis’ is gekozen. 
‘We hebben een enorme inhaalslag 
gemaakt. De speeltoestellen die er 
staan verkeren in goede conditie. De 
motie vraagt om naar een hoger ni-
veau te gaan, maar daarvoor is geen 
financiële dekking.’  

Kadernota
Wethouder van Hulst stelt daarom 
voor deze nota in de raadsvergade-
ring van juni terug te laten komen. 
‘Dan is de Kadernota behandeld en 
is zichtbaar of er financiële ruimte 
is.’ Haar voorstel wordt door de raad 
overgenomen. 
De wethouder noemt dit de meest 
zuivere manier van behandeling. 
‘Met de motie wordt richting gege-
ven aan de manier waarop het col-
lege nu een nieuw voorstel opstelt 
en de kadernota gaat voorbereiden.’ 
De motie van het CDA krijgt brede 
steun van de raad. De fractie van 
Bilts Belang stemt tegen. 

Wethouder stelt dat speeltoestellen in De Bilt in goede conditie verkeren.

Vertraging herinrichting 
Westbroekse weg

Nu blijkt, dat nutsbedrijven niet met zekerheid kunnen vaststellen, 
waar de kabels en leidingen liggen, lopen de werkzaamheden aan de 
Burg. Huydecoperweg in Westbroek aanzienlijke vertraging op. 

Voor de nieuwe beschoeiing moet aannemer Van Oostrum B.V. eerst 
zeven meter lange damwanden plaatsen. Daarbij mag geen risico ge-
lopen worden op schade aan de kabels en leidingen, die soms wel tot 
drie meter diep in de grond kunnen liggen. De gemeente De Bilt is in 
gesprek met de nutsbedrijven over een oplossing, zodat de werkzaam-
heden kunnen beginnen. Een nieuwe planning is nog niet bekend.

Druk
De Huydecoperweg is een druk bereden weg met veel zwaar verkeer. 
De belasting van het verkeer in combinatie met de slechte beschoeiing 
langs de watergang heeft ervoor gezorgd dat de wegconstructie op een 
aantal plaatsen afschuift richting de watergang. Daarnaast ontbreekt er 
een veilig trottoir langs de weg. Het huidige trottoir is erg smal en ligt 
op dezelfde hoogte als de rijweg. Dit zorgt met name bij kinderen die 
op weg zijn naar school voor onveilige situaties. 

Langs de oostzijde van de Burg. Huydecoperweg binnen de bebouwde 
kom van Westbroek wordt op dit moment uitvoerig gegraven.

[foto Henk van de Bunt] 

Fairtrade-vlag in top

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Sociale Rechtvaardigheid én het feit dat FC De Bilt er 
naar streeft om de eerste Fairtrade Club van Nederland te worden werd zaterdag 20 februari op sportpark 
‘Weltevreden’ van FC De Bilt door sportwethouder Madeleine Bakker de ‘Fairtrade De Bilt’ vlag in 
aanwezigheid van bestuursleden van FC De Bilt en enkele leden van de Fairtrade werkgroep gehesen. 

[foto Reyn Schuurman]
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

28/2 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 
Dienst van Schrift en Tafel

Pr. Gem. Zuiderkapel
28/2 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

28/2 • 18.30u - Ds. G. van Wijk, Dordrecht

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
28/2 • 10.30u - Ontmoeten op Zondag 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

28/2 • 10.00u - De heer Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw
28/2 • 10.30u - Leerhuisviering

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

28/2 • 10.15u - Ds. S. Alserda, Hoogkerk
28/2 • 16.30u - Ds. H. Sj. Wiersma, 

Spakenburg

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

28/2 • 10.00u - Ds. L.M. Aangeenbrug, 
Well en Ammerzoden

28/2 • 19.00u - Ds. G.H. Abma, Gouda

Pr. Gem. Immanuëlkerk
28/2 • 10.00u - Samendienst met 

Opstandingskerk 
Mevr. ds. E.H.W. Stam

28/2 • 19.30u - Taizéviering

Pr. Gem. Opstandingskerk
28/2 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuëlkerk

R.K. St. Michaelkerk
28/2 • 10.30u - Communieviering 

parochianen

Volle Evangelie Gemeente
28/2 • 10.00u - de heer Wouter van de 

Fliert

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

28/2 • 10.30u - De heer A.W. van der Meer, 
Bilthoven

Herv. gemeente Blauwkapel 
28/2 • 15.30u - Proponent G.A. van Ginkel, 

Herst. Herv. Kerk
28/2 • 10.30u + 18.00u ds. W.J. op ’t Hof, 

Urk

Onderwegkerk Blauwkapel
28/2 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

28/2 • 10.00u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk 

dhr. J. Grootendorst
28/2 • 19.00u - Vesperdienst 

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
28/2 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer, Ede

28/2 • 18.30u - Ds. J. Bogert, Bunschoten

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

28/2 • 10.00u + 18.30u - Ds. K. van Olst, 
Doornspijk

PKN - Ontmoetingskerk
28/2 • 10.00u - Samendienst met Kapel 

Hollandsche Rading
dhr. J. Grootendorst

28/2 • 17.00u - de heer Theo Dekker

St. Maartenskerk
28/2 • 10.30u - Eucharistieviering Pastor 

Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

28/2 • 10.00u - Ds. A.W. Vos, Ede
21/2 • 18.30u - De heer C. Veldhuizen, 

Gorinchem

PKN - Herv. Kerk
28/2 • 10.00u - Ds. H. van Ginkel, Goes

28/2 • 18.30u - Proponent R. van der 
Knijff, Apeldoorn

Bedroefd laten wij u weten dat is ingeslapen
mijn lieve, zorgzame man, onze vader, schoonvader, 

groot- en overgrootvader

Pieter Lammert van Ewijk
- Piet -

Westbroek, 15 juni 1935 Westbroek, 17 februari 2016

 Ali van Ewijk-Leeflang
 Piet
 Jan en Carolien
 Connie en Jan
 Klein- en achterkleinkinderen

Wij bedanken de medewerkers van Vitras zorg en welzijn
team Maartensdijk voor hun liefdevolle verzorging van Piet.

De uitvaart heeft op dinsdag 23 februari plaatsgevonden
op begraafplaats Westbroek.

Correspondentieadres: Dr. Welfferweg 81 - 3615 AM  Westbroek

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 27 februari wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier in Holland-
sche Rading ingezameld. De wa-
gen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 27 februari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Voorstelling in Opstandingskerk

Op donderdag 25 februari is er in 
de bij-ruimte van de Opstandings-
kerk aan de 1ste Brandenburger-
weg in Bilthoven een gezellige 
middag voor belangstellenden: een 
middag met een kleine maar fijne 
muziek/theatervoorstelling door 
het amateurgezelschap Fred en de 
Samsonites met het programma 
‘Vergleden tijd’. De kerk is gele-
gen aan de 1e Brandenburgerweg 
34. Aanvang 14.30 uur. Voor ver-
voers- en andere vragen Henny 
Ockhuijsen tel. 030 2202458.

Intercultureel Eetcafé 

Zondag 28 februari wordt er in 
het Intercultureel Eetcafé bij 
Servicecentrum De Bilt, ingang 
wijkrestaurant Bij de Tijd Fili-
pijns gekookt. De kosten bedra-
gen 6,50 euro (excl. drankjes). 
Inloop vanaf 17.15 uur, het eten 
wordt ca. 18.00 uur geserveerd. 
Vooraf aanmelden (ook eventu-
ele dieetwensen) bij servicecen-
trumdebilt@mensdebilt.nl of tel. 
030 7440595.

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 28 februari verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een informele eredienst 
in Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25. Bilthoven. Aan-
vang 11.00 uur. Het thema is: 
‘Wereld in verandering’. Het 
Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust erva-
ren van het dagelijks leven als 
bron van spirituele groei. (www.
soefi.nl)

Taizéviering 

Zondagavond 28 februari om 
19.30 uur is er in de Immanuël-
kerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49 een Taizéviering met 
koor en instrumentalisten onder 
leiding van Els Firet. Een viering 
in de sfeer van het Franse kloos-

ter in Taizé. Er wordt gezon-
gen in verschillende talen en er 
is gelegenheid om stil te zijn. 
Iedereen, jong of oud, van harte 
welkom.

Middagdienst in Maartensdijk

Zondag 28 februari organiseert 
de PKN gemeente Maartensdijk 
en Hollandsche Rading een mid-
dagdienst in de Ontmoetingskerk 
in Maartensdijk met theatergroep 
‘No More Lies’. Een vertelthe-
ater met humor, ernst, een traan 
en een lach……eye-openers met 
uitdagingen voor de praktijk van 
elke dag. Deze bijzondere mid-
dagdienst is in de Ontmoetings-
kerk, Koningin Julianalaan 26 
in Maartensdijk. Zoals altijd is 
er na de dienst een gezamenlijke 
maaltijd.

Hulp bij de belastingaangifte

WVT biedt in het voorjaar hulp 
bij het invullen van de belas-
tingpapieren. Komt u er zelf niet 
uit, dan kunt u telefonisch een 
afspraak maken voor hulp: 030 
2284973. Op de website van 
WVT (www.vvsowvt.nl) staat 
een lijst met zaken waar reke-
ning mee gehouden dient te wor-
den bij de aangifte. Deze lijst is 
ook op papier verkrijgbaar in het 
WVT-gebouw. 

Cursus tablet fotografie

In deze cursus leert u foto’s mak-
kelijk en overzichtelijk opslaan, 
gebruiken als achtergrond, hoe 
u een presentatie kunt maken en 
hoe u ze als bijlage verstuurt. 
Deze cursus is uitsluitend bedoeld 
voor Android tablet-gebruikers. 
Donderdag 17, 24 en 31 maart en 
7 april van 14.00 tot 16.00 uur in 
Bibliotheek Idea Bilthoven. Aan-
melden voor de cursus kan via de 
website, activiteiten@ideacultuur.
nl, tel. 030 2299003 of tel. 030 
6986573. 

Westbroek ontmoet

‘Als je ziek was ging je naar de 
dokter, maar dan moest je ook 
wel écht ziek zijn anders ging je 
niet…’ Martin Smitt was 32 jaar 
huisarts in Westbroek en bewaart 
veel herinneringen in zijn muse-
um. Aan de hand van filmbeel-
den tussen oud instrumentarium 
vertelt hij hierover bij Westbroek 
Ontmoet op dinsdag 1 maart van 
14.30 tot 16.30 uur in het Dorps-
huis van Westbroek. De kosten 
zijn 3 euro, inclusief een kop 
koffie of thee. Wanneer u wél wilt 
komen, maar niet weet hoe, kunt 
u vervoer regelen via de fami-
lie Kalisvaart, tel: 0346 281181. 
Ook wanneer u niet in Westbroek 
woont, bent u van harte welkom.

Na een moeizame laatste levensfase 
hebben wij afscheid moeten nemen van

Cornelia Henriëtte Boshuis - Heiner
~ Nel ~

weduwe van Dirk Boshuis

Amsterdam, Maartensdijk,
1 november 1926 21 februari 2016

 Henk Heiner
 Dien Heiner - Legué

Dank aan een ieder die haar “thuis zijn” 
mogelijk hebben gemaakt.

Correspondentieadres:
H. Heiner, Prozastraat 1, 1321 KP  Almere

Nel verblijft in het uitvaartcentrum van de Gooische
Uitvaartverzorging Den Hull, Utrechtseweg 11 te Hilversum, 
alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag
29 februari om 16.30 uur in crematorium Den en Rust,
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Aansluitend aan het afscheid is er gelegenheid tot condoleren en 
herinneringen met elkaar te delen.

Nel hield van bloemen.
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Voorstellen uit de raad  
van 18 februari

door Guus Geebel

Voortaan heten moties vreemd aan de agenda, voorstellen vreemd aan de 
agenda. Op Synoniemen.net wordt motie als synoniem van voorstel gege-
ven, dus zal het geen grote verandering zijn. De raadsleden hadden er nog 
wel moeite mee en gebruikten de woorden regelmatig door elkaar. 

