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Start aanleg fi etstunnel 
Op 23 maart is de provincie Utrecht met de aanleg van de fi etstunnel onder de Universiteitsweg 

(N412) in De Bilt gestart. Door de aanleg van deze tunnel komt er een veilige doorgaande 
fi etsroute tussen Utrecht en Zeist. 

Voor fi etsers langs de Utrechtseweg 
tussen Utrecht en Zeist betekent dit 
dat zij tussen De Bilt en de kruising 
Vollenhoven in Zeist de komende 8 
maanden omgeleid worden via het 
fi etspad aan de noordkant van de 
Utrechtseweg. Dat kan zorgen voor 
een beetje extra reistijd. Het overi-
ge verkeer en het openbaar vervoer 
op de Universiteitsweg moeten in 
deze periode ook rekening houden 
met (enige) verkeershinder.

Doorstroming en verkeersvei-
ligheid Kruispunt N237/N412 
(Utrechtseweg/Universiteitsweg-
Soestdijkseweg Zuid) in De Bilt 
vormt een van de belangrijkste 
schakels voor het verkeer (auto’s, 
fi etsers en openbaar vervoer) tus-
sen Utrecht, De Bilt, Zeist, De Uit-
hof en de A28. Provincie Utrecht 
en gemeente De Bilt verbeteren 
deze kruising om het verkeer nu en 
in de toekomst beter te kunnen ver-
werken. Een van die verbeteringen 

is het aanleggen van een fi etstun-
nel onder Universiteitsweg (N412) 
door. Er kan veel reistijdwinst be-
haald worden voor alle verkeer als 
de huidige fi etsoversteek over de 
N412 op dit kruispunt verdwijnt. 
Bovendien wordt de verkeersvei-
ligheid voor alle weggebruikers 
vergroot.

Planning
De werkzaamheden aan de fi etstun-
nel worden uitgevoerd tussen 23 
maart en eind 2015 en betreffen het 
aanleggen van de fundering voor de 
fi etstunnel. Deze werkzaamheden 
vinden plaats op werkdagen van 
20.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur ’s 
ochtends . Hiervoor moet het fi ets-
pad worden afgesloten. Het bou-
wen van de toeritten voor de tunnel 
hoort hier ook bij. Deze werkzaam-
heden worden in dezelfde periode 
overdag uitgevoerd. Het inbrengen 
van de fi etstunnel onder de Univer-
siteitsweg vindt plaats in het week-

end van 10 - 13 juli en 17 - 20 juli. 
Er wordt in deze weekenden non-
stop doorgewerkt van vrijdagavond 
20.00 uur tot maandagochtend 6.00 
uur. De Universiteitsweg wordt in 
deze weekenden afgesloten om de 
tunneldelen onder het wegdek aan 
te brengen.

Consequenties
Fietsers op de zuidelijke parallel-
weg van de Utrechtseweg kunnen 
gedurende de bouwwerkzaamhe-
den de Universiteitsweg niet meer 
oversteken. Daarom wordt het fi ets-
verkeer omgeleid naar de fi etsroute 
ten noorden van de Utrechtseweg. 
Deze omleidingsroute staat met 
borden aangegeven. Het aanleggen 
van de fi etstunnel en met name het 
frezen van het asfalt en het aan-
brengen van damwanden en tun-
neldelen kan geluidsoverlast ver-
oorzaken. Voor het overige verkeer 
en het openbaar vervoer zijn er drie 
periodes met extra verkeershinder: 

Van 23 maart tot 11 april wordt 
het verkeer op de Universiteits-
weg vanaf de A28/De Uithof naar 
De Bilt en Zeist ter hoogte van het 
kruispunt tussen 20 uur ’s avonds 
en 6 uur ’s ochtends omgeleid. Ver-
keer vanaf de kruising N237/N412 
naar de A28/De Uithof is wel mo-
gelijk. Dit zal weinig overlast met 
zich meebrengen. In de weekenden 
10 tot 13 juli en 17 tot 20 juli (vrij-

dagavond 20 uur tot maandagoch-
tend 6 uur) wordt de Universiteits-
weg tussen de A28/De Uithof en 
de kruising N412/N237 afgesloten. 
Er dient rekening te worden ge-
houden met ernstige verkeershin-
der. Voor hulpdiensten is er tijdens 
deze werkzaamheden een aparte, 
korte omleidingsroute. Impressie-
fi etstunnel_-bovenaanzicht. Eind 
dit jaar het er zo uit te zien.

Maandag ging direct al fl ink de schop erin.

Zo stemt gemeente De Bilt
door Guus Geebel

In de nieuwe Provinciale Staten zijn alle zittende partijen opnieuw ver-
tegenwoordigd. De vier nieuwe lijsten behaalden geen enkele  zetel. 
Het stembureau in verzorgingshuis Schutsmantel had met 75,23 pro-
cent het hoogste opkomstpercentage. Het stembureau in WVT had met 
42,41 procent de laagste opkomst. Helemaal zuiver zijn deze percenta-
ges echter niet omdat bij alle stembureaus in de gemeente gestemd kon 
worden. Voor de gehele gemeente bedroeg de opkomst 61.18 procent. 
In bijgaand overzicht zijn de uitslagen van de gemeente De Bilt en de 
kernen berekend op basis van de 49 zetels in Provinciale Staten van 
Utrecht. In de eerste kolom staat de uitslag van de provincie Utrecht. In 
de andere kolommen hoe de samenstelling zou zijn als de inwoners hier 
de Staten hadden gekozen. 

De uitslag in de kernen laat zien dat het CDA in Westbroek de grootste 
aanhang heeft. In Hollandsche Rading scoren de VVD en D66 hoog. 
De Partij voor de Dieren zou daar drie zetels behaald hebben. De SGP 
trok in het dorp Maartensdijk de meeste kiezers. Ook de PVV kreeg in 
Maartensdijk meer stemmen dan in de andere kernen. De uitslag van de 
gehele gemeente De Bilt ligt heel dicht bij de provinciale uitslag.

Uitslagen op basis van 49 zetels

Provincie
Utrecht

Gemeente
De Bilt

De Bilt/
Bilthoven

Maartensdijk Groenekan Hollandsche
Rading

Westbroek

VVD 9 10 11 6 11 16 7
PvdA 5 5 5 3 4 2 2
CDA 6 6 5 7 6 4 13
D66 9 9 10 5 9 11 3
PVV 4 4 3 6 4 4 4
GRLINKS 4 4 4 2 3 2 2
SP 4 4 5 4 2 3 3
CU 3 2 2 3 2 1 4
SGP 2 2 1 10 5 2 9
50PLUS 1 1 1 1 1 1 1
PvdD 2 2 2 2 2 3 1

NL Doet en vrijwilligers
Het Oranje Fonds organiseerde op 20 en 21 maart NL Doet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. Op tal van plaatsen in de gemeente gaven 
vrijwilligers invulling aan deze actie. Door middel van beeld treft u door de 
gehele krant een impressie van de activiteiten in de gemeente aan.

De bijdrage van leden van Rotaryclub Bilthoven Zandzegge aan NL 
Doet bestond uit het schoonmaken van de ruimte en de spullen van de 
Voedselbank. Lampen, wanden en plafonds werden schoongemaakt, 
ramen gezeemd en alle kratten schoongespoten. ‘Alles heeft een grote 
beurt gehad’, vertelt Maarten Vos die activiteiten rond de Voedselbank 
coördineert. [GG]
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

29/3 • 09.30u - Ds. R. W. de Koeijer

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/3 • 10.30u - Ds. P. L. Wansink
29/3 • 18.30u - Ds. P. H. van Trigt

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
29/3 • 10.30u - Mw. L. C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

29/3 • 10.00u - Dhr. J. Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw
29/3 • 10.30u - Pastor Fr. Zwarts

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

29/3 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
29/3 • 17.00u - Ds. A. P. v/d Velde

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

29/3 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
29/3 • 19.00u - Ds. D. van Vreeswijk

Pr. Gem. Immanuelkerk
29/3 • 19.30u - Ds. G. M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
29/3 • 10.00u - Mevr. ds. E. H. W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
29/3 • 10.00u - Communieviering

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

29/3 • 10.30u - Dhr. M. Jonker

Herv. gemeente Blauwkapel 
29/3 • 10.00u - Kand. G. M.

van Meijeren 
29/3 • 18.30u - Ds. J. W. Hooijdonk

Herst. Herv. Kerk
29/3 • 10.30u - Kand. J. van Meggelen

29/3 • 18.00u - Ds. Juffer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/3 • 11.00u - Ds. J. Doolaard

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/3 • 10.00u - Ds. de Wit
29/3 • 18.30u - Ds. J. Bogerd

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

29/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
29/3 • 9.30u - Ds. J. Doolaard

St. Maartenskerk
28/3 • 19.00u - Pastor J. Houben
29/3 • 10.30u - Pastor G. de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/3 • 10.00u - Ds. G. D. Hanemayer
29/3 • 18.30u - Dhr. C. Veldhuizen
31/3 • 19.30u - Dhr. R. Renswoude

PKN - Herv. Kerk
29/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. M.

van der Zwan
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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

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 28 maart staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kunt u uw hand-
tekening zetten onder petities 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. 

Repair Café bij WVT

Zaterdag 28 maart is er weer 
Repair Café, van 11.00 tot 15.00 
uur bij de WVT (Talinglaan 
10, Bilthoven). Bij het Repair 
Café kun je jouw kapotte spul-
len komen repareren met hulp 
van lokale reparatiedeskundigen. 
Voor de jeugd is er een knutselta-
fel waar zij sieraden e.a. kunnen 
maken van recyclemateriaal. De 
toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage welkom. Meer informa-
tie op www.vvsowvt.nl en www.
beng2030.nl

Mattheüs Passion

Op 28 maart zal er in de Onze 
Lieve Vrouwkerk aan de Grego-
riuslaan in Bilthoven de Matt-
heus Passion van Johann Sebasti-
an Bach worden uitgevoerd door 
Het Hilversumse Dudok Ensem-
ble onder leiding van Johan 
Rooze. De uitvoering begint om 
19.00 uur. Kaarten zijn te verkrij-
gen via www.dudokensemble.nl 
en bij de Bilthovense Boekhan-
del aan de Julianalaan in Bilt-
hoven en boekhandel Bouwman 
aan de Hessenweg in De Bilt.

Taizéviering 

Zondagavond 29 maart om 19.30 
uur is er in de Immanuëlkerk in 
De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 
49 een Taizéviering met koor en 
instrumentalisten onder leiding 

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

van Els Firet. Een viering in de 
sfeer van het Franse klooster in 
Taizé. Er wordt gezongen in ver-
schillende talen en er is gelegen-
heid om stil te zijn. 

God’s Mozaïek

Op 29 maart wordt de laatste 
middagdienst van het seizoen 
gehouden in de Ontmoetingskerk 
in Maartensdijk. Er wordt inge-
gaan op de gedachte van jonge-
ren die bezig zijn met de vraag 
wie ze zijn, wat hun identiteit is. 
Muzikaal wordt de middagdienst 
dit keer begeleid door Kees Gro-
becker en Geert Jurrie Schutte 
uit Maartensdijk. Na afloop is 
er een broodje met een kop soep 
en gelegenheid tot napraten. De 
dienst begint om 17.00 uur in de 
Ontmoetingskerk in Maartens-
dijk, Koningin Julianalaan 26. 