Wmo-beleid
Erik van Esterik (PvdA) en Johan Slootweg (SGP) vragen het college het 
Wmo-beleid en de uitvoeringspraktijk van de gemeente De Bilt te vergelij-
ken met de dertig normen en spelregels die de ouderenbond ANBO heeft 
geformuleerd. Zij vragen aan te geven op welke onderdelen deze over-
eenkomen of afwijken. Wethouder Anne Brommersma stelt dat de ANBO 
goed werk geleverd heeft. ‘Een snelle blik leert ons dat onze beleidsregels 
niet afwijken van de ANBO-normen.’ De wethouder stelt voor eind dit 
jaar bij de evaluatie van het Wmo-beleid onze beleidsregels naast de dertig 
spelregels te leggen. ‘Wij vinden het ook belangrijk te weten hoe klanten 
het ervaren hebben en gaan voor de zomer een klantervaringsonderzoek 
houden. Daarbij gaat het meer over bejegening. Dit moet inbreng ople-
veren voor de evaluatie van onze beleidsregels.’ Het voorstel wordt met 
algemene stemmen aangenomen.

Lokaal aanbesteden
Naar aanleiding van de nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015 vraagt 
Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) het college zich in te spannen 
om lokaal in te kopen. ‘Wij willen dat lokale ondernemers meer kansen 
krijgen om zaken te doen met de gemeente. Die krijg je als je weet wat er 
speelt.’ Van Nispen wil dat er meer wordt gecommuniceerd. Portefeuille-
houder burgemeester Gerritsen ondersteunt een deel van het voorstel. ‘We 
hechten aan meer dan alleen lokale opdrachten wegzetten, want de raad en 
ook het college hechten ook aan de maatschappelijke bevlogenheid. Uit-
gangspunten die met duurzaamheid en social return te maken hebben. Dat 
vindt ook zijn weerslag in het aanbestedingsbeleid. Je moet ook concur-
rentie houden. De rode draad dat wij ook een verantwoordelijkheid heb-
ben om lokale ondernemers niet links te laten liggen nemen we ter harte.’ 
Gerritsen noemt het kenbaar maken van mogelijkheden voor ondernemers 
in de lokale media niet zo effectief als via de website De Bilt Werkt. Na 
het aanbrengen van enkele wijzigingen wordt het voorstel met algemene 
stemmen aangenomen.

Kunst en emotie.
In een voorstel ingediend door Peter Schlamilch (Beter De Bilt) vraagt hij 
het college te onderzoeken welke locaties voor het beeld Fietsspel van Jits 
Bakker mogelijk zijn. Ook wil hij rekening houden met de wensen van 
de erven van Jits Bakker. Johan Slootweg en Krischan Hagedoorn vinden 
dat wethouder Hans Mieras het antwoord al gegeven heeft. Johan Steke-
lenburg (SP) stelt voor een mooi druk punt te zoeken in de wijk waar het 
is beloofd. Han IJssennagger (Bilt Belang) stelt voor met omwonenden 
te overleggen om het beeld op een plek in de wijk te plaatsen waar veel 
mensen langskomen. De kruising Sperwerlaan Boslaan vindt hij een goede 
plek. De wethouder wil nog daar nog wel over gaan praten. Het voorstel 
wordt verworpen.   

Knelpunten Het Lichtruim
Peter Schlamilch dient verder een voorstel in waarin het college wordt 
verzocht een knelpuntenanalyse uit te voeren van de problemen die er bij 
Het Lichtruim spelen. Hij vraagt de oplossingsrichtingen van de betrok-
ken partijen te inventariseren. Wethouder Hans Mieras constateert dat er 
veel is waarover we het met elkaar eens zijn, maar dat het pand niet van de 
gemeente is. De wethouder herkent zich in het beeld dat Peter Schlamilch 
schetst, dat Het Lichtruim twee gezichten kent. Een droom die vleugels 
moet krijgen, maar aan de andere kant voldoende zorgpunten. Hij merkt 
dat in de raad erkend wordt dat we daar een zekere verantwoordelijkheid 
in hebben en een rol in hebben te vervullen. ‘Dat doen we ook en we zijn 
er serieus mee bezig. Met de huurders en de SSW zijn we in overleg over 
de kinderziektes die er nog zijn.’ De wethouder noemt het voorstel van 
Schlamilch niet het meest praktische. Hij gebruikt de tijd liever voor het 
oplossen van de problemen dan het opstellen van een knelpuntennotitie. 
‘In een knelpuntennotitie kun je geen muziekles geven.’ Hij ontraadt het 
voorstel. De raad houdt hij op de hoogte. ‘Als er wat te melden is komt 
dat in de raadsmededelingen. Zeker betrekken we de gebruikers erbij. We 
praten daarbij ook over onbenutte mogelijkheden.’ Voor Peter Schlamilch 
is dit voldoende om het voorstel in te trekken.

Peter Schlamilich (rechts) overlegt in een schorsing over zijn 
voorstellen.

Geen steun voor motie  
van afkeuring

door Guus Geebel

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari maakte Menno Boer(SP) gebruik  
van het recht van interpellatie door het college te bevragen over ongevallencijfers op  

de rotonde Groenekanseweg-Biltse Rading. 

Menno Boer vroeg hoe komt het 
dat gemeenteambtenaren al voor 
de commissievergadering de juiste 
ongevallencijfers kenden, terwijl 
de wethouder tot tweemaal toe ont-
kende over de gevraagde cijfers te 
beschikken. Hij vraagt ook hoe het 
komt dat het college, zelfs nadat er 
een correctie heeft plaatsgevonden, 
nog steeds niet met de juiste cijfers 
werkt. Verder vraagt hij hoe het col-
lege de afgelopen jaren de veilig-
heid van deze rotonde heeft kunnen 
beoordelen zonder over die cijfers 

te beschikken.

Wethouder Jolanda van Hulst zegt 
dat antwoorden op deze vragen 
worden gegeven op basis van ge-
registreerde ongevallen, die op dat 
moment door politie en verzeke-
raars gemeld zijn. ‘Niet alles wordt 
gemeld. Wij kunnen daar niets aan 
toevoegen. We gaan uit van wat we 
aangeleverd krijgen. Ik heb gezegd 
dat er geen geregistreerde ongeval-
len waren en dat is voor ons het 
uitgangspunt.’ Menno Boer con-

stateert dat de wethouder meerdere 
malen onjuiste informatie heeft 
verstrekt, terwijl de informatie bij 
ambtenaren bekend was. Hij dient 
een motie van afkeuring in over 
de gang van zaken. Krischan Ha-
gedoorn (PvdA) vindt dat de wet-
houder te stellig was in haar bewe-
ringen. Hij noemt het  een gemiste 
kans dat zij daarvoor geen mea cul-
pa heeft uitgesproken. Hagedoorn 
gaat er vanuit dat zij hier lering uit 
trekt. De motie van afkeuring gaat 
hem te ver. De motie is verworpen.  

Het aantal ongevallen op deze rotonde leidde tot een motie van afkeuring.

Elly wilde begraven worden in een open kist

Een week na ons eerste gesprek 
overlijdt Elly. Als ik op bezoek kom 
kijk ik naar de vrouw, over wie ik 
inmiddels al heel wat gehoord 
heb. Haar wensen hebben mij een 
beeld gegeven van wie zij was. Ze 
ligt in haar zelfgemaakte wade 
van wit katoen, met kant afge-
werkt. Haar donkere haar komt 
speels onder de hoofddoek uit. 
Ze ziet er vredig uit. “Ik wil haar 
laatste wensen respecteren”, zegt 
Joost. 

De uitvaart van Elly heeft ze in 
grote lijnen zelf vormgegeven. 
Met Joost bespreek ik de details. 
Ze zal worden opgebaard in een 
rouwcentrum in Utrecht, de stad 
waar ze geboren is. Familie en 
vrienden kunnen daar de 
komende dagen afscheid 
nemen. Op de dag van de 
uitvaart zullen we Elly met de 
rouwauto naar Heidepol bren-
gen. De naaste familie rijdt dan 
mee.

Iemand kiest bewust voor 
een plekje op een natuurbe-
graafplaats. Het is echt iets 
voor ‘mensen met liefde voor 
de natuur’, schrijft Natuurmo-
numenten op haar website. 
Joost wil een uitvaartkist die 

Joost was enigst kind. Hij zocht een paar weken geleden contact met me: “Mijn moeder gaat overlijden. 
Ze heeft alles zelf al bepaald. Ze zal een zelfgemaakte wade dragen als ze is overleden. En ze wil niet 
dat de kist gesloten wordt.” Elly had zelf al een plekje uitgezocht waar ze begraven wilde worden: 
natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem.

bij die gedachte past. Hij kiest 
voor een ecologische kist van 
populierenhout. Duurzaam 
vervaardigd en passend bij Elly. 
“Mijn moeder wil beslist geen 
deksel op de kist. Ook niet als 
ze begraven wordt.” Ik heb dat 
vaker gehoord: een gesloten kist 
heeft iets claustrofobisch. Op de 
vraag van Joost of dat mag leg 
ik uit dat er ook begraven mag 
worden zonder kist. Zo lang de 
contouren van het lichaam maar 
niet te zien zijn. Zo wordt afge-
sproken dat we Elly in een kist 
zonder deksel leggen, gewikkeld 
in haar wade.

Het is een koude, winterse dag 
als we op de dag van de uitvaart 
op de begraafplaats aankomen. 
De familie wacht de rouwauto 
met Elly op. Zo brengen we 
haar op een loopkoets naar de 
Heidekapel, een boerenschuur 
die als een aula is ingericht. Het 
is er primitief, maar warm. En 
bijzonder. Op het platte dak is 
de neerslag te horen en daar-
door gaan de belangstellenden 
wat dichter bij elkaar zitten. 
Bijna knus. De afscheidsbijeen-
komst begint. Joost zit met zijn 
gezin vooraan.
Er zijn drie sprekers, die elk 

vanuit hun eigen ervaring met 
Elly spreken. Er vloeien soms 
tranen en dan weer wordt er 
gelachen bij herkenning. Na de 
bijeenkomst neemt iedereen op 
eigen wijze afscheid met een 
bloem. In de open kist worden 
ze rondom Elly neergelegd.

Joost, zijn vrouw en twee 
kinderen brengen Elly naar haar 
laatste rustplaats. De belang-
stellenden kijken hen na. Het is 
stil als we over het pad over de 
hei aankomen bij het graf, dat 
midden in de natuur is gegra-
ven. Als Joost afscheid neemt 
van zijn moeder wordt hij door 
zijn dochtertje geknuffeld. Dan 
lopen ze terug naar de schuur, 
waar nog lang over Elly nage-
praat wordt. Opnieuw een 
bijzonder afscheid.

Koop Geersing - uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

advertorial
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Selleriesalade
Kip-walnoot salade
Filet americain

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

Huisgemaakte schouderham 
Gegrilde rosbief
Gegrilde kipfilet

  VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

KLEINE 
VARKENSHAASJES

Extra donderdag voordeel:

Filetlapjes
Naturel of gemarineerd

Lamsboutschijven
Naturel of gemarineerd

Scharrel kipfilet

Sucadelapjes

STOMPETOREN 
BELEGEN

ROOMBRIE

500
GRAM 5.50

500
GRAM 9.98

500
GRAM 6.50

3 x 100
GRAM 4.50

500
GRAM 5.75

100
GRAM 1.25

3 x 100
GRAM 3.98

500
GRAM 6.25

5
STUKS 5.-

PER
STUK 0.99

1
KILO 9.99

Reclame geldig vanaf 
donderdag 25 februari 
t/m woensdag 2 maart

VLEESWAREN TRIO

2 TORTILLA’S Kip en gehakt 6.-

Altijd voordelig!

Diverse vlugklaar artikelen

HUISMIX

PINDA'S

250
GRAM 4.98

100
GRAM 0.79

Vrijdag & zaterdag vakantievoordeel!

Gehaktstaven

Zoals: hamburgers, rundervinken, 
slavinken, gehaktschnitzels, etc.

4 HEERLIJKE GEGRILDE 
KIPPENPOTEN

2 GEGRILDE HELE KIPPEN

5.-
10.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Doesburgse Kipschotel
________________________ 100 GRAM 1,25
Spaghetti met Scampi’s
EN RUCOLA

________________________ 100 GRAM 1,25
Zonder toegevoegde E-nummers!!
Babi-Pagang
MET NASI OF BAMI

________________________ 100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Onze eigen gemaakte
dressings
zonder toevoeging
van E-nummers

Voorgekookte

Bistro-krieltjes
LEKKER MAKKELIJK..

Vers gesneden 

Snijboontjes
400 GRAM

ALLEEN MAANDAG 29 FEB, DINSDAG 1
EN WOENSDAG 2 MAART

2de � esjeGratis
0,991,69

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Bietjes
____________________500 GRAM 0,99

Elstar Handappels
____________________HÉÉL KILO 0,99

Kapucijnerschotel
____________________100 GRAM 0,99

Uit Italië!!
Tarocco Sinaasappels
Zeldzaam lekker.. Kom proeven!!

Van onze Patissier
Cifra - taartje

(6 pers.) 8,95

500 GRAM
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De Vierstee is een plek van 
verbinding

door Henk van de Bunt

Donderdag 18 februari verzorgde historicus, journalist en schrijver Leo Fijen in de 
bibliotheekruimte van De Vierstee aan de Maartensdijkse Nachtegaallaan een lezing, waarvan 

de opbrengst ten goede komt aan de actie Vierstee 2.0. De lezing had als thema ‘Kracht van 
verbondenheid in dorpen’; een onderwerp dat Leo Fijen zeer nauw aan het hart ligt en waar hij 

veel over geschreven en gepubliceerd heeft. 

Wie naar De Vierstee was gekomen 
om sappige anekdotes over deze 
sporthal te horen, kwam bedrogen 
uit. Daar was het Leo Fijen bij zijn 
lezing over dit dorpscentrum niet 
om te doen. Natuurlijk, de in Haar-
lem geboren, maar op Maartensdijk 
verliefd geworden journalist en ver-
teller kan de ene na de andere sma-
kelijke anekdote vertellen, maar hij 
dicht deze sporthal een veel meer 
belangrijker functie toe. Fijen ge-
bruikte het beeld van de sporthal als 
metafoor voor de zoektocht naar een 
veilige ruimte in ieder mens. In een 
introductieronde werden alle aan-
wezigen uitgenodigd iets over hun 
Maartensdijkse roots te vertellen, 

waarbij ook de verbondenheid met 
het te renoveren dorpscentrum vaak 
niet ongenoemd bleef. 

Verbondenheid
Fijen: ‘Wie niet verbonden is met 
zichzelf, kan niet verbonden zijn 
met de ander. En wie niet een veilige 
ruimte in zichzelf ontdekt en koes-
tert, kan nooit een veilige ruimte 
aanbieden aan de ander. De Vierstee 
biedt elke Maartensdijker de ruimte 
om zichzelf te ontdekken. Daarom 
is het goed, dat in sommige ruimtes 
het stil kan zijn, daarom leert een 
mens ervan om soms te wachten tot 
de volgende wedstrijd en daarom 
moet iedereen af en toe de tijd ne-

men. Wie stil is, durft te wachten 
en wie de tijd neemt, heeft ook tijd 
voor zichzelf en voor de ander. En al 
die waarden leer je in De Vierstee’, 
betoogde televisiepresentator Fijen. 
Daarom is volgens de welbespraakte 
journalist een plek als De Vierstee 
nodig om deze waarden toe te pas-
sen in je leven en zo weer verbonden 
te raken met jezelf. Die verbonden-
heid is nodig om de verbondenheid 
in het dorp te ervaren’.

Ruimte maken voor de ander
Fijen vervolgt: ’Waar in de strijd 
voor het behoud van De Vierstee 
voortdurend wordt benadrukt, dat 
dit dorpscentrum voor de verbon-

denheid in het dorp zorgt, daar 
wordt vaak vergeten, dat daar iets 
aan voorafgaat. In een centrum als 
De Vierstee leert een dorpeling om 
rekening te houden met een ander 
en ook om soms ruimte te maken 
voor die ander. Ten diepste nodigt 
De Vierstee de dorpelingen uit om 
te buigen voor de ander en die an-
der zo dichterbij te laten komen. 
Met het zingen van de koren, het 
spelen van wedstrijden, het maken 
van muziek en het uitlenen van boe-
ken wordt aan mensen gevraagd om 
in te schikken voor een ander’. Leo 
Fijen legde uit dat dit gemakkelijker 
gaat, wanneer een mens in zijn hart 
kijkt en weet dat hij of zij ook tekort 
schiet en daardoor barmhartiger met 
de ander zal omgaan.

De weg naar je eigen hart 
Een dorpscentrum als De Vierstee 
reikt volgens Fijen veel verder dan 
de vraag naar bereikbaarheid: ‘De 
sporthal leert dorpelingen de meest 
elementaire onderdelen van de hu-
maniteit. 

Daarom mag die hal niet verdwij-
nen uit het hart van Maartensdijk. 
Want als het hart verdwijnt uit het 
dorp, kunnen dorpelingen ook hun 
eigen hart niet meer vinden. En wie 
zijn hart niet meer kan bereiken, 
is ook de weg naar verbondenheid 
met het hart van de ander kwijt. Dat 
is de belangrijkste betekenis van 
De Vierstee’, zo leerde Leo Fijen 
de aanwezigen, die stil werden van 
deze wijze lessen. 

Leo Feijen benadrukt in zijn lezing het belang van De Vierstee voor de ontwikkeling van de mens.

Uit de raad van  
18 februari

door Guus Geebel

Vragenuur 
Wethouder Madeleine Bakker beantwoordt vragen van Johan Stekelen-
burg (SP) over gesignaleerde problemen bij het leerlingenvervoer. De 
wethouder stelt dat bij de aanbesteding in het programma van eisen is 
verwoord waaraan het leerlingenvervoer moet voldoen. ‘De vervoerder 
moet zorgen dat de chauffeurs de juiste opleiding hebben en aan de 
wettelijke eisen voldoen. Aanvullende eis is kennis van omgaan met de 
doelgroep. We houden dat in de gaten en spreken de vervoerder erop 
aan als afspraken niet worden nagekomen. Genomen maatregelen en 
verbeteracties worden gecheckt.’ De wethouder herkent het beeld van 
niet thuis geven van de vervoerder niet. ‘Ons beeld is dat het tot nu toe 
goed verloopt.’

Frans Poot stelt vragen over het beeld Fietsspel van kunstenaar Jits 
Bakker, dat bij de Van Everdingenschool stond. Wethouder Hans Mier-
as constateert met genoegen dat er in de gemeente breed draagvlak is 
voor de kunst van Jits Bakker. De wethouder heeft in intensief overleg 
met de buurt toegezegd dat het beeld in de omgeving blijft. Daar wil 
hij graag aan vasthouden. Als de ontwikkeling van Bilthoven Centrum 
klaar is wil hij daar wel op een prominente plek een kunstwerk realise-
ren. ‘Dat zou een beeld van Jits Bakker kunnen zijn.’  

Hamerstukken
De raad stelt bij hamerslag het Bestemmingsplan Akoteh voor de her-
ontwikkeling van de voormalige scoutinglocatie aan de Sperwerlaan 
in Bilthoven vast  Han IJssennagger (Bilts Belang) geeft in een stem-
verklaring aan tegen dit voorstel te stemmen. Hij tekent bezwaar aan 
tegen de ‘betuttelende’ voorschriften over de dakterrassen. Bilts Belang 
is van mening dat burgers dat prima onderling kunnen regelen. Verder 
stelt de raad de verantwoording fractiebudgetten boekjaar 2015 vast, 
het Bestemmingsplan Van Everdingen voor herontwikkeling voorma-
lige schoollocatie Boslaan 32 Bilthoven en het controleprotocol Jaar-
rekening 2015.

Wethouder Hans Mieras heeft de toegezegd het beeld Fietsspel voor de 
buurt te behouden.

Zorgen over herontwikkeling  
De Werkschuit 

Tijdens een bijeenkomst over het plan van aanpak voor de herontwikkeling van de locatie 
Werkschuit aan de Beatrixlaan 1 in Bilthoven hebben omwonenden hun zorg uitgesproken over 

de extra verkeersdrukte die de beoogde woningen zouden veroorzaken. 

Omwonenden vragen aandacht 
voor de hoogte en omvang van 
de bebouwing in verband met een 
mogelijke vermindering van uit-
zicht en zonlicht. Ook hebben zij 
kanttekeningen geplaatst bij het 
voornemen om sociale huurwo-
ningen te realiseren. Men wil in 
de buurt een goede balans hou-
den tussen sociale huurwoningen 
en andere woningcategorieën. Tot 
slot hebben de omwonenden de 
wens geuit om tijdens het vervolg-
proces in een klankbordgroep mee 
te denken over de herontwikkeling 
van de locatie. 

Vervolgproces
Het College heeft toegezegd de 
inbreng uit de buurt mee te zul-
len wegen in het vervolgproces. 
De gemeente heeft aangegeven 
te geloven in de uitgangspunten 
voor herontwikkeling van de lo-
catie en in goed overleg met de 
omwonenden graag de uitdaging 
aan te willen gaan om te laten zien 

dat de ontwikkeling inpasbaar is. 
Ook heeft de gemeente toegezegd 
tot het in het leven roepen van een 
klankbordgroep. Een volgende in-

loopbijeenkomst zal plaatsvinden 
op 1 maart om 19.30 uur in de Op-
standingskerk aan de 1e Branden-
burgerweg 34 te Bilthoven. 

Herontwikkeling van locatie Werkschuit aan de Beatrixlaan baart 
omwonenden zorgen.

Om het Bilts Museum te bezoeken
hoef je geen reisje te boeken
met een klik op de muis
haal je de beelden in huis
en de tekst doet het mooi uit de doeken

Guus Geebel Limerick



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  D R O G E R  I S  M A AT W E R K !

De droger kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De juiste 
capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te verwach-
ten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. Dat 
kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij die 
fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Spaar nu bij de 
‘de vershoek’

winkeliers op de Hessenweg
voor een 

gratis 2e driegangenmenu.
t.w.v. € 35 p.p.

Kijk op 
www.brasserie-vink.nl

voor het uitgebreide keuzemenu 
boordevol huisgemaakte 

ambachtelijke specialiteiten!

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

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

service voor ondernemers

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • 
kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding 

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

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

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

KIJK op onze 

  website

www.parelpromotie.nl

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Chocolade/advocaat
tracteertaartje

nu € 9,95 
Rozijnenbroodje 

400 gram € 1,95

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63
 www.bakkerbos.com
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Acties zijn geldig van woensdag 24 februari t/m dinsdag 1 maart 2016

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. 

Senseo koffi epads 
2 zakken met 48 pads
10.30

7.497.497.497.
2 x 48 pads

3.993.993.993.
kilo

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

 Rundergehakt 
Kilo
5.49

Heineken 
2 pakken 
met 6 blikken 
van 0.33 liter
van: 9.98
voor: 4.99

1+1
2 HALEN = 1 BETALEN

Per liter 1.26

10.30

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!

   Hoogvliet,
Agenda Dorpsraad

Groenekan voor 29 februari 2016
Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan

1. Vaststellen agenda
2. Inventarisatie punten van aanwezigen
3. Project informatieborden Groenekan 

(Laurens Huisman en Frans de Graaf).
4. Ruiterpaden en paardenpoep. 

(Miranda de Freitas en Marius van den Bosch)
5. Brede school Lumiar in Groenekan (Miranda de Freitas)
6. Eenrichtingsverkeer Veldlaan. (Frank Klok)
7. Voortgang projecten verbreding A27 en ring Utrecht: 

(Tonnie Groen) 
• presentatie van Rijkswaterstaat:  
• nalopen van wensenlijst Groenekan inzake de uitvoering ver-
breding A 27 medio 2016-2018. Welke wensen zijn geborgd in 
het contract met de aannemer en hoe/wat met de overige wensen? 
Hoe zien we samen toe op correcte uitvoering? 
(Zie de wensenlijst/brief op de site van de dorpsraad 
www, dorpsraadgroenekan.nl)  
• Bespreking voortgang aanbesteding A27/Ring Utrecht. 
Aanwezig van Rijkswaterstaat: Niels Hubbers, Melanie Osther, 
Rudy Klunder en Johan Feld (verkeerskundige). 