Bijeenkomst Stille Week

Tijdens de dienst op 31 maart 
in de Nederlands Gereformeerde 
kerk in Westbroek wordt uit-
gelegd waarom de week voor 
Pasen ‘Stille week’ heet. Naast 
een meditatie en gedichten is 
er ruim tijd ingepast voor zang. 
Aanvang19.30 uur. 

Collecte voor
Gehandicaptensport

De collecteweek van het Fonds 
Gehandicaptensport in alle ker-
nen van De Bilt is van 29 maart 
tot en met 4 april. Met het geld 
uit de collecte zorgt men dat 
nog meer gehandicapte mensen 
kunnen sporten. Er wordt geld 
beschikbaar gesteld aan sport-
clubs om speciaal sportmateri-
aal aan te schaffen, toernooien 
en evenementen worden gefi-
nancierd en sportclubs worden 
gesteund om zo nodig bouwkun-
dige aanpassingen te realiseren.

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

De tijd sterft niet
Mijn tijd is nu verleden tijd
Kijk af en toe eens om
Ween niet, maar lach
Want de tijd is al zo kort

Verdrietig laat ik u weten dat, na een leven vol liefde en 
zorg, op 14 maart 2015 is overleden mijn lieve, 

zorgzame moeder en onze tante

Mechteldje Eijdenberg-Rozenboom
in de leeftijd van 97 jaar.

Sinds 2 juli 1992 weduwe van Lambertus Eijdenberg.

Uit aller naam:
Steef Eijdenberg

Correspondentieadres: 
Spoorlaan 3a 
3739 KA Hollandsche Rading

Heel veel dank aan de verpleging en verzorging van 
De Biltse Hof.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 28 maart 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.

Hollandsche Rading
Zaterdag 28 maart 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.

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 29 maart verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25. Bilthoven. Aanvang 11.00 
uur. Het thema is: ‘Opstanding’. 
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)

Paaszangdienst

Op Tweede Paasdag wordt in 
de Stulpkerk in Lage Vuursche 
om 10.00 uur een Paaszangdienst 
gehouden. Er is samenzang onder 
leiding van organist Erik-Jaap 
van Diermen en trompettist Henk 
Liberia. Verder is er een over-
denking door ds. G.H. Kruij-
mer. Thema voor de meditatie: 
‘Levenslied’ n.a.v. Psalm 16.
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Eet mee! bij Sofi e
 
In het weekend van 27, 28 en 29 maart organiseert Stichting Eet Mee 
haar jaarlijkse initiatief Eet mee! bij Sofi e. In dit weekend nodigen 
bewoners, bedrijven en organisaties plaatsgenoten die ze beter willen 
leren kennen uit voor een kop koffi e met iets lekkers, een lunch, een 
drankje met een hapje of een etentje. Zo worden buurtgenoten op een 
originele manier bijeen gebracht om elkaar beter te leren kennen. In De 
Bilt is enthousiast gereageerd op dit initiatief.
 
Het College van B&W nodigt bezoekers van het Trefpunt (Kwintes) uit 
voor een koffi e en taartmoment op vrijdag 27 maart van 9.30 tot 10.30 
uur in het gemeentehuis. De Vereniging voor Samenlevingsopbouw 
WVT nodigt op zaterdag 28 maart van 11.00 tot 12.00 uur. haar buren 
uit op de koffi e met iets lekkers. Winkelcentrum Planetenbaan nodigt 
buurtbewoners en klanten uit voor een gezellige lunch in het winkel-
centrum op zaterdag 28 maart om 12.00 uur. En de Immanuelkerk De 
Bilt ontvangt haar buren op zaterdag 28 maart om 17.30 uur voor een 
gezellige ontmoeting met buffet. Daarnaast nodigen tientallen bewo-
ners een aantal gasten uit voor een lunch of een etentje. 
 
Wil je nog meedoen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Stich-
ting Eet Mee! via info@eetmee.nl of 030 2213498.

Expositie van Kunstkring BeeKk 
Het is alweer de 5e expositie die Kunstkring BeeKk gaat inrichten in Het Lichtruim. Drie 

Kunstenaars vullen de ruimtes vanaf woensdag 1 april.

Nicolette in ’t Veld van Zomeren 
maakte olieverf schilderijen, maar 
werkt nu vooral met acryl. Haar 
eerste werken waren schilderijen 
voor kinderkamers. Nu richt ze 
haar creatieve aandacht op archi-
tectonische onderwerpen zoals de 
skylines van wereldsteden.

Sascha Hacksa heeft gestudeerd 
aan de Hogeschool voor kunsten 

in Utrecht. Haar interesse en spe-
cialisatie heeft zich de laatste ja-
ren geconcentreerd op het fusen 
(versmelten) van glas. Het zijn de 
karaktereigenschappen van het glas 
die haar boeien. 

Bram Dolman, Bram schildert o.a. 
stadsgezichten en landschappen. Hij 
doet dat het liefst met olieverf. Maar 
ook werken met acryl en tekenen 

met pen behoren tot zijn technieken. 
De tentoonstelling zal op vrijdag 
10 april om 19.30 uur offi cieel 
worden geopend door Gerrit van 
Esterik, beeldend kunstenaar en lid 
van Kunstkring BeeKk . Het geheel 
zal feestelijk worden begeleid met 
Live muziek door Anouk van der 
Laan. Locatie; Het Lichtruim, Pla-
netenplein 2, Bilthoven. De exposi-
tie duurt t/m dinsdag 12 mei. 

Afscheid Willemien Hak
door Marijke Drieenhuizen

Willemien Hak heeft afgelopen week afscheid genomen van ‘haar’ Steunpunt Mantelzorg De 
Bilt. Vijftien jaar lang was zij , deels samen met anderen, het gezicht naar buiten toe. Met ziel 
en zaligheid heeft zij zich gegeven om de positie van de mantelzorgers beter te maken en om 

aandacht voor hun problemen te vragen. 

Willemien Hak: ‘Afscheid nemen 
is niet leuk. Maar in Zeist krijg ik 
bij dat steunpunt meer uren om 
het werk te doen. Dat is een mooie 
uitdaging die ik graag aanga. Ge-
lukkig werken we als steunpunten 
steeds meer samen, dus helemaal 
uit beeld ga ik niet’. Evelien Rib-
bens vertelt dat er 20 sollicitanten 
op de advertentie ter vervanging 
van Willemien hebben gereageerd. 
‘Snel zullen gesprekken met in 
eerste instantie 6 kandidaten gaan 
volgen. Mantelzorg wordt steeds 
belangrijker, zeker met de nieuwe 
wetgeving. Wij hopen dat haar plek 
spoedig wordt ingevuld’. 

Bloemen voor Willemien.

Geitenwei voor Toutenburg

Vrijdag hebben vrijwilligers Marjolein en Wouter van Oostrum bij de Maartensdijkse Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg geholpen met het maken van een geitenweide en het aanleggen van een bloementuin in het kader 
van NL Doet.

Verkiezingen
Waterschap

Een klein gedeelte van het grondgebied van de gemeente De Bilt valt 
onder het waterschap Vallei en Vecht. Daarop werden zeven geldige 
stemmen uitgebracht.

Westbroek valt onder het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarvoor 
werden 623 geldige stemmen uitgebracht. Water Natuurlijk kreeg er 
59, PvdA 20, VVD 52, CDA 241, Soc. Watersch. vereniging 6, PvdD 
24, EWW 17, AWP 5, RWW 8, CU/SGP 172, 50PLUS 6, Groen 12 en 
Mens en Spirit 1.

De rest van de gemeente ligt in het waterschap Stichtse Rijnlanden. In 
dit overzicht is de uitslag te zien en hoe de Biltse kernen de 23 zetels 
verdeeld zouden hebben. [GG]

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

Tel.:	0346	-	210605

Gunst ’t is Kunst – De Biltse Hof
Werken met klei is kijken, voelen, vormen, omdraaien. In res-
taurant de Lindetuin van De Biltse Hof waren bewoners van 
kleinschalig wonen Boshuysen daar op woensdag 4 maart 
druk mee. Onder leiding van twee BEEKK-leden, familie 
en een vrijwilliger werden vlinders, een vogel, een kip, een 
hond en een olifant gemaakt. Klei is een geschikt materiaal 
dat goed werkt om dichtbij gevoelens te komen. Het werken 
met klei stimuleert de zintuigen, waaronder de tastzin. Tast 
kan helpen om mogelijke stressvolle ervaringen te reguleren. 
Deze activiteit was de derde op rij binnen het project Gunst ’t 
is Kunst van De Bilthuysen. Zowel bewoners, begeleiders en 
familie genoten van het creëren en geduldig bezig zijn.
 (Susan van Duijkeren)

Kleien in restaurant de Lindetuin van De Biltse Hof.

Paasmiddag
Lage Vuursche

Woensdag 1 april om 14.30 uur is er een paasbijeenkomst uitgaande 
van de Hervormde gemeente De Vuursche. Het programma voor deze 
middag een paasverhaal, samenzang een meditatie, onderling gesprek 
en een paasbuffet. Er zijn geen kosten aan verbonden maar, een vrijwil-
lige bijdrage is natuurlijk welkom. Aanmelden kan via Henk van Dam 
(tel. 0346 212797) en vervoersvragen via Henk Broekhuizen (tel. 0346 
212288).

Stichtse
Rijnlanden

De Bilt/
Bilthoven Maartensdijk Groenekan Hollandsche

Rading

Water natuurlijk 6 7 4 5 5

CDA 4 3 4 4 3

PvdA 3 3 2 3 2
VVD 3 5 3 4 7
Waterschap@inw.bel 2 1 1 1 1
Alg. Watersch. Partij 2 1 0 1 1
CU 1 1 2 1 1
SGP 1 0 5 2 1
PvdD 1 2 2 2 2
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Sukadelappen 

Filetrollade

Procureurrollade

Kipfilet 

500
gram 9.98

500
gram 6.98

500
gram 4.98

500
gram 5.98

500
gram 6.25

Malse Rosbief 

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

4.98250
gram

3.98250
gram

5.98500
gram

1.25100
gram

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

Filet-Americain
Ei-Bieslooksalade 
Kipsatésalade 3 x 100

gram 4.49

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

Gebraden Rosbief         
Zeeuws spek
Huisgemaakte 
Schouderham 3 x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 maart
t/m woensdag 1 april

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

VLEESWAREN-TRIO

DIVERSE SOORTEN,  NIEUWE SMAKEN!

Gedroogde worsten uit Frankrijk

3 Biefstukjes 6.-
4 Schnitzels 6.-
6 Hamburgers  6.-

DIVERSE SOORTEN HOLLANDSE 
KAZEN! KOMT HET PROEVEN!
(VOC KAAS, NOORDZEE KAAS, VERGETEN KAAS, BOERENGATEN KAAS)

2 HELE KIPPEN 
4 KIPPENBOUTEN
In het weekend de gehele dag verkrijgbaar!

8.98

5.00

Tip voor de borrel

VERS GEGRILDE KIP VAN HET SPIT!