8. Punten ingebracht door de aanwezigen
9. Rondvraag. 

Na afloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open 
om na te praten onder het genot van een drankje.

Info secretaris@dorpsraadgroenekan.nl en/of
www.dorpsraadgroenekan.nl.

Tjilp in Weeshuis
van de Kunst

In het voormalige schoolgebouw aan de Jasmijnstraat in De Bilt, waar 
de laatste jaren de Duiventil was gevestigd, biedt het Weeshuis van 
de Kunst een podium voor musici, verhalenvertellers, moppentappers, 
goochelaars en vooral jong talent op velerlei gebied. In de oude koffie-
kamer van de Duiventil is een huiselijke sfeer gecreëerd, met banken en 
gemakkelijke stoelen. Deze entourage geeft een heel bijzondere sfeer, 
waarbij het publiek en artiesten heel dichtbij zijn. 

Zaterdagavond gaf Tjilp een concert met eigen jazzy nummers, maar 
ook covers van bekende musici. De naam Tjilp was in haar schooltijd 
de bijnaam van de zangeres, componist en toetsenist Merel van Tel-
lingen.

(Frans Poot)

Tjilp in concert met eigen jazzy nummers in het voormalige 
schoolgebouw aan de Jasmijnstraat in De Bilt.

Muziek in Het Lichtruim 
Het Kunstenhuis zal op 26 februari om 20.00 uur starten met ‘Blowing 
in the Wind’, een serie concerten in Het Lichtruim op elke laatste vrij-
dagavond van de maand. De doelgroep is muziekliefhebbers van alle 
leeftijden, die nieuwsgierig zijn naar goede muziek van meestal nieuwe 
muzikanten: singer-songwriters, solo, duo’s, trio’s, bands. ‘Blowing in 
the Wind’ is ontstaan vanuit de idee dat Het Lichtruim al een film- en 
theaterprogramma heeft maar nog geen popmuziek brengt. De doel-
groep is de liefhebber van de betere folk/popmuziek, waarvan de sin-
ger-songwriters een belangrijk onderdeel vormen. De initiatiefnemers 
zijn zelf muziekliefhebbers, van Bach tot Beatles. Van Bob Dylan is 
ook de naam ‘geleend’: Blowing in the Wind, vanwege de raakvlakken 
met De Bilt (weer en wind). Het initiatief voor deze serie komt van 
de gemeenteraadsleden Dolf Smolenaers (31, componist en muzikant) 
en Bertus Voortman (67, muziekliefhebber). Smolenaers en Voortman 
organiseren en produceren deze avond samen met Ton van der Kleij 
(Kunstenhuis)
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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

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

DE FRANSE ROLLADE

Met o.a. malse varkenshaasfilet, rucola & boursin. ca. 

45 minuten braden op 150°C
100 gram 1.45

GEKONFIJTE EENDENBOUT

Smaakmaker voor de liefhebbers: alleen nog warm 

maken in de oven; 20 min. 170°C
per stuk 3.98

VARKENS VERSE WORST

Lekker gekruid & gezouten; glutenvrij; ze blijven 

"gewoon" echt lekker!!
500 gram 3.95

RUNDERBRAADLAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug, super rundvlees. Mals & 

mager, ca. 5 kwartier braden
500 gram 7.75

POLLO ITALIANO

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipfilet, kruiden 

crème, salami & verse bieslook
100 gram 1.45

FRENCHED RACKS

Van ons superieure kwaliteits lamsvlees; zeer zacht 

smaakvol vlees met een klein botje
100 gram 3.95
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van

maandag 22 februari t/m zaterdag 27 februari. Zetfouten voorbehouden.

Hessenweg 117, 3731 JE de Bilt 

PROEFMENU 
€ 24,50 

3 GANGEN MET 9 GERECHTJES UIT ONZE 
MENUKAART 

RESERVEER ONLINE OF VIA  

030– 2203356 

LIKE  ONS OP FACEBOOK  

FAC EB OOK.C OM.DEGR IFFEL  

 

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

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

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

Out� ts Boots Accessories

Lamylook jasje*

van € 239,00

voor
€ 149,00

Blessed by
Comfort

*machinewasbaar 30 oC

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

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

Kwaliteitsslagerij Zweistra
Maertensplein 18 Maartensdijk 0346-213070 slagerijzweistra@kliksafe.nl
Elke dag weer bent u bij ons verzekerd van een smaakvol stukje vlees, verse 
vleeswaren en lekkere worst. Ook salades, maaltijden, sauzen e.d. vindt u bij 
ons in de winkel. [lees meer]

Van de Valk De bilt
De Holle Bilt 1 De Bilt 030-2205811 reservations@biltschehoek.valk.com
Verrassend overnachten, vanzelfsprekend uitgerust! [lees meer]

firma van der Neut uw groene Vakwinkel
Groenekanseweg 9 Groenekan 0346-211213 info@firmavanderneut.nl
Firma van der Neut is een familiebedrijf dat al sinds 1934 gevestigd is in het 
midden van het land, in het landelijk gelegen dorp Groenekan. [lees meer]
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Karstens & Van der Meijden 
jubileert

Op 3 maart bestaat Fysiotherapie en 
Beweegcentrum Karstens & van der 
Meijden 30 jaar. De praktijk bestaat 
sinds 1986 in Maartensdijk,  waarbij 
zorg verlenen aan mensen met klach-
ten bij en van het bewegen centraal 
staat. Specialisaties zijn: Fysiothe-
rapie, Sportrevalidatie en -massage, 
Laser- en Oedeemtherapie, Voe-
dingsadvies en Personal training

De praktijk heeft contracten met 
bijna alle verzekeraars en werkt aan 
de hand van de richtlijnen, opgesteld 
door het genootschap voor fysiothe-
rapeuten. 

Fysiotherapie en Beweegcentrum 
Karstens & van der Meijden, Melk-
weg 29, 3738 XD Maartensdijk. Tel. 
0346 211913

Door te werken in teamverband zorgen we voor continuïteit en flexibiliteit: 
v.l.n.r. Wim, Anita, Ron, Alma, Rob, Lida en Nathalie.

advertorial

Kinderboerderijen  
op eigen benen

 
In november 2015 vertelde het College van Burgemeester 
en Wethouders over het behouden van de Dierenweide in 
Maartensdijk en de Kinderboerderij De Schaapskooi in 

Bilthoven door middel van maatschappelijk ondernemen. 
Hierover werden in de Raadscommissie voor Openbare 
Ruimte vragen gesteld, welke eerst nu door het College 

werden beantwoord: 

‘Voor de twee kinderboerderijen zijn stichtingen in oprichting, die on-
der meer de doelstelling hebben om te voorzien in activiteiten voor vrij-
willigerswerk, stages en passende arbeid. Het is die functie waaraan 
wij experimenteel willen bijdragen om meer passend (vrijwilligers-)
werk te creëren en de zelfredzaamheid van organisaties te bevorderen. 
De gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten is bedoeld om voor 
maximaal drie jaar bij te dragen aan het op eigen benen staan van beide 
de stichtingen. De gemeentelijke middelen dekken niet de totale kosten, 
zodat ook financiële bijdragen van anderen nodig zijn. Er is geen sprake 
van dubbele financiering maar van een optelsom van geldstromen en 
giften’.

Sociaal Domein 
Het College vervolgt: ‘Onze aanpak is geheel in overeenstemming met 
de opdracht van de wetgeving in het sociaal domein om te zorgen voor 
passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij 
geven beide organisaties de gelegenheid te experimenteren met het be-
ter neerzetten van maatschappelijk ondernemen, mede als voorbeeld 
voor andere ondernemers. Het experimentele karakter betreft de inte-
grale aanpak met de verwachting dat een participatiedoelstelling wordt 
behaald met minder overheidsgeld’. 

Werkgelegenheid
‘Met onze aanpak creëren wij tevens extra werkgelegenheid, door een 
verruiming van de openingstijden en een andere personele invulling 
bij de kinderboerderijen, hetgeen extra kansen biedt voor inwoners 
met een beperking en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De Participatiewet en ons gemeentelijke participatiebeleid en arbeids-
marktbeleid laten nadrukkelijk ruimte voor dergelijke experimenten. 
De gemeentelijke bijdrage in 2016 en 2017 komt daarom ten laste van 
het begrotingsprogramma Werk en Inkomen’. 

Het is de bedoeling dat de dierenweides als maatschappelijk project 
kunnen blijven bestaan. [foto Henk van de Bunt]

Biltse Aagje ambassadeur voor  
Zip your Lip

door Walter Eijndhoven

Het zal niet iedereen overkomen, ambassador worden. Toch is het Aagje van Draanen (13) uit 
De Bilt gelukt om ambassador te worden voor Zip your Lip en samen met andere jongeren, 

voor deze organisatie op reis te gaan naar Zimbabwe. Hier kon zij, gedurende een week, 
ervaren hoe het is om in een arm land te leven en wat Zip your Lip betekent  

voor de toekomst van arme kinderen. 

Aagje van Draanen is erg begaan 
met het lot van kinderen in derde 
wereldlanden. Vorig jaar november 
kwam zij in contact met World Vi-
sion, een internationale organisatie 
die zich onder andere inzet voor 
wederopbouw op de Filipijnen, 
noodhulp biedt aan armen in het 
Midden-Oosten, de Balkanlanden 
of in Zuid-Soedan. Aagje: ‘Ik ben 
altijd geïnteresseerd geweest in 
Afrika. Toen ik vorig jaar novem-
ber hoorde dat World Vision am-
bassadeurs zocht in Nederland, heb 
ik mij direct aangemeld. Natuurlijk 
werd ik dat niet direct. Alle 40 be-
langstellenden moesten eerst audi-
tie doen en een filmpje van jezelf 
insturen, waarom je graag iets wil 
doen voor Zip your Lip, een onder-
deel van World Vision. Uiteindelijk 
ben ik gekozen door World Vision, 
samen met vijf anderen. Ik was zo 
blij. En in januari mocht ik dus mee 

naar Zimbabwe, in Zuid-Afrika. 
Eindelijk was mijn wens vervuld: 
een reis naar Afrika’. 

Begeleiding
De Youth Ambassadors gingen na-
tuurlijk niet op eigen houtje naar 
Zimbabwe. Margreeth Bronsema, 
medewerkster bij World Vision en 
begeleidster van Aagje: ‘Al onze 
ambassadeurs worden door World 
Vision begeleid op hun reis. In ja-
nuari heb ik Aagje en anderen bege-
leid op hun reis naar Zimbabwe en 
twee jaar geleden ben ik naar Zuid-
Soedan geweest, ook voor Zip your 
Lip. Wij hopen dat onze ambas-
sadeurs een mooie ervaring mee-
nemen naar huis en dat zij erover 
vertellen als zij weer in Nederland 
zijn’. Daaraan hoeft Bronsema niet 
te twijfelen. Woensdag 17 februari 
werd een groot evenement georga-
niseerd op het Comenius College, 

waar onder andere Aagje haar ver-
haal mocht doen aan de leerlingen 
van deze Hilversumse school.

Heftig
Op het Comenius College werd 
door alle eerste- en tweede klas-
sers, in vier sessies, geïnteresseerd 
geluisterd naar de belevenissen van 
Aagje. Zo vertelt zij aan alle leer-
lingen: ‘Wij zijn bij veel projecten 
in het land langs geweest. Wij be-
zochten gezinnen met ondervoede 
kinderen, hebben mensen bezocht 
met aids en zijn naar een zieken-
huis geweest voor zwangere vrou-
wen. Hier hebben wij heel veel 
tienermoeders ontmoet. Wat ook 
veel indruk maakte was dat drie 
kinderen gedurende drie maanden 
helemaal alleen woonden, terwijl 
hun ouders, elders in het land, aan 
het werk waren. Zij hadden al die 
maanden bijna geen eten en woon-

den in een krot. Dat kun je je hier 
in Nederland toch niet voorstellen? 
In die week zijn wij ook naar een 
gezin geweest, waarvan de moeder 
vier jaar geleden is overleden aan 
aids. Aan het eind van het bezoek, 
gingen wij naar het graf van hun 
moeder. Dat was best wel heftig, 
omdat het niet een graf was zoals 
wij kennen, maar gewoon een berg-
je met bladeren erop, zonder een 
grafsteen’. 

Bewust
De tijd dat Aagje in Zimbabwe ver-
bleef, heeft haar bewust gemaakt 
hoe goed wij het in het westen heb-

ben. Aagje: ‘Ik heb in deze week 
super veel geleerd. Bijvoorbeeld 
dat je blij moet zijn met wat je hebt, 
ook al is het weinig. En verder dat 
niet alles in het leven om jezelf 
draait, maar dat anderen ook heel 
belangrijk zijn en dat je goed voor 
hen moet zorgen. Ik heb in Zimbab-
we heel veel droogte, ondervoede 
kinderen en honger gezien. Voor 
45 euro kun jij een kind redden uit 
die omstandigheden, dat zou super-
tof zijn. Dus doe mee met Zip your 
Lip!’. 
Voor meer informatie over World 
Vision kunt u terecht op www.
worldvision.nl

Aagje ervaart in Zimbabwe een heel ander leven.
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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.

299

149

100

200

Geldig van donderdag 25 t/m zaterdag 27 februari 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Goudeerlijk 
Bakkers
Bollen
per zak
van

€2,29

Jumbo
Frites
2 zakken
van 1 kilo

Grillburgers
pak 4 stuks

Appeltaart
vers uit eigen oven
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Reünie Bosbergschool
De Bosbergschool loopt al een tijdje mee en viert dit jaar haar 60-jarig 
bestaan. Naast diverse activiteiten dit schooljaar voor de huidige leer-
lingen, is er vrijdag 8 april een reünie speciaal voor alle oud-leerlingen 
van de basisschool.

Van 18.30 tot 20.30 uur zijn alle voormalig leerlingen van harte wel-
kom om met elkaar verhalen en foto’s uit te wisselen. Nu al kan men 
foto’s plaatsen op de Facebookpagina van school of mailen. Al deze 
foto’s zijn tijdens de reünie ook te zien. Deze avond is er ook een spe-
ciale onthulling voor de vorig jaar overleden Kees Overbeeke, meester 
vanaf het eerste uur en oud directeur van de school, in het bijzijn van 
zijn familie.   

Aanmelden voor de reünie, het doorgeven van anekdotes of foto’s, kan 
via de mail: directie.bosberg@proceon.nl

Open Jeugd 
tennistoernooi

Van woensdag 9 t/m zondag 20 maart is het Open Jeugd-toernooi van 
tennisvereniging Tautenburg. Er wordt gespeeld in de onderdelen en-
kel, dubbel en gemengd dubbel in de categorie Groen (10 t/m 12 jaar) 
en in de leeftijdscategorieën t/m 12, t/m 14, t/m 17 jaar. In alle catego-
rieën wordt er in poules gespeeld, gevolgd door een afvalschema. 

De inschrijving sluit op 1 maart. Inschrijven, planning en uitslagen van 
de wedstrijden kun je vinden op: www.toernooi.nl. Voor eventuele vra-
gen kun je een mail sturen naar openjeugd@tautenburg.nl. Het toer-
nooi heeft ook een facebook pagina, voor de activiteiten, wedstrijden 
en foto’s.

Dubbelrol wethouder 
bij Voordaan

In november 2015 maakte portefeuillehouder Sport, Madeleine Bak-
ker melding van het overleg met hockeyvereniging MMHC Voordaan 
over de onderlinge financiële relatie tussen de gemeente en de vereni-
ging. Het overleg komt nu in een fase dat ook op bestuurlijk niveau 
knopen moeten worden doorgehakt. Het College verwacht daarover de 
gemeenteraad in de loop van maart 2016 nader te informeren. Intussen 
is gebleken dat Voordaan bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 
(KNHB) advies heeft gevraagd over haar positie ten opzichte van de 
gemeente. 

Aangezien wethouder Bakker tevens een bestuursfunctie bij de KNHB 
bekleedt, is het dossier Voordaan voorlopig ondergebracht in de por-
tefeuille van wethouder Anne Brommersma. In de besprekingen met 
Voordaan zal het College per direct worden vertegenwoordigd door 
wethouder Brommersma. Het bestuur van Voordaan is over de porte-
feuillewijziging geïnformeerd. 

Groen licht
Politie De Bilt gaat in wijken waar veel wordt ingebroken voortaan 
surveilleren met groen zwaailicht. Het is een trend onder de politie, in 
situaties waarbij een inbraakgolf is waargenomen. Het groene zwaai-
licht zat al in het bestaande zwaailichtsysteem, maar werd nog niet ge-
bruikt voor opvallende surveillances. Het groene licht is bedoeld om 
het veiligheidsgevoel te vergroten én om inwoners extra alert te maken 
op verdachte situaties in hun wijk. In het laatste geval kan altijd 1-1-2 
gebeld worden. 

Oprichting Wielertoervereniging 
door Walter Eijndhoven

Woensdag 17 februari waren in het Dorpshuis van Westbroek zo’n veertig kandidaat-leden 
getuige van de oprichting van ‘hun’ toervereniging. Nadat het huishoudelijk reglement en de 

statuten met algemene stemmen waren aangenomen en het voorlopig bestuur was geïnstalleerd, 
werd de nieuwe vereniging ingeluid met drank en een stuk taart van één van de leden, 

Maartensdijkse bakker Bert Bos. 

‘Wat een mooi succes’. Aan het 
woord is Jan Hennipman, één van 
de voortrekkers en bestuurslid van 
de nieuwe Wielertoervereniging 
Westbroek. Hij vervolgt: ‘Tijdens 
de vergadering op 16 december vo-
rig jaar polsten Martin Westeneng 
en ik of er eigenlijk wel genoeg ani-
mo was voor zo’n vereniging in ons 
dorp. Een domme vraag achteraf, in 
een dorp met zoveel fietsfanaten en 
een eigen Wielerronde. Maar zo’n 
massale opkomst hadden wij niet 
verwacht. In december hadden wij 
in no-time al 35 geïnteresseerden, 
twee weken daarna stond de teller 
al op 50 belangstellenden’. Op 17 
februari staan zo’n 60 leden inge-
schreven voor de nieuwe vereni-
ging. Ruim voldoende om oprich-
ting te laten plaatsvinden’. 

Sneltreinvaart
De officiële handelingen werden in 
sneltreinvaart doorlopen. Nog voor 
de pauze werd ook een voorlopig 
bestuur aangesteld: Martin Wes-
teneng als voorzitter, Jan Hennip-

man als secretaris, Gert-Jan Evers 
penningmeester en Jan van Vliet en 
Kees Wijnen, beide als algemeen 
bestuurslid. Hennipman: ‘Ik ben 
blij dat alles zo vlot verliep. Nu 
kunnen wij langs de notaris en de 
Kamer van Koophandel, om alles 
te laten vastleggen en is Westbroek 
een nieuwe vereniging rijker: WTV 
Westbroek!’. 

Outfit
Na de pauze kon de nieuwe wie-
lerkleding bekeken worden. De 
kleding wordt gesierd met diverse 
logo’s van in Westbroek bekende 
bedrijven. Het bestuur is blij di-
verse enthousiaste sponsors voor 
drie jaar te hebben vastgelegd. Bo-
vendien is, in samenspraak met de 
sponsoren, van alle verschillende 
logo’s en kleuren een zeer fraaie 
outfit ontworpen, waar men trots 
op is. De leden kregen deze out-
fit gepresenteerd en er werd met 
veel enthousiasme op gereageerd. 
Evers: ‘Wij hebben goed gekeken 
naar de kwaliteit, uiteraard in ver-

houding met de prijs. Uiteindelijk 
is gekozen voor een merk dat ook 
veel profrenners kleedt.’ 

Fietskalender
Na de kleding kwam de Fietska-
lender ter sprake. Hennipman: ‘Wij 
toeren op diverse dagen in de week, 
met diverse afstanden en verschil-
lende snelheden, tussen 1 maart 
en 1 november’. Buiten het gezel-
lig met elkaar fietsen, op diverse 
vaste fietsmomenten in de week, 
is ieder lid van de vereniging ook 
nog eens aangesloten bij de Neder-
landse Toerfiets Unie (NTFU), met 
als voordeel een fietsverzekering, 
korting bij toertochten en 6x per 
jaar een wielermagazine. Hennip-
man: ‘Veel leden zullen hiervan ze-
ker gebruik maken. Maar dit is nog 
niet alles. Wij willen een leuke ver-
eniging op poten zetten met voor 
ieder wat wils: te denken valt aan 
een jeugdgroep, het instellen van 
een toertochtcommissie, een clinic 
of info-avond en natuurlijk de ver-
plichte jaarvergadering in de vorm 
van een gezellige seizoensafslui-
ting. Mogelijk dat ook de Wieler-
ronde in de toekomst een onderdeel 
gaat vormen binnen de Wielertoer-
vereniging Westbroek. Het bestuur 
heeft er zin in om een succes te ma-
ken van deze vereniging’. 

Voor meer informatie kan men bin-
nenkort kijken op de website www.
wtvwestbroek.nl of nu al contact 
opnemen met de secretaris van de 
Wielertoervereniging: Jan Hennip-
man, info@wielerrondewestbroek.
nl

De tractatie van kandidaat-lid en bakker Bert Bos.

Biltse ondernemers ondersteunen 
de Voedselbank

Een aantal ondernemers heeft de handen ineengeslagen om de Voedselbank De Bilt financieel te 
ondersteunen. Klaas en Els van der Valk, lid van zowel de BCB de als de Rotary,  

zijn erin geslaagd om samen met meerdere Biltse (familie-)bedrijven een financiële 
ondersteuning te realiseren voor de Voedselbank.

Ook in de gemeente De Bilt zijn er 
inwoners, die onder de armoede-
grens leven en afhankelijk zijn van 

de Voedselbank. Hoewel de Voed-
selbank volledig draait op de mede-
werking van vele vrijwilligers, is er 

toch veel financiële ondersteuning 
vanuit de samenleving nodig om de 
Voedselbank draaiende te houden. 

Door ondersteuning van ondernemers kan de Voedselbank gebruik blijven maken van de Koelbus. (foto Hans Lebbe)

De officiële handelingen werden in sneltreinvaart doorlopen.
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Scholieren fietsen 
calorieën weg

door Rob Klaassen

Ingmar de Jong, gymnastiekdocent op de Werkplaats in 
Bilthoven, heeft 4 jaar geleden door een experiment de 
betekenis van het begrip kilocalorie (kcal) voor enkele 
klassen geïntroduceerd in z’n (gym-)lesprogramma. 

Dit werd gedaan door leerlingen een klein zakje chips te laten eten om 
ze daarna de extra calorieën er met behulp van een hometrainer weer 
te laten aftrainen. Op deze wijze werd gehoopt ze bewust te maken wat 
het eten van een tussendoortje als bijvoorbeeld een zakje chips met je 
doet. Dit jaar is op verzoek van de leiding van de school dit ‘calorieën-
experiment’ voor alle 1e, 2e en 3e jaars leerlingen opgenomen in het 
lesprogramma.

Uitgebreid programma 
Ingmar: ‘Nu het zo’n omvangrijk project is geworden heb ik aan mijn 
collega’s van Het Nieuwe Lyceum gevraagd of ook zij aan dit program-
ma zouden willen meedoen. Hun antwoord was positief. Daarom gaan 
de hometrainers, wanneer wij op de Werkplaats hiermee klaar zijn, naar 
m’n collega’s op Het Nieuwe Lyceum. Om dit project mogelijk te ma-
ken moesten wij zowel aan een grote hoeveelheid chips zien te komen, 
als ook aan 10 hometrainers die voor een langere periode nodig zouden 
zijn. Gelukkig hebben we sponsors gevonden om het experiment moge-
lijk te maken. De gemeente vindt het zo’n belangrijk educatief project 
dat ze het ondersteunt. De gemeente betaalt de huur van de hometrai-
ners en ook de helft van de kosten van de chips. Voor de andere helft 
worden we gesponsord door de supermarkt Plus’. 