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
Spaghetti
MET ASPERGES, RUCOLA EN BEENHAM

_________________________100 GRAM 1,25
Broccoli - Gehaktschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Groente - Lasagne
_________________________100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Pluksla
ZAK 150 GRAM

Sap.. Sap.. Sap.. 

Tarocco
SINAASAPPELS

Hollandse

Komkommers
2 VOOR

ALLEEN MAANDAG 30, DINSDAG 31 MAART
EN WOENSDAG 1APRIL

1,39 1,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Uit Italië, mooie grote
Kruidenplanten in pot

nu 2 voor 4,99
Kom proeven!

a.s. vrijdag en zaterdag hebben
wij onze Paas - Voorgerechten

en Desserts in de winkel!

VERS GESNEDEN

Andijvie
____________________400 GRAM 1,39
VERS GESNEDEN

Ananas
______________________ BAKJE 1,25
Macaroni -
Gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99

1 kilo
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advertentie

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Inwoners Lage Vuursche bezorgd
door Henk van de Bunt

Op de grens van de provincies Utrecht en Noord-Holland op de uitlopers van de Utrechtse 
Heuvelrug ligt het Landgoed Pijnenburg. Dit prachtige landgoed beslaat 340 hectare, 

bestaande uit bossen en lanen afgewisseld met weilanden. Het landgoed ligt 
grotendeels in de gemeente Baarn in de nabijheid van Lage Vuursche. Kleinere 

gedeeltes van het landgoed liggen in de gemeentes Soest, De Bilt en Zeist. 

Lage Vuursche krijgt tegenwoordig 
jaarlijks ongeveer 2 miljoen bezoe-
kers, waarvan er 700.000 op Land-
goed Pijnenburg komen. Landgoed 
Pijnenburg heeft enige jaren ge-
leden al aangegeven bij gemeente 
Baarn dat het geld tekort komt voor 
het onderhoud van het landgoed. 
De subsidiegelden, die het land-
goed ontvangt voor het openstellen 
van het landgoed voor wandelend 
publiek en de opbrengst van hout 
dat op het landgoed wordt geoogst 
wegen niet op tegen de kosten vol-
gens de heer Insinger, de eigenaar 
van het landgoed. Samen met de 
gemeente Baarn en de provincie 
Utrecht is Insinger in 2010 een con-
venant overeengekomen waarin de 
realisatie van mogelijke kostendra-
gers wordt benoemd. 

Klimbos
Een aantal van deze kostendragers 
is inmiddels uitgevoerd, bijvoor-
beeld het Klimbos en Theehuis Het 
Hooge Erf. Maar er moeten meer 
kostendragers komen. Daartoe 
moet het bestemmingplan van de 
gemeente worden aangepast. Het 
College van de gemeente Baarn 
heeft, vlak voor haar val, ingestemd 
met een ontwerp bestemmingsplan 
dat op dit moment ter inzage ligt 
op het Baarnse gemeentehuis, maar 
ook digitaal is in te zien via web-
site van de Contactcommissie Lage 
Vuursche. Ook is in het archief van 
de contactcommissie het convenant 
Pijnenburg terug te vinden.
Donderdag 26 maart organiseert 
de gemeente Baarn een informele 
avond op het stadhuis, waar men 

de plannen in kan komen zien en 
de gelegenheid heeft tot het stellen 
van vragen. Er wordt geen centrale 
presentatie gehouden. De gemeente 
heeft een aantal ‘adviseurs’: groe-
pen inwoners die de gemeente 
adviseren over onderwerpen die 
belangrijk zijn voor bepaalde doel-
groepen, gebieden of wijken. De 
Contactcommissie Lage Vuursche 
is een adviseur van het college.

Begrip
In de gemeenschap Lage Vuursche 
is begrip voor het standpunt van de 
heer Insinger, maar daarnaast veel 
weerstand tegen één specifi ek ele-
ment uit het convenant. Jeroen van 
den Berg is secretaris van de Con-
tactcommissie Lage Vuursche: ‘Dit 
betreft het te realiseren theehuis zuid 
van het dorp op de hoek van de Em-
branchementsweg, de Vuursesteeg 
en de Maartensdijkseweg. De eerste 
twee wegen worden in het conve-
nant aangemerkt als ‘gevaarlijke’ 
wegen. Dorpelingen zijn bezorgd 
over de extra hoeveelheid verkeer 
die het te realiseren theehuis, van 
200 vierkante meter met een terras 
van 1500 vierkante meter en een 
parkeerterrein dat ruimte gaat bie-
den aan 300 auto’s, met zich mee 
zal brengen. Daarnaast vinden de 
dorpelingen, dat dit plekje een uniek 
karakter heeft. Men kan er in de 
vroege ochtend bijvoorbeeld veel-
vuldig reeën waarnemen’.

Advies
Plaatsvervangend secretaris Leo 
Terschegget: ‘De gemeente Baarn 
heeft de contactcommissie ge-

vraagd een advies te geven over 
het ontwerpbestemmingsplan. Om 
beslagen ten ijs te komen heeft de 
contactcommissie onlangs een 
enquête onder de bevolking ge-
houden. De uitkomst van deze 
enquête wordt gepresenteerd tij-
dens een hoorzitting op vrijdag 27 
maart aanstaande in Dorpshuis De 
Furs, aanvang 20.30 uur. Tijdens 
de presentatie zullen bewoners de 
gelegenheid krijgen om twee mi-
nuten per persoon in te spreken 
als zij menen nog relevante infor-
matie toe kunnen voegen aan de 
resultaten uit de enquête’. 

Lezing
De Historische Kring Baerne or-
ganiseerde onlangs een historische 
lezing speciaal over Lage Vuur-
sche: dorp van patriciërs, pachters 
en pannenkoeken. De voordracht 
werd gegeven door Frits Booy, bij 
velen bekend om zijn grote his-
torische kennis èn humoristische 
manier van spreken. Lage Vuur-
sche kent een zeer boeiende ge-
schiedenis en is tot op heden een 
levendige plek die jaarlijks veel 
toeristen trekt. In de lezing kwa-
men diverse onderwerpen voor, 
die niet erg algemeen bekend zijn, 
zoals het dorpswapen, het Non-
nenland, de kei en het landgoed 
Pijnenburg.

Aansluitend aan de hoorzitting op 
vrijdag 27 maart in De Furs geeft 
Booy een lezing over de historie 
van Lage Vuursche: dezelfde als 
hij gaf voor de historische kring 
Baerne.

Jeroen van den Berg en Leo Terschegget zetten zich in voor Lage Vuursche.

NL Doet PCOB

Een kleine vijftig mensen hebben deel genomen aan de gezellige 
middag die de PCOB afdeling De Bilt organiseerde in het kader van 
NL Doet. Theo Schouten vertelde bij de dia’s over Oud Maartensdijk 
en omgeving. Mede dankzij sponsorbijdragen van Jumbo Maartensdijk 
en Slagerij Zweistra konden vrijwilligers een hapje en een drankje 
serveren. [MD] 

Activiteiten in Lage Vuursche
Donderdag 26 maart is er een Inloopmiddag voor senioren in Lage Vuursche. Zoals de laatste 
jaren gebruikelijk is wordt deze donderdag gebruikt voor het maken van Paasstukjes. Voor de 

te gebruiken materialen zorgt de Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche.

De middag begint om 14.00 uur 
en het dorpshuis ‘De Furs’ is open 
vanaf 13.30 uur. De kosten voor 
deze activiteit bedragen 3 euro incl. 
een kop koffi e met wat lekkers.

Eieren
Paaszaterdag 4 april is er eieren 
schilderen en versieren om 14.00 

uur  in het Dorpshuis. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en voor een 
drankje met iets daarbij wordt ge-
zorgd. Na het schilderwerk wor-
den de eieren verstopt. Als alles 
klaar is gaat iedereen naar buiten 
om de verstopte eieren terug te 
vinden. Leeftijd t/m 12 jaar. De 
kinderen moeten zich voor deze 

jeugdactiviteit wel aanmelden 
bij Sharon v.d.Oosten, Klooster-
laan 11 of Irene de Boer (tel. 035 
6668261). Ook kun je een lijstje 
in de brievenbus van het dorps-
huis doen. Graag aanmelden voor 
vrijdag 27 maart. 
Ook is het mogelijk te mailen: 
sibirene@tele2.nl. 

ZZP’er 
laat van je horen 

Stichting ZZP De Bilt is vier jaar geleden opgericht voor de zelfstandig 
ondernemers in de gemeente De Bilt. De afgelopen jaren werden er bij-
eenkomsten georganiseerd die gingen over allerlei thema’s, waar men 
als ondernemer mee te maken krijgt: van het gebruik van sociale media 
via crowd funding tot verzekeringszaken. 

De bijeenkomsten zijn ook een gelegenheid om te netwerken, je ‘pitch’ 
te oefenen of gewoon een borrel te drinken met een collega-onderne-
mer. Een jaar geleden is ook ‘De Bilt Werkt’ opgericht: een digitaal 
platform waar aanbod en vraag van werk, elkaar lokaal kunnen vinden. 
 
Belangen
De bijeenkomsten worden goed bezocht door een groep vaak trouwe 
belangstellenden. Het aantal ZZP’ers en ZP’ers is echter vele malen 
groter. De Stichting wil heel graag weten wat zij voor die zelfstandig 
ondernemers kan betekenen zodat zij de belangen van deze groep nog 
beter kan behartigen. Op dinsdag 31 maart is er een openbare jaarverga-
dering, aanvang 20.00 in Flexcentraal, naast station Bilthoven. Toegang 
is gratis. Graag van tevoren even aanmelden: zzpdebilt@gmail.com. 

Gluren 
bij de 
Buren

De voormalige supermarkt aan 
de Waterweg 110 in De Bilt was 
op 21 en 22 maart ingericht 
als expositieruimte voor elf 
personen van de schildersclub. 
Zondag 22 maart trad daar 
de band ‘Promotion’ op. Met 
zangeres Anneke Iseger bracht 
de band blues, rock en ballads 
uit de jaren ’60 en ’70. Er werd 
af en toe spontaan gedanst.

[GG] 
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Beleven, profiteren en genieten bovendien

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883
www.vaarderhoogt.nl Oók zondag open 12.00-17.00 uur

Zondag 29 maart
KINDERMIDDAG

SUPERZONDAG 
AANBIEDING

DE RRRRRODOOOS
ZIJN ER WEER

Kom met uw kinderen en hun 
moestuintjes naar ‘t Vaarderhoogt. 
Samen gaan we de plantjes 
GRATIS ompotten. 
Mét een kruidenplantje
van ons

CADEAU!!

Deze zondag tussen 12.00 en 17.00 
uur de beroemde druivenplanten van 
tante Betje (kijk op onze site), voor het 
Middellandsezeegevoel in uw tuin en 
natuurlijk súúúúpergezond snoepen.

Onze rododendrons zijn de 
parels van uw tuin. Sterk 
en vol. En als u ze goed 
verzorgt belonen ze u met 
een prachtige bloei.
We bieden ze nu aan met 
een RRRRRRRodokorting
van maar liefst

Soorten met pit
Van 19,95 zondagmiddag 12,95

Pitloze soorten
Van 24,95 zondagmiddag 15,95 25%

Geldig t/m dinsdag 31 maart

Wilt u ook Adverteren
in De Vierklank? Dat kan!

Bel naar 0346 21 19 92

 

 

Wij zijn voor locatie De Kuip en 
dʼAmandelboom op korte termijn   
op zoek naar: 

Verzorgende IG/SPW/MMZ 

Verpleegkundige niveau 4 

Meer info op www.accoladezorggroep.nl

Groot Paasbroodgevuld met amandelspijsvan € 7,50
nu € 6,50

Advocaatslofvan € 8,25
nu € 6,95

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

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele  inktpatronen
        

HP 20 (C6614)  van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823)  van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658)  van € 23,50 voor € 16,00

     HP 344 (C9363)  van € 29,50 voor € 19,50

Brother DR2000 drum  van € 75,00 voor € 37,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007  van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008  van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017  van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050  van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

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

Praten kan altijd...

Landwinkel De Hooierij is de boerderijwinkel van De Bilt en 
omstreken. Ons assortiment bestaat uit streek- en seizoens-
producten en producten direct van onze boerderij zoals rund-
vlees van de Belgische Blauwe vleeskoe en groenten uit de 
eigen moestuin. Tevens een uitgebreid assortiment aan 
(boeren)kaas en allerlei lekkernijen en specialiteiten, die u 
nergens anders vindt. 

Wij organiseren regelmatig leuke activiteiten zoals de boer-
gondische markt en aanschuiftafel (groepsgewijs dineren 
naast de koeien). 
Ons programma voor het komend voorjaar:
* 28 maart de biltse 2de hands kinderkledingmarkt
* 3 en 4 april vers rundvlees van een Biltse Blauwe paaskoe
* 11 april opening van de nieuwe moestuin
* 25 april de koeiendans: de koeien voor het eerst de wei in 

Universiteitsweg 1, 3732 HX De Bilt

Voor meer info en tijden zie onze website www.dehooierij.nl 

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
Drogisterij * ParfumerieDrogisterij * Parfumerie
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Wij hebben op 4 maart in een deel van De Bilt/

Bilthoven een flyer verspreid waaruit ten onrechte 

kan worden afgeleid dat de dienstverlening door 

notaris Van den Berg is beëindigd. Hierdoor laten 

wij u weten dat dit niet het geval is. Omdat de heer 

mr. B.E. van den Berg zijn ambt als notaris heeft 

neergelegd, is mr. R.J. Holtman tot waarnemer van 

dat kantoor benoemd. Dat betekent dat de cliënten 

van notariskantoor Van den Berg daar nog steeds 

(adres Soestdijkseweg-Zuid 219 te Bilthoven) terecht 

kunnen voor “nieuwe of aanvullende vragen” over 

bestaande akten en gebruikelijke diensten.

Wij betreuren de verwarring.

Notarissen Houwing van Beek

NHVB_148x2104 adv. .indd   1 17-03-15   16:41

Stapels pannenkoeken

Bij de actie ‘t Gave pannenkoekenhuis van jongeren in Westbroek zijn 
ruim 1500 pannenkoeken verkocht. De actie heeft als eindresultaat 
ruim 3200 euro opgebracht. [RK]

 

Bezwaar tegen pennenstreek RWS
door Henk van de Bunt

Woensdag 18 maart gingen inwoners van Hollandsche Rading en Groenekan en de Stichting Stop 
Geluidshinder Maartensdijk privé in beroep bij de Raad van State rond de eerste verbreding A27/A1.

Vijf buurtbewoners van de Nieuwe 
Weteringseweg, Ronald Denz (advo-
caat), Pieter Veldhuizen, Julius van 
Hoffen, Albert Blauwendraat en Iza-
ak Baelde, gingen voor de A27 + een 
stukje N234 naar de Raad van State 
en werden gehoord m.b.t. het door 
hen ingediende beroepschrift. De ge-
meente De Bilt mocht niet in beroep 
omdat het om spoedwetgeving gaat: 
zij steunt haar inwoners wel.

Er mocht bij de Raad van State. een 
korte toelichting worden gegeven en 
vragen werden beantwoord. Ronald 
Denz: ‘Ook het belang van de bewo-
ners van de Nieuwe Weteringseweg 
kon worden verwoord. Wij staan op 
dit moment met lege handen terwijl 
wij van alle kanten hinder onder-
vinden en deze zal in de toekomst 
met het uitwerken van het Tracé-
besluit alleen maar toenemen’. Bij 
de Raad van State was het een ma-
rathonzitting van 10.15 tot 16.15u, 
waar 22 zaken behandeld werden 
door drie zeer deskundige raden die 
zich uitstekend verdiept hadden in 
de materie. Bewoner Albert Blau-
wendraat: ‘We hebben ons voor de 
Nieuwe Weteringseweg, waarbij 
Ronald Denz als advocaat zijnde 
pleitte, collectief vurig verweerd. 
Dat was ook wel nodig, omdat onze 
Nieuwe Wetering /N234 in eerste 
instantie bij alle overleg met RWS, 
Provincie en Gemeente een verge-
ten hoek is gebleken waar te weinig 
mensen wonen om je druk om te 
maken maar waar het meeste gaat 
gebeuren’. Voor Groenekan hebben 
Frits Jansen en Tonny Groen goed 
onderbouwd hun pleidooi gehouden 
en ook een paar bewoners van Hol-

landsche Rading hebben hun belan-
gen kranig verweerd.

Nieuwe Wetering
Ronald Denz behartigde de belan-
gen van de Nieuwe Wetering: ‘Het 
Buurtschap Nieuwe Wetering(-
seweg) ligt ingeklemd tussen de 
Rijksweg A27 en de provinciale 
weg N234. Dit geeft dan direct de 
kwetsbaarheid aan van de gezond-
heid van de bewoners die bloot wor-
den gesteld aan geluidshinder, fijn-
stof en stikstofdioxide van de A27 
en de N234. Het gezondheidsrisico 
binnen dit gebied is als gevolg van 
voornoemde factoren erg hoog.
Het totale aantal bewoners in de 
risicosfeer, tot 1000 meter van de 
A27 gelegen bedraagt 112 personen 
verdeeld over 37 woningen. De aan 
te leggen spitsstrook vanaf Utrecht-
Noord dat over een gedeelte van 
de N234 wordt doorgetrokken zal 
de verkeersintensiteit op deze weg 
verder doen toenemen. Rijkswa-
terstaat verwacht een toegenomen 
verkeersbelasting van 40% op deze 
weg. Behalve de hiervoor genoemde 
gezondheidsaspecten ontstaat een 
verkeersgevaarlijke situatie voor 
de bewoners die de N234 vanaf de 
Nieuwe Weteringseweg op willen. 
De Nieuwe Weteringseweg oprij-
den vanuit de richting van de A27 
wordt tijdens de spits een schier 
onmogelijke zaak. Rijkswaterstaat 
onderkent dit probleem maar ver-
wijst voor een eventuele oplossing 
naar de provincie. Ook ter zake van 
de luchtvervuiling die zal ontstaan 
door de aanleg van verkeerslichten 
bij de op en afrit A27/N234, verwijst 
Rijkswaterstaat in het ingediende 

verweerschrift, naar de provincie. 
Dit getuigt niet van behoorlijk be-
stuur door je verantwoordelijkheid 
niet willen nemen en naar de andere 
bestuurslaag te verwijzen’. 

Transparant
Aandacht werd gevraagd voor o.a. 
meer en andere geluidsschermen-
schermen, verkeerde berekeningen, 
de afslag bij de Nieuwe Weteringse-
weg alsmede luchtkwaliteit. Voor-
zitter SSGM Frits Jansen: ‘Wij zijn 
ruim 4 jaar geleden het gesprek met 
Rijkswaterstaat (RWS) aangegaan 
met als inzet te komen tot een trans-
parante communicatie en coöperatie 
om het project verbreding A27/ A1 
vlot te helpen trekken en te komen 
tot een heldere, open besluitvor-
ming. Wij hebben ons altijd op het 
standpunt gesteld dat mobiliteit be-
langrijk is en ons daarom nooit een 
tegenstander van de verbreding van 
de A27/A1 opgesteld; even belang-
rijk is echter de leefbaarheid van de 
burgers aan de andere zijde van de 
geluidsschermen langs het tracé van 
de A27 en daar lijkt door RWS wei-
nig rekening mee te houden’.

Niet rechtmatig
Jansen concludeerde: ‘De door de 
Europese Unie goedgekeurde versie 
van het NSL (Nationaal Samenwer-
kingsprogramma Luchtkwaliteit) 
NSL is beëindigd en dat betekent 
dat verwijzing naar het NSL onvol-
doende is, omdat de voortzetting 
van dit plan niet is goedgekeurd 
door de Europese Unie. De Euro-
pese grenswaarden waaraan voldaan 
dient te worden zijn op Europees ni-
veau vastgesteld. Tijdelijke onthef-
fing van de Europese grenswaarden 
dient ondersteund te worden door 
een besluit van de Europese Unie. 
Aangezien deze er niet is lijkt het 
besluit van de Minister van Infra-

structuur en Milieu niet rechtmatig, 
immers er is verwezen naar een plan 
dat niet is goedgekeurd. Jansen be-
sloot zijn pleidooi: ‘Helaas zijn wij 
genoodzaakt uw college te laten 
oordelen over een aantal zaken, zo-
als door mij geschetst. Wij waren 
van mening dat dit niet had hoeven 
te gebeuren omdat wij als burgers 
een positieve insteek hadden over 
het overleg waarin wij door RWS 
werden gevraagd. Helaas was de 
resultante catastrofaal, uitmondend 
in een dictaat van RWS, waarbij 
alles wat in goed overleg leek te 
zijn overeengekomen met een pen-
nenstreek wordt gewijzigd in eigen 
richting RWS.

advertentie

Beantwoording, toelichting en uitleg door aanwonenden van de Nieuwe 
Weteringseweg bij de Raad van State.

De Nieuwe Wetering laat van zich horen: v.l.n.r. de heren Veldhuizen, 
Jansen, Denz, Blauwendraat en Baelde.
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Private banking klinkt misschien als iets uit het verleden.
Maar dan kent u ING Private Banking nog niet. Een 
nuchtere bank met een no-nonsensementaliteit. Met 
� nanciële experts die uw vermogen zorgvuldig beheren. 
Die mogelijkheden zien, kansen benutten en snel zakelijk 
kunnen handelen. Want wat heeft u aan dienstverlening uit 
het verleden?

Als deze mentaliteit u aanspreekt, maak dan een 
afspraak met een Private Banker bij u in de buurt. 
Ga naar ING.nl/mentaliteit

Oranje is jezelf blijven. Oranje is ING

De private bank voor mensen 
die niet van private banks houden
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Transparante weefsels

Marijke de Goey 
Sieraden en objecten

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

15 maart | 12 mei 2015

Gevolgen omvorming 
huishoudelijke hulp 

door Marijke Drieenhuizen

Kennelijk bestaan er nog steeds onduidelijkheden bij gebruikers van huishoudelijke hulp maar 
ook bij mensen die de huishoudelijke hulp uitvoeren. Navraag bij Cordaan en De Bilthuysen en 

aanvullende informatie van de gemeente De Bilt laat zien
dat er veel duidelijk is maar nog niet alles.