Deelnemers 
De ochtend dat De Vierklank zo’n les bijwoonde was klas 2B VMBO 
aan de beurt. De 25 leerlingen namen in groepen van 12 deel aan het 
experiment. Nadat Ingmar het experiment had uitgelegd, kregen zij een 
zakje chips aangeboden. Naturel chips met 139 Kcal en paprika chips 
met 136 Kcal. Vervolgens werd er op de hometrainers met allemaal het-
zelfde verzet gefietst. Op de hometrainer moesten de leerlingen fietsen 
tot zij de extra calorieën van de chips er weer hadden afgereden. Zij 
konden op de display van de hometrainer volgen hoeveel en hoe snel zij 
de calorieën er af hadden gereden. Het bleek, dat zij hiervoor ongeveer 
6 kilometer moesten fietsen. De ene leerling deed daar 8 minuten over 
een ander meer dan 12 minuten, afhankelijk van kracht en conditie. In-
gmar: ‘We hopen dat met dit experiment de leerlingen nu aan den lijve 
ondervinden wat zo’n zakje chips met je doet en dat zij voortaan niet 
langer gedachteloos zo’n zakje naar binnen zullen werken’. 

Leerlingen van 2B VMBO van de Werkplaats fietsen hard om de 
calorieën van het zakje chips te verbranden.

Het Nieuwe Lyceum organiseert 
TEDxYouth evenement

door Walter Eijndhoven

Woensdag 2 maart om 19.00 uur organiseren de vijfde- en zesdeklassers van Het Nieuwe 
Lyceum een TEDxYouth evenement. De Bilthovense school heeft een officiële licentie om dit 

te organiseren. De TEDxtalks zullen in het Engels worden gehouden door twaalf genodigden, 
waaronder jonge ondernemers, filosofen en een vluchtelinge. 

Het evenement TED staat voor 
Technology, Entertainment, Design 
en werd voor het eerst gehouden 
in 1984, in Californië. Van daaruit 
is het uiteindelijk ook overgewaaid 
naar Nederland. Sprekers worden 
uitgenodigd om in maximaal 18 
minuten ‘de presentatie van hun le-
ven’ te geven over hun gebied van 
expertise of over een bepaald pro-
ject, waarvan zij vinden dat het een 
idee is dat verspreid moet worden. 
De inhoud van de presentaties bevat 
geen zware theoretische kost, maar 
wordt voor iedere belangstellende 
zo toegankelijk mogelijk gemaakt. 
Op deze manier wordt geprobeerd 
begrip en bewustzijn te kweken en 
toepassingen van de wetenschappen 
te laten zien die kunnen bijdragen 
aan een betere wereld. Via YouTube 
kunnen veel TEDtalks worden beke-
ken.

Inspiratie
Het Nieuwe Lyceum valt nu de eer 
te beurt om TEDxYouth te organi-
seren met als thema: ‘Room for In-
spiration!’. De volgende deelnemers 
willen u deelgenoot maken van hun 
ideeën: Jan Portheine (ondernemer), 
Jip Samhoud (ondernemer), Jolijn 
Pelgrum (blogger), Louis Wesseling 
(ondernemer), Djuna Couvee (filo-
sofe), Epco Berger (ondernemer), 

Jeroen Hofs (eigenaar muziekpro-
ject), Monica van Rijn (kunstenares-
se), Jordi de Fluiter en Jan Postma 
(beide DJ’s), Linda Barry (studente 
(University College Utrecht) en Mei 
Nelissen, Eline Jagtenberg en Lotte 
van der Velde (studentes Universi-
teit Utrecht, maastricht en Wagenin-
gen).

Tijdens het TEDx-evenement zul-
len de sprekers hun toespraak in het 
Engels houden. Toegangsprijs voor 
leerlingen en medewerkers HNL be-
draagt 5 euro, voor andere belang-
stellenden kost een toegangskaartje 
10 euro. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen via: 11133@het-
nieuwelyceum.nl.

Het TEDxYouth evenement wordt gehouden op Het Nieuwe Lyceum.

Vier Biltse kanshebbers bij 
Voorleeswedstrijd

Woensdag 2 maart vindt de Regionale Ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats 
in de theaterzaal ‘De Klinker’ van Bibliotheek Zeist. Tijdens een spannende theaterronde 

wordt bekend wie de beste voorlezer is van de 12 voorleeskampioenen van basisscholen uit de 
gemeenten De Bilt, Soest en Zeist. De kinderen lezen een zelfgekozen fragment  

voor uit hun favoriete kinderboek. 

De kinderen, één jongen en elf 
meisjes, zijn afkomstig uit de ba-
sisschoolgroepen 7 en 8. Bij de 
voorrondes, die plaats vonden 
op de scholen, kwamen zij als de 
beste voorlezer van hun school uit 
de bus. Ella Naus (BS Montessori 
Bilthoven), Oumnia Lezeare (BS 
De Regenboog De Bilt), Linde 

Schlamilch (BS Het Zonnewiel 
De Bilt) en Sophia Jonkheid (BS 
Theresiaschool Bilthoven) ver-
tegenwoordigen de gemeente De 
Bilt. De winnaar van deze ronde 
gaat door naar de Provinciale 
Voorleeswedstrijd van Utrecht op 
dinsdag 5 april in ‘De Kom’ in 
Nieuwegein. De twaalf winnaars 

van de Provinciale Rondes treffen 
elkaar vervolgens op woensdag 
25 mei in de Schouwburg te Am-
stelveen voor de Landelijke Finale 
van de Voorleeskampioen 2016. 
De Nationale Voorleeswedstrijd is 
een initiatief van Stichting Lezen 
in samenwerking met de biblio-
theken.

Chocokrokodil-
muziektheater 

Zondag 28 februari speelt in het Weeshuis van de kunst, Jasmijnstraat 6 
in De Bilt de muzikale kindervoorstelling ‘Chocokrokodil’. Deze vro-
lijke liedjesvoorstelling’ is opgebouwd rondom de liedjes van liedjes-
schrijver en muziekdocent Jeroen Schipper.
Alles is mogelijk in dit swingende kinderconcert. Samen met multi-
instrumentalist Henrik Holm, maar vooral ook samen met het publiek 
maakt Jeroen er overal een kleurrijk feestje van. Chocokrokodil is een 
wervelende opeenvolging van liedjes waarbij de kinderen helemaal 
mee kunnen doen met zingen, dansen, nadoen en invullen.
Op zondag 28 februari om 14.00 uur speelt deze muzikale kindervoor-
stelling in Het Weeshuis van de Kunst Jasmijnstraat 6, in de Bilt. Leef-
tijd: 3 +Voor meer informatie en aanmelding ( beperkt aantal plaatsen) 
www.hetweeshuisvandekunst.nl.

V.l.n.r. Oumnia Lezeare, Sophia Jonkheid, Linde Schlamilch en Ella Naus vertegenwoordigen de Gemeente De 
Bilt bij de Nationale Voorleeswedstrijd. [foto Henk van de Bunt]
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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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

4 WINTERBANDEN, 
Nokian 205/60 R16 92 H 
WR. Voor bijv. Renault Grand 
Scénic. Eén seizoen gebruikt. 
Slechts € 35,- per band. Te 
bekijken en af te halen in 
Hollandsche Rading. Tel. 
06-55174417

Mooie  marmeren 
SALONTAFEL € 125,-. Tel. 
030-2285240

Vorige week in de nacht van 
zaterdag op zondag zijn er 2 
rieten tuinstoelen gestolen in 
Dijckstate nummer 133 uit de 
tuin. De bijbehorende kussens 
zijn voor de dief/dieven gratis 
af te halen op genoemd adres

100 golfballen € 30,-. Tel. 
0346-211858

Stoomstrijkbout € 5,-. 
Dameslaarzen, bruin, maat 38 
€ 5,-. Tel. 030-2291160

2 kinderhelmen, paars 
en zwart, merken Vetta en 
Carrera. Als nieuw, samen 
voor € 15,-. Tel. 06-19691119 
na 18.00 uur

2 autostoel-verhogers in 
prima staat, samen voor 
€ 12,50. Tel. 06-19691119 na 
18.00 uur

Nijntje speelgoed en boek-
jes nieuw en z.g.a.n. totaal 8 
stuks samen voor € 14,-. Tel. 
035-8200359 of 06-16641083

Nieuw 12 stuks kinderspeel-
goed en 6 boekjes samen voor 
€ 15,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

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

Buffetkast eikenkleur 
135x45x195cm €25,-. Tel. 
06-55702207

Voor verzamelaar van de 
Koninklijke Familie: 2 unieke 
albums met krantenknipsels 
vanaf 1942 voor € 10,-. Tel. 
0346-211814

Grote houten kist met deksel 
i.g.st. 100x40x45 cm € 35,-. 
Tel. 030-2292791

Eenvoudige behangtafel € 5,-. 
Kledingrekje met wieltjes en 
in hoogte verstelbaar, 80 cm 
breed €10,-. Tel. 030-2292791

Elektrische maaimachine 
Wolf. Werkbreedte: 40 cm 
met opvangbak € 45,-. Tel. 
0346-212125

Poppenhuisje met meubeltjes 
en popjes, hout € 10,-. Tel. 
0346-211615

Nieuw: Ned. groot model 
vlag 180x300 cm € 8,-. Tel. 
0346-243758

Voor de kleine jongeman, kin-
derboekje: In volle vaart de 
mooiste vrachtwagens € 3,50. 
Tel. 0346-243758

Nieuw in verpakking: 1-per-
soons luchtbed € 17,50. Tel. 
0346-243758

Verhuisdozen 32x49x36 cm, 
19 stuks in één koop € 20,-. 
Tel. 030-2288994

Gaskachel Nobel, zwart rond 
model ø27 cm met ø40 cm 
ronde voetplaat. 9,9 kW, uit-
laat 100 mm met aardgas-
slang van 1 meter € 50,-. Tel. 
030-2288994

Rookgasafvoer, 100 mm 
kachelaansluiting met trom-
melverloop excentrisch naar 
110 mm schoorsteenaanslui-
ting. Aluminium € 6,-. Tel. 
030-2288994.

Te koop gevraagd
MILITAIR modellen en 
bouwdozen 1:35 WO II. Tel. 
0346-830120

Fietsen/ brommers
Kinderfietsje 4-6 jaar, moet 
opgeknapt worden (ketting en 
banden) € 7,50. Tel. 0346-
211615

Personeel aangeboden
Zeer ervaren, betrouwbare en 
goede SCHILDER biedt zich 
aan. Zowel voor binnen- als 
buitenschilderwerk. Tel. 030-
2540327 of 06-20605881

Mooi cijfer voor je monde-
ling FRANS? Oud-docente 
met veel ervaring stoomt 
je er helemaal klaar voor. 
Gegarandeerd! Zie website 
www.bijlesdebilt.nl

Ervaren docent geeft huis-
werkbegeleiding aan huis. 
Tel. 06-34892915

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84974713

BIJLES voor basis- en mid. 
onderwijs div. vakken ook 
Grieks. € 15,- p/u, 2 uur 
€ 25,-. Nicky 06-81785698

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

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

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

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

Wij willen u graag helpen 
bij het OPRUIMEN van uw 
inboedel. Wordt gratis bij U 
opgehaald. e-mail: Mary@
vdPlaats.nl Tel. 06-54392762

Te huur/ te koop 
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 
- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

Agenda Dorpsraad 
Groenekan,
zie pag. 7

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

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

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, restpartij open(haard)
hout, broeiramen en 1 ruiters 

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie 
van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Gezocht: Huurhuis in Maartensdijk, Nieuwegein en 
IJsselstein. Voor lange termijn, bewoning door uitzendkrach-
ten. Inlichtingen bel 0342-410230, vragen naar Richard.