Eerder stemde de gemeenteraad in 
met de omvorming van de huishou-
delijke hulp in deze gemeente. In 
november 2014 ontvingen 747 in-
woners een brief, waarin zij op de 
hoogte werden gebracht van de om-
vorming en dat er een keukentafel-
gesprek zou kunnen plaatsvinden 
met mensen die HH1 ontvingen. 
Er zijn 431 gesprekken gevoerd. 
Op 8 januari hebben 638 inwoners 
een brief ontvangen waarin werd 

meegedeeld dat de HH1 stopt per 
1 april 2015. Voor 66 mensen die 
HH1 ontvingen is na het keuken-
tafelgesprek gebleken dat zij in 
aanmerking komen voor HH2, de 
intensievere vorm van huishoude-
lijke hulp. 43 inwoners zijn inmid-
dels verhuisd of overleden. Men-
sen, die al de intensievere vorm van 
huishoudelijke hulp ontvingen, de 
HH2, blijven dat vooralsnog hou-
den. Zij zijn hierover verder niet 
geïnformeerd.

Maandabonnement
Per 1 april 2014 wordt de huishou-
delijke hulp voor een grote groep 
mensen beëindigd. Alle eenvoudige 
huishoudelijke hulp, de HH1, ver-
valt. De mensen die dit ontvingen 
zullen voortaan zelf hun hulp moe-
ten inhuren. Dat kan wellicht via 
familie, vrienden en/of buren. Ook 
kan dat via Cordaan en De Bilthuy-
sen tegen het tarief van 23,50 euro 
per uur. Mensen die HH1 ontvingen 
en over een U-pas beschikken kun-
nen vanaf 1 april een deel van de 
kosten vergoed krijgen. Mensen die 
nu nog geen U-pas bezitten maar 

daar wel voor in aanmerking ko-
men, dienen deze pas aan te vragen 
waarna ook zij een deel van de kos-
ten vergoed krijgen. Zij kunnen dan 
een abonnement voor 4 weken aan-
schaffen bij Cordaan of De Bilthuy-
sen voor 25 euro: daarvoor ontvan-
gen zij 5 uur huishoudelijke hulp. 
Zijn er meer uren nodig dan kunnen 
zij die tegen het normale tarief van 
23,50 euro per uur aanvragen. 

Gemeente betaalt mee
Het verschil tussen het uurtarief en 
de abonnementskosten komt voor 
rekening van de gemeente De Bilt. 
Dit wordt deels gedekt uit de Huis-
houdelijke Hulp Toelage van het 
Rijk. De gemeente heeft gekozen 
voor het criterium van de U-pas 
om tot de selectie te komen van de 
doelgroep: inwoners met een inko-
men tot maximaal 125 procent van 
de bijstandsnorm. Tolinda de Vries, 
beleidsmedewerkster/Casemana-
ger Wmo vertelt: ‘De gemeente 
De Bilt heeft daarnaast nog afspra-
ken gemaakt met De Bilthuysen 
en Cordaan. Alle inwoners van de 
gemeente de Bilt kunnen, vanaf 1 

april 2015, bij hen huishoudelijke 
hulp inhuren tegen het tarief van 
23,50 euro per uur. Dit noemen 
wij een algemene voorziening, die 
open staat voor alle inwoners van 
onze gemeente. Hiervoor is geen 
indicatie nodig, men bepaalt ook 
zelf het aantal uren’. 

Personeel
Het personeel is nog niet exact op 
de hoogte wat er voor hen verandert 
per 1 april 2015. Thea Bestevaer, 
manager van Cordaan: ‘Wij we-
ten nog niet welke cliënten opge-
schaald zijn van HH1 naar HH2 en 
het is nog niet duidelijk of en hoe-
veel mensen die HH1 ontvingen en 
behoren doelgroep tot 125 % van 
het bijstandsnorm een abonnement 
nemen. Wat betreft ons personeel, 

kan ik mededelen dat wij hebben 
geanticipeerd door tijdelijke con-
tracten niet te verlengen, zodat wij 
in staat hopen te blijven om de men-
sen met een vast contract in dienst 
te kunnen houden’. Annette de 
Wijze, manager Thuiszorg bij De 
Bilthuysen: ‘Inmiddels weten wij 
dat het gaat op een groep van 385 
mensen, maar het is niet duidelijk 
of zij een abonnement nemen en of 
zij voor Cordaan of De Bilthuysen 
kiezen. Bij onze planningsafdeling 
zijn er inmiddels twee collega’s 
vrijwillig vertrokken en tijdelijke 
contracten hebben ook wij niet ver-
lengd. Ons personeel weet dat als 
zij boventallig verklaard worden 
wij een opzegtermijn hanteren van 
één maand. Vooralsnog gaan wij er-
van uit dat dit niet aan de orde is’. 

De Bilthuysen en Cordaan weten nog niet exact aan hoeveel mensen zij 
huishoudelijke hulp kunnen blijven leveren na 1 april 2015. 

Tolinda de Vries.

Vrijwilligers gezocht voor
Quiz en Zo in Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Al vele jaren organiseert Joke Peek een wekelijkse Quiz voor senioren in Maartensdijk. 
Destijds is dit opgezet op initiatief van de eerste directeur van wat nu Cordaan heet, de heer 

Henk Wiesenecker. Hij wilde een wekelijkse activiteit voor ouderen die niet in het
bezit waren van een indicatie voor zorg of hulp.

Inmiddels valt deze activiteit on-
der Mens De Bilt. Joke Peek heeft 
aangegeven wel te willen stoppen 
met deze activiteit om iets meer 
tijd voor haar, haar kleinkinderen 
en hobby’s te krijgen en Mens wil 
in het kader van De Kanteling 
deze activiteit wel voortzetten 
maar dan met uitsluitend vrijwil-
ligers. Joke Peek legt graag uit 
waarom dit zo leuk is om te doen.

Joke Peek is duidelijk: ‘Zoals be-
wegen goed is voor het lichaam, 
zo is het ook goed om onze herse-
nen in beweging te houden’. Elke 
week is er een quiz, elke week met 
een ander thema: vervoer, amuse-

ment, taal, natuur, dieren, sport en 
bijvoorbeeld landen. ‘Het gaat er 
niet om wie het meeste weet, maar 
meer om door samenwerking tot 
antwoorden te komen. De onder-
werpen geven vaak een hoop ge-
spreksstof, herinneringen komen 
boven en we bespreken vaak hoe 
het vroeger ging maar natuurlijk 
ook hoe het nu is’. 

Twee vrijwilligers
Elke dinsdagmiddag komen tus-
sen de tien en twaalf senioren naar 
de quiz. Joke Peek: ‘Nu is dit van 
15.00 tot 16.45 uur maar in over-
leg met de gebruikers kan die tijd 
ook aangepast worden. Het zou 

fi jn zijn als twee vrijwilligers zich 
aanmelden, dan is er bij ziekte of 
vakantie direct continuïteit’. 

De heer Jan Vink is geboren en 
getogen in Maartensdijk en vanaf 
het moment dat hij in Dijckstate 
kwam wonen is hij aangeschoven 
bij deze groep. ‘Het is gezellig, 
je kent elkaar en het is leuk om 
elke week weer ergens anders 
over na te denken en te praten. Ik 
kom hier graag’. Joke Peek kunt u 
om meer informatie bellen op te-
lefoonnummer 0346 21 7300 dat 
kan ook met de frontoffi cemede-
werkster van Mens: Coby Mer-
kens 0346 21 41 61.

De senioren komen graag eenmaal 
per week samen om een quiz te 
spelen en de hersenen te laten 
kraken. Gezocht wordt naar 
vrijwilligers die de organisatie op 
zich willen nemen.

Bakken voor NL Doet

In Woon- en Zorgcentrum De Koperwiek bakten vrijwilligers 
pannenkoeken voor dementerende bewoners die overdag in de huiselijke 
sfeer van de Arendsvleugel verblijven. Activiteitenbegeleidster Bianca 
Renkens had de pannenkoekenmiddag als de NLdoet activiteit samen 
met haar collega’s Marriët en Helma georganiseerd. De bewoners 
konden kiezen uit verschillende soorten pannenkoeken. Die werden 
op vakkundige wijze door de 
vrijwilligers geserveerd en met 
zichtbaar genoegen verorberd. advertentie
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elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

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

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

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

RELAXFAUTEUIL UTRECHT
NU MET GRATIS OP-STA-HULP

Van € 1295,- Voor € 995,-

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

Al 5 jaar op rij de beste!
Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!

Pedicure aanwezig.

Wijdte D t/m K
Lengte 36 - 44

Tegen inlevering van deze bon onTvangen 
nieuwe cliënTen 10% KorTing
op een basisbehandeling bij de pedicure in de
Beterlopenwinkel van George In der Maur in
Groenekan. Voor een afspraak kunt u 
bellen met
Hetty: 06-12545192
annemarie: 06-38223094

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

FEESTELIJKE JUBILEUMAANBIEDING 
MET KANS OP EEN GRATIS

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

afspraak is gemaakt vóór 1 april 2015!

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

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

en eventueel benodigde onderdelen.

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

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Stuur een mail naar info@caravannmv.nl

VARKENSHAAS TOURNEDO SPIES
Met o.a. varkenshaas, katenspek & oliepesto marinade: kan in
de pan of op het rooster buiten. Ca 8-10 min. braden. 100 gram 1,98

BLACK ANGUS RIBEYE
Wel 120 dagen graan gevoerd. Iets doorregen en superzacht.
Uniek en vol van smaak. Bakken als een biefstuk. 100 gram 3,25

KALFSRIBLAPJES
Voor de liefhebbers: lekkere doorregen lapjes. Combi met
bijv. iets citroen. Om kort te stoven; ca. 1½ uur. 100 gram 11,50

LAMS SCHOUDERS CAREE’S
Voor de liefhebbers. Lekker gekruid & gemarineerd met ietsje
kno� ook erin. Ca. 8-10 min. heet bakken. 100 gram 2,25

CARPACCIO TAARTJES
Met o.a. malse magere biefstuk, olie, zeezout, peper, kappertjes
& Parmezaanse kaas. Kan rosé gebakken worden. 100 gram 1,75

VARKENSPROCUREURLAPJES
Allemans vriend, smaakt bij alles. Heerlijk mals: lekker als lapje
maar ook top voor saté. Dit laat u toch niet liggen? 500 gram 4,98

TIP:
KALFSHAMBURGERS

Specialiteitenhoek: lekker gemarineerd & gezouten. 100 gram 1,95
THAISE KIPWOKBLOKJES

Met kip� let, paprika, courgette, kruidenolie & kruiden 100 gram 1,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 23 t/m zaterdag 28 maart 2015. Zetfouten voorbehouden.

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

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

Deze week zijn we aanwezig!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Blijf bij de tijd,
horloges vanaf 39,95
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advertentie

Vakorganisatie trots op Landwaart
Onlangs werd Wim Landwaart verkozen tot Chain-ambassadeur 2015 door het gelijknamige 

vakblad van de groente- en fruitketen. Landwaart verdient die titel vanwege zijn niet afl atende 
enthousiasme om collega’s en consumenten ervan te overtuigen dat

gezond en lekker prima samen kunnen gaan.

Voor Wim Landwaart zelf is het 
een belangrijke titel, een erken-
ning. Al vele jaren is hij bezig om 
steeds weer nieuwe vers ideeën 
voor zijn winkel te ontdekken en 
te bedenken. Daar profi teert niet 
alleen de winkel van maar ook de 
hele Groentenbranche. Al drie jaar 
op rij is Landwaart Culinair uit 
Maartendijk in de top drie beste 
groetenwinkel van Nederland ge-
eindigd. Wim krijgt dan ook regel-
matig bezoek van collega groente-
winkels en is nooit te beroerd om 
ze een kijkje in de keuken te geven. 
Zelfs supermarktketens als Jumbo 
en Albert Heijn zijn al bij hem op 
bezoek geweest. Op de vraag of hij 

dan niet bang is voor de concurren-
tie met de grote supers antwoordt 
hij lachend dat zij door de omvang 
van hun organisatie tot nu toe niet 
instaat zijn om echt verse produc-
ten in de supermarkt te krijgen. De 
kleine versspeciaalzaak is hier in 
het voordeel. Dat moeten we als 
kleine ondernemers niet vergeten, 
dat is onze kracht. 

Zonder E-nummers
Als Chain-ambassadeur 2015 gaat 
Wim deze week op het Groentecon-
gres in Rotterdam de bezoekers en 
de branchegenoten laten zien hoe 
smaakvol, aantrekkelijk en verras-
send groente en fruit kunnen zijn. 

Het Groentecongres is een samen-
werking van de groente- en fruit-
sector en het platform Gezonde 
Voeding met als doel om de con-
sumptie van groenten en fruit te sti-
muleren. Telers, handelaren, zorg-
verzekeraars, zorgprofessionals, 
zoals artsen en diëtisten, het minis-
terie VWS en andere maatschappe-
lijke organisaties ontmoeten elkaar 
hier. Naast de wetenschappelijke 
invalshoek zorgt Landwaart Cu-
linair voor de praktijk. Lekkere 
en gezonde producten aanbieden 
die hij ook al in Maartensdijk ver-
koopt. Maar ook zijn nieuwste pro-
ducten gaat hij daar presenteren; 
verse salades in glas en E-nummer 
vrije dressings gaan het volgens 
Wim Landwaart helemaal maken. 
Wellicht dat ze vanuit Rotterdam 
en Den Haag binnenkort ook naar 
Maartensdijk komen voor de pro-
ducten van Landwaart Culinair. 

Ambitie
Het Ambassadeursschap opent deu-
ren bij allerlei instanties. Hierdoor 
is het mogelijk om een heel groot 
publiek te bereiken en te enthou-
siasmeren voor groente en fruit en 
alles wat je daar mee kunt maken. 
‘Dat is mijn ambitie, daar zijn wij 
bij Landwaart Culinair dagelijks 
meebezig. Dat vinden we belang-
rijk en heerlijk om te doen’, onder-
streept Wim zijn passie tot slot.

Tineke van Ettekoven en Wim Landwaart zijn dagelijks creatief bezig met 
groente en fruit.

 Viool 
 Viola Cool Wave®.
Hangpot ø 23 cm. Per stuk 

van 7,99Dvoor 

4,99
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 13. Geldig van 26-03 t/m 01-04. OP=OP

GroenRĳ k Hollandsche Rading Tolakkerweg 138

A.s zondag open

Jumbo Maartensdijk
gaat voor schoon 

door Marijke Drieenhuizen

Jumbo Maartensdijk heeft een oplossing gevonden voor een herkenbare ergernis. De 
supermarkt maakte afgelopen dinsdag gebruik maken van een mobiele

wasstraat voor winkelwagens en -mandjes.

Iedereen die wel eens boodschappen 
doet herkent het probleem: winkel-
wagens en – mandjes, die te vies zijn 
om aan te pakken, laat staan dat je je 
verse aankopen erin wil leggen. De 
oplossing bestond tot nu toe meestal 
uit het uitzoeken van een schonere 
kar of mandje. De kans dat ook een 
volgend exemplaar vuil is lijkt ech-
ter steeds groter te worden.

Schoon
Voor Jumbo Maartensdijk geen ac-

ceptabele situatie. Om ook op dit ge-
bied voor 100% kwaliteit te leveren 
aan de klant, werd contact opgeno-
men met CleanShopping uit Em-
meloord. Dit bedrijf heeft een mo-
biele wasmachine ontwikkeld voor 
het reinigen van winkelwagens en 
-mandjes, bij de winkel ‘aan huis’. 

Fred Muiteman van CleanShopping: 
‘In de huidige markt is het voor su-
permarkteigenaren van belang dat 
ze hun klanten een prettige winke-

lervaring bieden. Schone karren en 
mandjes leveren hier een belangrijke 
bijdrage aan. Jumbo Maartensdijk is 
een van de eerste supermarkten, die 
ook op dit gebied aan de wensen van 
de klanten voldoet. Het gaat overi-
gens niet uitsluitend om optische 
vervuiling. Uit onderzoek blijkt dat 
winkelmandjes gemiddeld meer 
bacteriën bevatten dan een WC-bril. 
Dit wordt veroorzaakt door o.m. 
groenteresten, kinderschoentjes, 
vieze luiers, huidschilfers en haren. 

De mobiele self-supporting’ wasstraat van CleanShopping stond bij Jumbo Maartensdijk voor de deur.

Prijswinnaar 
Kruiwagendagen

Tijdens de kruiwagendagen bij GroenRijk Hollandsche Rading konden 
de klanten raden wat de inhoud van de goed gevulde kruiwagen was 
en deze vervolgens winnen. Het geschatte gewicht liep erg uiteen van 
6 kilo tot 109 kilo. Het werkelijke gewicht bedroeg 38.2 kilo. Met 37.5 
kilo kregen de heer en mevrouw van Kerkhof uit Hilversum, 38,2 kilo 
kruiwageninhoud mee naar huis.

Opgeknapt met NL Doet

Negen mannen en vrouwen waren zaterdag 21 maart actief met het 
opknappen van de tuin van het Walter Maashuis in Bilthoven. Het was 
de bijdrage van de vrienden van Villa Gaudeamus aan NL Doet. Lily 
Zwarts vertelt dat er bergen werk zijn verzet. Enorme bulten compost 
werden verspreid, bladeren opgeruimd en struiken gesnoeid. ‘Al 
werkende komen we allerlei details van de oorspronkelijke tuin tegen. 
Er is net een vijver ontdekt waar we ook mee aan de gang moeten’, 
vertelt huismanager Esther Luytjes. De vrienden komen elke eerste 
zaterdag van de maand bijeen om in de tuin te werken, maar dit is extra 
voor NLdoet. 
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Voordeel

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

100 099

1+1
Gratis

Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 maart 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

1+1
Gratis

Potgrond
zak 20 Liter
2 zakken
van

€2,58
voor

€1,29

Saucijzenbroodje
2 stuks
van

€1,58

Kruimige 
aardappelen
Zak 5 kilo
van

€1,49

Jumbo
knakworst
2 blikken
van

€2,06
voor

€1,03
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Steeds Beter
Op zondag 29 maart om 14.30 uur speelt Toneelvereniging Steeds 
Beter uit De Bilt, in ‘Het Lichtruim’ de voorstelling ‘Heksen kun je 
nooit vertrouwen! En kabouters?’ van Bas Bruinsel. Het is een kin-
dervoorstelling voor kinderen van circa 4 tot 8 jaar. Kaarten voor de 
voorstelling zijn te reserveren via secretariaatsteedsbeter@gmail.com, 
bij Anke van Doleweerd tel.nr.: 030 2291021 of in de voorverkoop via 
Henk Hillen (Winkelcentrum Planetenbaan) en/of Bruna (Julianalaan) 
te Bilthoven. Uiteraard zijn ook aan de zaal kaarten te koop, voor zover 
voorradig. Zie ook; www.steeds-beter.nl

Nu de winter echt is gaan stoppen
komt de natuur weer vol in de knoppen 
en bij het lentegevoel
hoort een schone boel
dus zie je mensen dweilen en soppen

Guus Geebel Limerick

Waar groeien 
pannenkoeken 

Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt 
een leuke en leerzame middag voor kinderen van 6 t/m 10 jaar op 
woensdag 1 april van 14.30 tot 16.30 uur.
Dit keer komt ter sprake waarom er rogge wordt verbouwd op de akker 
achter de monumentale stenen boogbrug over de watergang. En het ver-
schil tussen tarwe, gerst, rogge, spelt, gierst en haver wordt uitgelegd. 
Na een klein uurtje in het bos wordt een pannenkoekenfeestje gebouwd. 
Aanmelden kan alleen per e-mail tot zondag 28 maart KinderNatuurAc-
tiviteiten@gmail.com. Maximaal 10 kinderen per middag. Bij minder 
dan 4 aanmeldingen gaat de middag niet door. Infocentrum Beerscho-
ten, De Holle Bilt 6, 3732 HM De Bilt.

Ondernemers LOL in 
Groenekan

Drie ondernemers uit Groenekan 
geven de opmaat voor een lollige 
lunch op vrijdag 27 maart. Van 
12.00 tot 14.00 uur is er bij Naast 
de Buren een eenvoudige lunch 
met lopend buffet. Een plek waar 
ondernemers uit Groenekan onge-
dwongen en zonder verplichtin-
gen elkaar kunnen ontmoeten, bijpraten, kennis en ideeën kunnen delen 
en eventueel zaken kunnen doen. Het is de bedoeling dat de Lokale On-
dernemers Lunch 4x per jaar wordt georganiseerd. De kosten voor de 
lunch bedragen 7,50 p.p. en worden deze keer door de initiatiefnemers 
Cor Groenen (Vierklank), Maarten de Jong (KIK Accountants) en Ted 
v.d. Ham (Naast de Buren) betaald, de drank is voor eigen rekening. 
Graag wel vooraf even aanmelden via Maarten@kikaccountants.nl zo-
dat Ted weet hoeveel tafels er gedekt moeten worden.

Tweemaal een drieling!

De cliënten van Zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk 
zijn blij. Vorige week werden er twee drielingen geboren en ook nog 
vier anderen. Nu maar hopen dat het goed blijft gaan en ze voldoende 
drinken kunnen bij hun moeders. Het alternatief vinden de cliënten ook 
goed: bijvoeren met de fl es. [MD]

Opknappen voor NL Doet

Peuterspeelzaal het Bruggetje in Maartensdijk is met de NL Doet vrijwilligers. Annemieke Witte: ‘s Morgens 
hadden we 10 vrijwilligers en ’s middags 5. We hebben veel kunnen doen: banken schuren, de speelbrug 
opknappen, verven, sauzen en beitsen. We zijn nu één dag heel druk bezig maar hebben er wel weer een jaar 
plezier van samen met de peuters. Mooi ook dat we vrijdag hulp kregen van twee leerlingen van De Werkplaats. 
Nogmaals een goed initiatief en voor ons ook de enige manier om zulke klussen aan te pakken’. [MD] 

Uitverkochte dansvoorstelling

Zondag 15 maart dansten de peuters van Dansschool De Bilt-Zeist in de voorstelling Maya de Bij in Theater 
de Egeling. Ze straalden als vlinders, mieren, wormen, vuurvliegjes en bijtjes op het toneel. Het resultaat werd 
gezien door vier uitverkochte zalen met ouders, opa’s en oma’s, familie en vriendjes en vriendinnetjes. 