Cursussen/ trainingen 
Hondenschool Mechtild Jansen begint weer! Kennis, erva-
ring en harmonie: voor pups en volwassen honden. Tel. 
06-42501025

Matthäus Passion 

Het Hilversumse Dudok Ensemble o.l.v. Johan 
Rooze voert op 19 maart Bach's Matthäus Passion 
uit. Solistische medewerking wordt verleend door 
door Eric Jansen (evangelist), Tiemo Wang (Chris-
tus), Nikki Treurniet (sopraan), Ellen van Beek 
(alt), Ambroz Bajec Laoajne (tenor) en Roele Kok 
(bas). Aanvang 19.00 uur, OLV-kerk, Gregorius-
laan 8 in Bilthoven.

Op ’t bankje
De jongen en het meisje die bij me komen 
zitten zijn druk bezig de spreekbeurten voor 
te bereiden die ze op school moeten gaan 
houden. Ze zitten in groep 8 en de spreek-
beurt moet over koken gaan. Als ze in de 
gaten hebben dat ik hun gesprek volg word 
ik er ook bij betrokken. ‘Wij hebben allebei 
een ander onderwerp. Sjuul gaat een verhaal 
over hutspot houden en ik over vegetarisch 
koken. Sjuul vroeg of ik met hem mee ging 
naar zijn oma, want die zou hem alles over 
hutspot vertellen en dat tegelijk ook maken. 
Nou en het was hartstikke lekker. We heb-
ben echt gesmuld’, zegt het meisje. ‘Zijn 
oma is schooljuf geweest en kon alles heel 
goed uitleggen.’ Sjuul kijkt er heel trots bij 
en draagt voor wat zijn oma hem over huts-
pot heeft verteld. ‘Hutspot bestaat al heel 
lang, alleen werd het vroeger op een hele 
andere manier klaargemaakt. Oma heeft ons 
het verhaal van Leidens Ontzet verteld. Dat 
was op 3 oktober 1574, toen de Spanjaarden 
de stad vier maanden omsingeld hadden. 
De Watergeuzen hebben de stad bevrijd en 
brachten haring met wittebrood en hutspot 
mee. De mensen in Leiden waren uitgehon-
gerd en kregen eindelijk te eten. Nog steeds 
vieren ze in Leiden feest op 3 oktober en dan 

eten ze haring, wittebrood en hutspot.’ Sjuul 
kijkt mij trots aan, alsof hij zeggen wil, heb 
ik dat niet mooi gezegd. Lise vond dat de 
oma erg mooi kon vertellen. ‘De hutspot 
was in die tijd wel heel anders dan nu. Aard-
appelen waren hier nog niet’, gaat Sjuul 
verder. ‘Die komen oorspronkelijk uit Zuid-
Amerika en werden hier pas een paar hon-
derd jaar later verbouwd.’ Ik vraag Sjuul hoe 
de hutspot in Leiden er dan uitzag. ‘Oma 
heeft een boekje en daar staat in dat het 
stamppot was van pastinaken, fijngestampte 
wortelen, vlees en uien. De pastinaken zijn 
later vervangen door aardappelen. Het is nu 
echte winterkost.’ Ik wil wel van hem weten 
wat pastinaken zijn. ‘Het zijn een soort witte 
wortels en ze hebben een anijssmaak’, zegt 
Sjuul. Ik vraag Lise hoe zij haar spreekbeurt 
gaat voorbereiden. Ze glimlacht en gaat er 
even goed voor zitten. ‘Ik ga het dus over 
vegetarisch koken hebben. Zelf ben ik geen 
vegetariër, maar mijn tante wel en die gaat 
morgen een gerecht voor ons maken, want 
Sjuul gaat ook met mij mee. Ik ga een inter-
view met mijn tante houden en daar maak ik 
een verhaal van voor mijn spreekbeurt. Een 
titel heb ik er al voor. Ik noem het gewoon: 
Mijn vegetarische tante Wies. De vragen 

heb ik al bij me-
kaar gezocht.’ Ze 
pakt een schrift 
uit haar tas en 
begint voor te 
lezen wat ze zal 
vragen. Wan-

neer ben je vegetariër geworden en waarom. 
Was het moeilijk in het begin. Zijn er veel 
mensen die geen vlees eten. Waar haal je de 
recepten vandaan. Als je uit eten gaat kun je 
dan ook vegetarische gerechten krijgen. Ze 
kijkt me even aan alsof ze zeggen wil, zijn 
dat geen goede vragen. Ik zeg dat ik het heel 
knap van haar vind en dat haar tante vast 
mooie antwoorden zal geven. ‘Ik ben wel 
benieuwd wat ze voor ons gaat koken. Mijn 
moeder zegt dat tante Wies misschien wel 
vegetariër is geworden omdat mijn nichtje 
geen vlees wilde eten. Ze hebben allerlei 
huisdieren, misschien wil ze daarom geen 
vlees eten.’ Sjuul vindt het allemaal prima, 
maar zou het wel jammer vinden als hij geen 
frikadellen en kroketten meer zou kunnen 
eten. Lise stelt hem gerust. ‘Die heb je ook 
vegetarisch, hoor.’ Ik wens ze veel succes 
met hun spreekbeurten.

Maerten 

Inloopspreekuur Cliëntenraad

De Cliëntenraad Sociale Zaken de Bilt is er voor bijstandsgerechtigden en ove-
rige minima in de gemeente De Bilt. Mocht u vragen hebben over uw uitkering 
en andere zaken, bijvoorbeeld de individuele inkomenstoeslag (voor heen 
langdurigheidstoeslag) dan horen we graag van u.De cliëntenraad is telefonisch 
bereikbaar onder 06 27820782. Elke 1ste dinsdag van de maand is er van 9 tot 
11 uur een inloopspreekuur in het servicecentrum aan de Prof. Dr. Debijeweg 1 
in De Bilt. Het eerstvolgende inloopspreekuur is op dinsdag 1 maart.
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SVM verspeelt ook thuis punten
Op het winderige en regenachtige van Eck-sportpark in Maartensdijk ontving SVM zaterdag 

het Utrechtse Odysseus. De thuisclub had na de nederlaag uit bij SEC wat goed te maken. 

Vanaf de aftrap een gretige thuis-
ploeg tegen een goed voetballende 
tegenstander, die de eerste kansen 
kreeg. Een boeiende eerste helft 
met kansen voor beide teams. Na 
ruim 20 minuten spelen gaf Marcel 
Melissen een prima assist op Jordi 
van der Lee, die met een prachtig 
afstandsschot SVM op voorsprong 
zette.1-0.

Verdedigend bleek SVM weer eens 
kwetsbaar. De hele verdediging 
lette even niet op en hielp Odysseus 
aan de gelijkmaker na ruim een half 
uur spelen. Jammer dat één van de 
steunpilaren in de geelblauwe ver-
dediging Alexander Mclean met 
een hoofdwond het strijdtoneel 
moest verlaten. Vlak voor de rust 
gunde SVM Odysseus zelfs een 
2-1 voorsprong, maar nog voor het 
rustsignaal kopte Erno Steenbrink 
de gelijkmaker in.

Hoe anders was het begin van de 
2e helft. SVM zette Odysseus vast 

en Marcel Melissen schoot met 
een goed genomen vrije trap de 
3-2 voorsprong binnen. De trouwe 
supporters gingen er eens goed 
voorzitten en hoopten op meer. Het 
wordt eentonig, maar de gelijkma-
ker kwam weer door onoplettend-
heid in de verdediging en vlak voor 
tijd werd het toch 3-4. In de extra 

tijd redde de goalie van Odysseus 
en wordt het geen 4-4. Odysseus 
nam hierdoor de koppositie over, 
welke gedeeld moet worden met 
het Amersfoortse CJVV. 

Op zaterdag 4 maart wordt de com-
petitie vervolgd met de uitwedstrijd 
tegen FC Driebergen.

Het lijkt een overtreding, maar de scheidsrechter gaf aan, dat de ‘bal 
wordt gespeeld’. (foto Nanne de Vries)

Monsterscore voor DOS
Aan het begin van de voorjaarsvakantie geen vrij weekend voor de korfballers van DOS, 

maar een inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter Kesteren. 

DOS ligt vol op titelkoers en de 
verwachting was dat Kesteren niet 
bij machte zou zijn de Westbroekse 
machine af te remmen. De uitwed-
strijd had DOS al ruim gewonnen 
met 9-31. De Westbroekers waren 
de laatste weken iets minder scherp 
in de afronding, maar hadden met 
elkaar vooraf afgesproken dat hier 
in de thuiswedstrijd tegen Kesteren 
verandering in moest komen. Coach 
Steven Brink had zijn spelers ook 
voor gehouden dat er een uitdaging 
lag voor een nieuw seizoenrecord, 
waarbij de grens van 40 doelpunten 
haalbaar was. Halverwege de wed-
strijd lag DOS helemaal op schema 
met een 20-5 voorsprong. In een 
wedstrijd zonder enige spanning 
etaleerde DOS volop haar kunnen 
en kunsten. In de verdediging gaf 
DOS zoveel druk dat Kesteren niet 
echt vrij kon komen. 
Na rust hield DOS het tempo hoog 
en pepte men elkaar op om te blij-
ven scoren. Helaas werd het rich-

ting het einde van de wedstrijd toch 
allemaal ietsje minder in de af-
ronding. Kesteren ging ook steeds 
meer het spel vertragen, waardoor 
DOS minder snel de bal weer in 
de aanval kreeg. De grens van 40 
doelpunten werd net niet gehaald, 
maar met een 37-13 overwinning 
werd wel een nieuw seizoenrecord 
gevestigd.
Na afloop tevreden gezichten en 

spelers die uitkijken naar de vol-
gende wedstrijd tegen Regio ’72 
waarin het kampioenschap kan 
worden behaald. Deze wedstrijd 
wordt gespeeld op zaterdag 5 maart 
om 20.40 uur in De Vierstee. DOS 
heeft deze wedstrijd een punt nodig 
om kampioen te worden en te pro-
moveren naar de 1e klasse. Het zal 
de kroon zijn op een mooi zaalsei-
zoen.

Het team van de week was de D1. Na het mee oplopen met de spelers 
zaten zij naast de reserve spelers in de bergruimte.

FC De Bilt koploper
Spectaculair was het zeker niet, maar De Bilt pakt drie belangrijke punten in de strijd om het 

kampioenschap. Door het puntverlies van Aalsmeer kunnen ze zich nu koploper noemen.

Het was een wedstrijd met weinig 
hoogtepunten. Beide ploegen speel-
den vanuit de controle en loerden 
op de counter. In het eerste half uur 
waren dan ook weinig acties voor 
beide doelen. Nieuwland was één 
keer gevaarlijk geworden met een 
vrije trap en aan de andere kant kon 
een bal van Vincent nog van de lijn 
gehaald worden. Voor de rest lag 
het baltempo bij de Bilt veel te laag 
om echt tot kansen te komen. De 
1-0 van De Bilt kwam dan ook uit 
de lucht vallen. ‘Stofzuiger’ Bart 
draaide weg bij zijn tegenstander en 
blijkbaar had niemand van Nieuw-

land daar op gerekend want het was 
daarna een koud kunstje om Mike 
de diepte in te sturen. Mike om-
speelde de keeper en schoot de bal 
keurig binnen. Hierna kabbelde de 
wedstrijd voort tot de rust.

Net als in de eerste helft gebeurde 
er ook in de tweede helft vrij wei-
nig. De Bilt vond het wel prima 
en Nieuwland was niet bij machte 
om voor het doel van Ricardo te 
komen. Desondanks kwam toch de 
gelijkmaker: Ricardo onderschatte 
de snelheid van de spits, waarna 
deze de bal knap over hem kon stif-

ten. Hiermee kwam een stand op 
het scorebord dat gezien het wed-
strijdbeeld een terechte eindstand 
zou zijn geweest, maar waar echter 
nog verandering in kwam. 