Kunst en Genoegen 
‘Goes Hollywood’

Muziekvereniging Kunst en Genoegen uit Maartens-
dijk organiseert jaarlijks een voorjaarsconcert met 
zowel orkest als slagwerkgroep. Dit jaar is het thema 
van de avond ‘Film & Musical’ en zullen er stukken 
gespeeld  worden uit bekende fi lms. Met medewerking 
van soliste Cynthia Strikkers zal het thema van de fi lm 
Skyfall van James Bond worden gespeeld en het num-
mer ‘Let it go’ uit de fi lm ‘Frozen’. 

Het optreden van het orkest zal worden afgewisseld 
door opzwepende nummers van de slagwerkgroep en 
ook de jeugdleden zullen meelopen over de rode lo-
per en op hun eigen speciale wijze meewerken aan het 
concert. 
Voor deze muzikale avond is iedereen welkom op 28 
maart a.s. in De Vierstee te Maartensdijk. Aanvang 
concert 19.30 uur / zaal open voor het publiek vanaf 
19.00 uur. Toegang is gratis.

Half april verschijnt het eerste nummer van het 
Bilts OndernemersNieuws. Dit full colour magazine 
wordt 4 keer per jaar door ons uitgegeven en heeft 
als doel - hoe kan het ook anders - ondernemers met 
elkaar te verbinden.

In dit magazine krijgen bedrijven de mogelijkheid 
om zich te profi leren. Het doel is om het lokale be-
drijsleven duidek te belichten en collega onderne-
mers in De Bilt te stimuleren om samen te werken 
met bedrijven die dichtbij zitten. Dat is goed voor 
de lokale economie en werkgelegenheid, maar ook 
goed voor het milieu.

Het magazine verschijnt in een oplage van 2.000 
exemplaren en zal onder en via ondernemers ver-
spreid worden. Wilt u het magazine ook ontvangen 
mail dan uw bedrijfsnaam en adres naar info@va-
riopers.nl of neem contact op met Cor Groenen of 
Saskia van Driel (0346 211992).
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Hoogvliet
wenst u fijne
paasdagen!

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com.

Acties zijn geldig van woensdag 25 t/m dinsdag 31 maart 2015

 Amstel 
Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
12.79

 Varkenshaas Culinair 
Varkenshaas naturel, 
parmezaans of met spek 
Kilo
16.98

Zet- en drukfouten voorbehouden. Max. 4 keer de aanbieding per klant.  Artikelen vindt u in de diepvries  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

wenst u fijne

Hertog ijs   
Alle bakken van 900 ml
Per stuk
van: 2.69 - 3.19
voor: 1.34 - 1.59

SPECTACULAIR

8.99
Per liter 1.25

9.999.999.999.
kilo

 Amstel 
Krat met 24 fl esjes 

50%
korting

De actuele 
openingstijden tijdens de 
paasdagen vindt u op de 

posters in de winkel en op 

www.hoogvliet.com/
openingstijden.
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Voorjaar op de Van Dijckschool
De hele maand maart staat in de onderbouw van de Van Dijckschool het thema groei en bloei 

centraal. Door middel van onderzoekend leren komen de kinderen van alles te weten over 
zaaien, verschillende soorten zaden, verpotten, water geven en verantwoording dragen voor je 

eigen plantjes. Ze hebben zelf gezaaid, sommige kinderen
dachten dezelfde dag al groene sprietjes te zien.

Ook werden er verschillende expe-
rimentjes gedaan. Wat gebeurt er 
wanneer je zaad in de koelkast zet? 
In het donker, of juist voor het raam 
of onder een lamp. Bosviooltjes 
werden onderzocht en de wortel-
structuur van het plantje bekeken. 
Een paar van de plantjes bleven in 
dezelfde potjes en een paar wer-
den in grotere potjes gezet. Na een 
aantal dagen ontdekten de kinderen 
hoe hard de viooltjes in de grote 
potjes gegroeid waren.

Taal
Rekenactiviteiten waren onder an-
dere: zaden tellen, zaadjes sorteren 
van groot naar klein en meten van 
de groei van de plantjes. Taalacti-
viteiten waren bijvoorbeeld woor-
denschat uitbreiden, het leren van 
diverse plantennamen en toneelspel 
met een rol van de verkoper en ko-
per in het tuincentrum.

Centrum
Vorige week mochten alle kinderen 
op bezoek komen bij een nieuw tuin-
centrum. Omdat het tuincentrum 
pas geopend is boden de kinderen 

onder het zingen van een voorjaars-
liedje een lange vlaggenslinger aan 
met allemaal vrolijke voorjaars-
bloemen erop. Daarna mochten ze 
in groepjes door het tuincentrum 
lopen. Ze ontdekten viooltjes, broc-
coliplantjes, slaplantjes, narcissen 
enzovoorts. Ook ontdekten ze het 
verschil tussen kamerplanten en 

tuinplanten. Na de tuinafdeling was 
het de beurt aan de dierenafdeling. 
Konijntjes werden geaaid, uitvoerig 
bij de aquariums gekeken en vogels 
bekeken. Bij de vissen werd van al-
les verteld over de voeding van de 
vissen en mochten ze er aan ruiken 
en aan voelen.

(Yvonne Pennings)

Kinderen van de Van Dijckschool op onderzoek in het tuincentrum.

Een groot feest
Afgelopen week zijn de kleuters van de Montessorischool naar de zol-
der van Kasteel Groeneveld gegaan. Deze zolder is tot eind 2016 om-
getoverd tot één grote speelplaats waar uitvergrootte prenten uit het 
boek ‘Nederland’ van Charlotte Dematons het middelpunt vormen. De 
kleuters keken hun ogen uit en speelden twister in Den Haag, vingen 
dieren op de Veluwe, gingen racen in de Kameleon en zongen liedjes 
uit de oude doos in de gele camper. De zolder bood een mooie gelegen-
heid om vele gebruiken, bezienswaardigheden en historische verhalen 
van Nederland te leren kennen: van Madurodam tot het Anne Frank 
Huis en van Koningsdag tot bollenvelden. (Vicky Pronk)

XL puzzelen in Kasteel Groeneveld.

Patioschool brengt Fairtrade naar Coesfeld
Maandag 23 maart om 9.30 uur 
vertrok groep 8 van de Patioschool, 
onder leiding van hun leerkracht 
Rob Zwaneveld, naar Coesfeld 
voor het jaarlijkse bezoek aan de 
Anne Frankschool. Dit jaar heeft 
het bezoek een speciaal tintje: 
groep 8 neemt een Fairtrade bood-
schap mee. De Patioschool gebruikt 
zelf al jaren Fairtrade producten en 
zet zich er nu voor in om Fairtrade 
school te worden. 

Deze maand zijn er in alle groepen 
Fairtrade lessen gegeven. De lessen 
in groep 8 werden verzorgd door 2 
stagiaires van het Herman Jordan 
Lyceum: Bram Sloezarwij en Floor 
van Dam. Floor is zelf oud-leerling 
van de Patioschool. Zij hebben een 
presentatie gemaakt in het Neder-
lands en in het Duits die meegaat 
naar Coesfeld. 

De Werkgroep Fairtrade De Bilt ondersteunt dit initiatief van harte en 
geeft een mandje Fairtrade lekkers mee.

De beste slogan
Leerlingen van de Julianaschool en de Van Dijckschool mochten een 
‘Loesje’ slogan bedenken, die met onderwijs te maken heeft. Wethouder 
Madeleine Bakker maakte 19 maart op de Van Dijckschool in Bilthoven 
de winnaar bekend op de Dag van de Leerplicht. Die kreeg van wet-
houder Bakker een notitieboekje bedrukt met de zelfbedachte ‘Loesje’ 
slogan en een tijdschriftenbon. Voor de klas was er heerlijke taart. 

Quinty Marsman uit groep 7 is het creatieve brein achter de winnende 
slogan: ‘Wat als onderwijs eens eigenwijs deed, dan zou vooruitgang 
niet later zijn, maar nu’.

Groep 5 is energiebewust
Groep 5 van de Groen van Prinste-
rerschool is de afgelopen tijd druk 
geweest met het project energie. 
Merijn de Priester kwam vertel-
len over de zonnepanelen die zijn 
bedrijf op het dak van de school 
heeft geïnstalleerd en wat het ople-
vert voor de school en het milieu.
Na de boeiende uitleg mochten de 
kinderen zelf aan de slag met het 
maken van een zonnebloem met 
zonnepaneeltje. Tot verbazing van 
de kinderen begon de bloem al te 
draaien terwijl de zon niet eens 
scheen. Dus zelfs zonder direct 
zonlicht is er profi jt van de zonne-
panelen. De terechte oproep van de 
kinderen: Maak meer gebruik van 
de zon.

De opbrengst van de zonnepanelen op het dak van de school is goed te 
volgen op het digitale scherm.

Schilderen voor NL Doet

Het schoolplein van de Bosbergschool in Hollandsche Rading werd op 
vrijdag 20 maart opgeknapt door drie leerlingen van De Werkplaats 
uit Bilthoven. Onder andere de tafeltennistafel werd opgeknapt. Deze 
is paars geschilderd door Erin, Vera en Pien. Maar aan het einde van 
de dag was niet alleen de tafel paars. Ook de dames zaten uiteindelijk 
helemaal onder de verf. [WvL]
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Beleggen. Laat het niet te vaak door uw hoofd malen. 
Wel is het zo verstandig om zo eens in de paar 
maanden uzelf de vraag te stellen: “Zit ik nog wel 
goed met mijn beleggingen? Passen ze nog wel bij 
mijn leven en mijn doelen? En betaal ik niet te veel?” 
Wanneer heeft u zichzelf deze vragen voor het laatst 
gesteld? Onderzoek laat zien dat de kans groot is dat u 
dit zich het afgelopen jaar niet heeft afgevraagd. Terwijl 
uw leven waarschijnlijk niet hetzelfde is als in 2013…

“Schoon is wat moeilijk te bereiken is,” sprak Erasmus. 
Daarbij stond hij ongetwijfeld niet stil bij een mooi 
rendement op uw beleggingsportefeuille, maar 
zijn wijsheid gaat er wel voor op. Het blijkt dat veel 
beleggers niet het rendement halen dat ze voor ogen 
hebben, of dat ze nodig hebben om hun doelen te 
bereiken. Een beetje hulp en wat extra inzicht kan  
dan uitkomst bieden.

ING Private Banking helpt u graag met een second 
opinion: een kosteloze en vrijblijvende kijk op uw 
beleggingsportefeuille. Als echte beleggersbank 
denken we bij ING dat u veel beleggingszaken 

scherp in beeld heeft. U leest uw kranten, u houdt het 
nieuws bij, hebt kaas gegeten van ondernemen en weet 
wat er bij het besturen van een onderneming komt 
kijken. Tegelijkertijd bent u zo realistisch om toe te 
geven dat ook u de wijsheid niet in pacht heeft. Precies 
daarom staan wij voor u klaar, met een aanpak die past 
bij uw beleggingskennis en uw stijl van beleggen.