Ondanks een rode kaart voor Mike 
hield De Bilt alle punten in huis: 
een indraaiende vrije bal werd vlak 
voor tijd losgelaten door de keeper 
van Nieuwland en Steven was er als 
de kippen bij om de bal binnen te 
tikken. Het lukte Nieuwland hierna 
niet meer om gevaarlijk te worden 
waardoor FC De Bilt alweer een 
overwinning kon bijschrijven. 

Brandenburg  
blijft aan kop

De heren van Brandenburg wonnen zaterdagavond de uitwedstrijd in 
Eindhoven tegen middenmoter P.S.V. met 12-8. Op het grote en brede 
veld in Eindhoven (30 meter lang) zag het er in het begin niet naar uit. 
P.S.V. begon uitstekend en nam via de sterke midvoor een 3-0 voor-
sprong halverwege de 1e periode. Ook misten zij nog een strafworp. 
Aan het einde van deze periode kon Brandenburg pas wat terug doen 
met 2 doelpunten. In de 2e periode kwam PSV nog op een 4-2 voor-
sprong maar de Biltse ploeg kreeg langzamerhand meer vat op het 
sterke aanvalsspel van de Eindhovenaren en kwam terug tot 7-7 na 2 
perioden.
De 3 periode werd een slijtageslag, aan beide kanten werden kansen 
gemist en moest er dus veel heen en weer gezwommen worden. Op 
anderhalve minuut voor het einde van deze periode kreeg Brandenburg 
een man meer en na een time-out van coach Havekotte werd dit feilloos 
uitgespeeld en kwamen de bezoekers op een 7-8 voorsprong door Jorrit 
Yperlaan.
In de 4e periode kwam PSV er eigenlijk niet meer aan te pas en kon 
Brandenburg uitlopen naar een 12-7 voorsprong alvorens PSV nog een 
keer tegen kon scoren.
Een verdiende overwinning tegen een taaie tegenstander. Opmerkelijk 
was dat PSV 3 strafworpen kregen en dat de man meer bij Brandenburg 
ook nu weer goed liep. Door deze overwinning blijft de Biltse ploeg 
aan kop in de 1e klasse. Volgende week de thuiswedstrijd tegen Aqua 
Novio uit Nijmegen.

Irene krabbelt op
Zaterdag, 20 februari speelden de Irene heren een uitwedstrijd tegen 
US in Amsterdam. Bij winst tegen deze directe concurrent uit de onder-
ste regionen van de competitie zou Irene naar boven kunnen kijken op 
de ranglijst. Irene begon enigszins timide aan de wedstrijd waardoor er 
al snel een verschil van zo’n vijf punten ontstond en verloor daardoor 
de eerste set met 25-20.
Kersverse coach Roeland Meijs maakte de heren duidelijk dat er iets 
moest veranderen aan de inzet. Irene herpakte zich en won de tweede 
set met 18-25. Hierdoor gesterkt won de ploeg ook de derde set met 
23-25. Door een aantal onnodige fouten gaf men op het laatste moment 
de winst van de vierde set uit handen en werd het 25-23 voor de thuis-
ploeg. Irene was nog van slag bij aanvang van de vijfde en beslissende 
set. Maar door gemotiveerd spel en inzet vanaf de eerste serve wonnen 
de Irene heren de set en daarmee de wedstrijd. Irene komt met drie 
wedstrijdpunten terug uit Amsterdam en stijgt daarmee komt voorzich-
tig uit de degradatiezone.
Op 5 maart speelt Irene heren 1 weer een uitwedstrijd maar dan in 
Zaandam tegen Zaanstad heren 3, de koploper van hun poule van de 
Tweede Divisie C. (Bart Delen)

Cafetaria Coen 
sponsort DOS

Eind vorig jaar hebben Linda Klaucke en partner Coen van Dijk de 
Westbroekse cafetaria overgenomen van Cor en Cobi de Gram. De 
sponsorcommissie van DOS is blij dat de nieuwe eigenaren direct aan-
gaven ook graag sponsor bij de Westbroekse korfbalclub te willen wor-
den. Cafetaria Coen gaat tot en met 2020 het jaarlijkse schutterstoer-
nooi bij DOS sponsoren. Ook komt er een reclamebord te hangen langs 
het kunstgrasveld van DOS.

Na het ondertekenen van de sponsorovereenkomst werd een foto voor 
het cafetaria gemaakt met Linda en Coen.  
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Koersbalclub Groenekan  
zoekt nieuwe leden

door Walter Eijndhoven

Iedere woensdag wordt tussen 14.30 uur en 16.30 uur naar hartelust gekoersbald door leden 
van Koersbalvereniging Groenekan. Elke keer wordt weer uitgekeken naar deze wekelijkse 

happening in één van de zalen van Dorpshuis De Groene Daan. Echter, vanwege een 
teruglopend ledenbestand zijn de koersballers hard op zoek naar nieuwe leden. 

Jet Houdijk, één van de die-hards 
binnen de club vertelt: ‘Bijna 25 
jaar geleden zijn wij in Groenekan 
begonnen met deze club. In die 
dagen startten wij met een kleine 
25 leden. Het ging niet zozeer om 
competitie of om het winnen, maar 
het sociale aspect stond bovenaan. 
Maar tijdens het spel wil iedereen 
wel winnen hoor, zo competitief 
zijn wij dan ook wel weer. Tussen 
het koersballen door hebben wij 
nog een pauze en drinken koffie of 
thee en kletsen wij wat bij’. 

Curling
Jo Houdijk vult zijn ega aan: ‘Veel 
mensen weten niet wat koersbal in-
houdt. Het lijkt een beetje op cur-
ling, een balspel dat op ijs wordt 
gespeeld. Koersbal wordt echter 
gespeeld op een groene, vilten mat, 
met een lengte van acht meter en 
een breedte van twee meter. De mat 
is verdeeld in vakken. Verder be-
staat het spel uit 4 bruine en 4 zwar-
te ballen en een wit doelballetje. De 
bedoeling is om het witte doelbal-
letje te raken met de koersbal’. Jet 
vult aan: ‘Het is best lastig om het 
balletje te raken, want de koersbal 
is afgeplat, zodat ie meestal een 
andere kant oprolt. Een hele uitda-
ging dus om het doelballetje voluit 
te raken’. 

Westbroek
Eén keer per jaar wordt competitie 
gespeeld tegen de Koersbalvereni-
ging uit Westbroek. Er wordt echt 
gespeeld om de punten, maar uit-

eindelijk staat de gezelligheid on-
derling toch bovenaan. Til, één van 
de Groenekanse leden, heeft een 
zak drop meegenomen van huis. 
Alle aanwezigen loopt zij langs. 
Til: ‘Wil je ook een dropje? Neem 
er maar twee!’. Jet: ‘Til is al vanaf 
het eerste uur lid. Voor haar is deze 
middag echt een uitje. Eén van onze 
leden haalt haar op en brengt haar 
ook weer thuis’. 

Festijn
In september bestaat de Koersbal-
vereniging 25 jaar. De negen over-

gebleven leden, uit De Bilt, Groe-
nekan, Maartensdijk en Utrecht, 
zullen dit waarschijnlijk vieren met 
een etentje bij ‘Naast de Buren’, in 
Groenekan. Hopelijk is het leden-
bestand tegen die tijd flink gegroeid 
en kunnen de koersballers er een 
groots festijn van maken. 
Voor meer informatie over koers-
bal kunt u terecht bij Jet Houdijk, 
tel 030 2928524. Iedere woensdag 
wordt gespeeld van 14.30 uur tot 
16.30 uur in Dorpshuis De Groene 
Daan, Groenekanseweg 87 in Groe-
nekan. 

Groenekan wil graag (met meer leden) op koers blijven.

De Elektruck on tour in De Bilt
Op verschillende schoolpleinen in de gemeente De Bilt is in de maand maart de Elektruck te 

vinden. Dit is een oude stadsbus die is omgebouwd tot een digitale muziekstudio.  
Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan in de Elektruck aan de slag als echte beat  

creators en maken hun eigen muziektrack. 

In de lessen voorafgaand aan de 
workshop maken de leerlingen 
kennis met twee studenten van de 
Herman Brood Academie: DJ Tom 
Ven en hiphop vocalist Mamie 
Kargbo. In een filmpje vertellen zij 
hoe zij werken en wat hen inspi-
reert. Om zelf inspiratie te vinden 
voor hun muziektrack bekijken de 
leerlingen clips van o.a. Stromae 
en experimenteren ze met het ma-
ken van muziek in muziek apps. En 
dan komt de Elektruck op school. 
Met op de computers Ableton Live. 
In dit programma zit een biblio-
theek met samples, die de kinderen 
kunnen gebruiken bij het maken 
van hun eigen beat. Studenten van 
de Herman Brood Academie geven 
voorafgaand of na afloop van het 
bezoek aan de Elektruck een work-
shop waarin onder andere ritme, 
beat boxing en stem centraal staan.

Muziek maken
De Elektruck on tour is een onder-
deel van het Kunstmenu van Kunst 
Centraal. In het Kunstmenu erva-
ren leerlingen kunst van professi-

onele kunstenaars. Dit bijzondere 
project sluit aan bij elektronische 
muziek die gemaakt wordt op de 
computer tablet of telefoon. Door 
apps, computerprogramma’s en 
samples te gebruiken wordt het 
voor iedereen mogelijk om muziek 
te maken.
De middelen om muziek te maken 

veranderen, maar de manier waar-
op muziek wordt opgebouwd niet. 
Net zoals muziek van oude compo-
nisten of songs uit de jaren zestig 
bestaan de beats uit melodie, ritme 
en klankkleur. In de Elektruck 
combineren de leerlingen digitale 
vaardigheden met muzikale vaar-
digheden.

De Elektruck staat bij Basisschool De Werkplaats in Bilthoven op 2 en 9 
maart, bij de Martin Luther Kingschool en obs De Kievit in Maartensdijk 
op 3 en 4 maart en op 7 en 8 maart bij de Julianaschool in Bilthoven. 
Later volgen nog andere bezoeken aan basisscholen in deze gemeente.

Tweede plaats voor 
Bakpret

Tijdens het culinaire festijn Taste of Holland in de 
Jaarbeurs in Utrecht hebben enkele deelnemers van 

Bakpret Maartensdijk hoge ogen gegooid. 

Bakpret betreft een bakcursus voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en 
met 12 jaar. In de cursus leren de kinderen spelenderwijs hoe leuk het 
is zelf baksels te bereiden. Ze werken met materialen als: keukenweeg-
schaal, kommen, schalen, messen, lepels, vorken etc. Uiteraard gaan 
ze ook lekker met hun handen in de bloem, meel, boter, eieren, melk, 
voedingskleurstoffen etc. 

Wedstrijd
Vier leerlingen bonden de strijd aan met de ‘grote mensen’ in de kook-
wedstrijd met de Masterchef Mystery Box. De jury bestond uit kan-
didaten van de echte Masterchef (SBS-tv-programma). Marijn van de 
Heijden en Menno Kant werden tweede van 12 kookbrigades. Een pres-
tatie van formaat. Eline van der Heijden en Robert Kalverda werden 
vierde. 
Bakpret wordt in Maartensdijk sinds 2014 gegeven door Brigitte van 
der Heijden en Nelleke Reitsma in het Sojos gebouw. Voor meer infor-
matie bakpretmaartensdijk@gmail.com

De bakpret-pupillen op de foto met de jury van Masterchef, Taste of 
Holland 2016.

Schaatsen 

Woensdag 17 februari hebben de eerste en tweede klassen van de 
Oranje Nassau Mavo een dag 
geschaatst op de Vechtse Banen 
in Utrecht om in winterse sferen 
te komen.         (L.Bazuin)
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Naast dagelijks overdag, ook op 
donderdag- t/m zondagavond open 
op thuisbezorgd.nl & hungry.nl

bel: 0346 - 211 285

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Wij zijn in verband met vakantie 
gesloten van 15 feb. t/m 1 maart

Woe.
02-03
Do.

03-03
Vr.

04-03

Biefstuk van de grill
met pepersaus

of
“Bouillabaisse”

(Zuid-Franse visschotel)
of

Knoflook champignons
gegratineerd met kaas

€ 10,-

In maart weer een nieuw maandmenu!
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