Samen met één van onze adviseurs nemen we graag 
uw beleggingsstrategie door. In een persoonlijk 
gesprek, bij u thuis of op kantoor, staan we stil bij uw 
doelen en wensen en wat u daarvoor over heeft. Zo 
toetsen we samen uw huidige strategie aan mogelijke 
grillen die de toekomst herbergt.

En, laten we eerlijk zijn: we vertellen er ook bij hoe u 
bij ING zou kunnen beleggen. We zijn immers trots  
op onze dienstverlening. Maar boven al dit prachtigs 
staat uw belang. Wie goed zit, krijgt dat eerlijk van 
ons te horen. Voor wie een wijziging verstandig zou 
kunnen zijn, mag dat ook bij een andere bank doen. 
Even goede vrienden, beloofd.

Kiest u voor een second opinion door de ING, 
dan werkt u samen met een persoonlijk adviseur 
aan beter inzicht in risico en rendement van uw 
beleggingsportefeuille. Waarmee uw ‘moeilijk te 
bereiken schone doel’ een stuk dichterbij kan komen.

Uiteraard help ik u graag een stapje verder met 
al uw vermogensvraagstukken. Naast de second 
opinion sta ik ook voor u klaar wanneer het gaat 
om vermogensplanning, schenkingsvraagstukken, 
verbinding tussen privé-vermogen en uw bv, et cetera. 
Ik hoor graag van u!

Weet u zeker dat u goed zit  
met uw beleggingen? 

Jeroen Hoos
Private Banker, Kantoor Bilthoven
Mobiel: 06 30 56 26 59
E-mail: jeroen.hoos@mail.ing.nl
ING.nl/privatebanking

Veel mensen die ik spreek vragen me er steeds vaker naar, beleggen. Dat is ook logisch, de spaarrente 
is relatief laag en de beurzen laten flinke koersstijgingen zien. Er wordt me dan gevraagd: ‘Hoe staat het 
eigenlijk met mijn beleggingen?’ Of, als men nog niet belegt: ‘Hoe zit dat eigenlijk met dat beleggen,  
en is het iets voor mij?’

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg (deels) verliezen.

De Lente staat 
voor de deur 

Leuke tassen in 

luchtige kleuren…

Carrièretrolley…

Tijd voor een 
nieuwe tas!
Trendy, sjiek of 

stoer... Er is voor 
iedereen wat bij!

Parkeren voor de deur
Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 

dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  
zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

KOOPJE

1795€

…

van 69,95
voor

3995€
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FC De Bilt sluit aan bij subtop
De wedstrijd tussen FC De Bilt en FC Aalsmeer op 21 maart werd vooraf bestempeld als zes-
punten-wedstrijd, omdat de winnaar de aansluiting met de subtop kan maken en de verliezer 
genoegen moet nemen met de middenmoot. De twee fusieclubs die allebei de weg omhoog via 

het zaterdagvoetbal willen maken, wisten wat hen te doen stond. 

De Biltse ploeg speelde deze mid-
dag voor het eerst in het nieuwe 
tenue. Beide ploegen wilden niet 
verliezen: het was vooral allemaal 
erg voorzichtig en zonder overtui-
ging. Toch wist FC De Bilt enkele 
keren zeer gevaarlijk voor het doel 
van Aalsmeer te komen. Aan de an-
dere kant kreeg de spits van Aals-
meer geen kans tegen de prima ver-
dedigers van De Bilt, waar Steven 
van de Berg de geschorste Kevin 
de Haas verving. Het enige Aals-
meerse gevaar in de eerste helft be-
trof een uitstekend genomen vrije 
trap die op de lat uiteenspatte De 
tweede helft begon zoals de eerste 

helft eindigde, maar ineens was 
daar een vrije bal van Erwin Kort-
hals die na zijn blessure weer wat 
speelminuten kreeg. De bal had een 
lastige curve en de keeper kon hem 
niet klemmen en dat is met de weer 
zeer alerte Tom in de buurt niet zo 
handig. En zo stond het na 70 mi-
nuten op 1-0. Daarna pakte FC De 
Bilt het prima op door vooral door 
te gaan en Aalsmeer geen kans te 
geven zich weer in de wedstrijd 
te knokken. In de 80e minuut trok 
Lennart van Dijk mee naar voren 
en omspeelde enkele tegenstanders 
en stormde het zestienmetergebied 
binnen met een Aalsmeerse mid-

denvelder aan zijn arm met een 
strafschop als resultaat. Erwin be-
nutte dit buitenkansje en liet de 
keeper volslagen kansloos: 2-0. 
Vlak voor tijd wist FC De Bilt de 
score op te voeren en daar zorgen 
Tom Karst en Bobby Reyerse voor, 
zodat de eindstand 4-0 werd. 

FC De Bilt deed dus goede zaken 
door een naaste concurrent te ver-
slaan, maar het was zelfs nog beter, 
want de nummer vijf verloor en de 
nummer vier speelde gelijk, waar-
door de verschillen klein zijn ge-
worden. Met nog zeven wedstrijden 
te gaan is er nog van veel mogelijk.

Een spelmoment uit de zes-punten-wedstrijd. (foto Henk Willemsen)

Salvodames winnen set van koploper
Salvo is er niet in geslaagd meer dan 1 set van koploper Wilhelmina te pakken.

De lijstaanvoeder bleek te sterk. Het 3-1 verlies houdt Salvo in de
hoek waar de klappen kunnen vallen.

Salvo begon met een aangepast 
team aan de wedstrijd tegen koplo-
per Wilhelmina. Anique Diepeveen 
speelt het seizoen niet meer door 
haar zwangerschap, Marit van Ee 
speelde niet wegens een elleboog-
blessure en Nienke van de Burg was 
nog niet geheel hersteld van griep. 
Spelverdeelster Carien de Ridder 
tobt nog met rugklachten waardoor 
ook zij het niet een hele wedstrijd 
volhoudt. Toch gingen dames fu-
rieus van start en profi teerden van 
het feit dat Wilhelmina last had van 
een koude start. Het spel liep daar 

niet en Salvo knokte naar hartelust. 
Vooral de harde service van Nicole 
Visscher leverde de nodige punten 
op, zo ook de geplaatste ballen van 
Daisy van Eck. Al deze scores le-
verde Salvo de setwinst op met 25-
22. Ook de 2e set ging het gelijk op. 
Wilhelmina speelde een stuk beter 
maar door vechtlust en fantastisch 
reddingen in het achterveld door 
Rianne Diepeveen en Nienke van 
de Burg gingen de dames gelijk op 
met de koploper. Helaas kon Salvo 
dit niet tot het eind volhouden en 
verloor de set met 22-25. Na dit set-

verlies ging de coach volop wisse-
len maar dat hielp het team niet. De 
koploper kwam steeds beter in haar 
spel en was echt een maatje te groot 
voor Salvo. De dames probeerden 
het nog wel maar het geloof in ei-
gen kunnen was er niet echt meer. 
Wilhelmina kon de wedstrijd ge-
makkelijk uitspelen en won de laat-
ste twee sets met resp. 11-25 en 15-
25. Door dit resultaat moet Salvo 
nog steeds vol aan de bak om uit 
de degradatie-hoek te blijven. Op 
zaterdag 28 maart speelt Salvo om 
17.00 uur tegen Forza in Hoogland. 

Volleybal Irene MA1 blijft winnen 
Het 1e meisjes team van Irene Volleybal ligt nog steeds op titelkoers. In eigen huis won het team 

met 3-1 van de nummer drie van de ranglijst Velo uit Wateringen.

De 1e set begon Irene in de ver-
trouwde opstelling met Sanne 
Verhoeven aan opslag, maar Irene 
speelde vooral tegen zichzelf. De 
meisjes verloren deze set met 25-
16. In de 2e set bracht coach Erna 
Everaert Sharon Koele in waarna 
de wedstrijd kantelde. Met goede 
serve series van Esmee Priem en 
Pleun Ypma namen de Bilthovense 
meiden in de 2e set het heft stevig 
in handen (25-13). In de 3e set had 
Velo geen antwoord op het snelle 
aanvalsspel van Irene, spelver-
deelster Fuerra Everaert wist haar 
hoofdaanvalsters Anne Groenen 
en Ellen Geraats goed te vinden. 

Hierdoor was Velo ook in deze set 
kansloos (25-18). De 4e set was 
een ware thriller, lange tijd leken de 
gasten aan het langste eind te gaan 
trekken. Door een goede invalbeurt 
van Rianne Vos en een paar spec-
taculaire reddingen van gelegen-
heidslibero Chenise Lucas bleven 
de Bilthovense meiden toch aan de 
goede kant van de score (28-26). 
Aanvoerster Ellen Geraats was zeer 
content met deze zege: ‘Velo is een 
lastig team dat erg goed verdedigt 
en nooit opgeeft. Als we de komen-
de weken spelen als in de 2e en 3e 
set moet het mogelijk zijn kampi-
oen te worden’.

Vreugde bij het meidenteam van 
Irene. (foto: Ron Beenen fotografi e)

Maartensdijkse fi nalisten
Zondag 15 maart waren de fi nales van het Open Tennistoernooi voor 
de Jeugd op het prachtige park van TV Tautenburg in Maartensdijk. In 
alle categorieën werd anderhalve week lang gestreden voor een plek in 
de fi nale. 

Dat er in deze regio veel talent zit was te zien op de baan. Het toernooi 
volledig georganiseerd door een jong team van Tautenburgers heeft on-
der leiding van Aline van Rossum prachtig werk verricht. Zeer sterke 
jeugdspelers stonden op de fi naledag tegenover elkaar waaronder fl ink 
wat spelers uit Maartensdijk. Deze talenten zijn onder leiding van trai-
ner Paul de Bruin weer een stap verder gekomen. 

De jeugdige Isabel Mosterd won net als Renee van Ginkel en Sophie 
Sakkers in een spannende fi nale van hun tegenstanders. Maritte de 
Ruiter, Levi Copijn en Didier Moggré wisten de winst net niet binnen 
te halen.

Irene Dames winnen niet
Irene Volleybal dames 1 uit Bilthoven speelde afgelopen zaterdag tegen 
Shot dames 1 uit Culemborg. De Irene-dames startten redelijk, maar 
door de vele servicefouten konden ze de set niet naar zich toe trekken 
en verloren ze met 18-25. In de tweede set letten de dames beter op de 
service, maar toch verloor Irene deze set met 13-25. Ook in de derde set 
speelden de dames met vlagen goed, maar dit leidde net niet tot winst 
(23-25). Ook in de laatste set kon Irene de tegenstander niet de baas, ze 
verloren deze vierde set met 18-25. Einduitslag: 0-4. 

Ondanks maximale inzet een 4-0 nederlaag. (foto Ron Beenen fotografi e)

Boeren voor NL Doet

Tijdens NL Doet werd op Basis- en Daltonschool De Rietakker in De 
Bilt de moestuin lente-klaar gemaakt. Ouders, team en leerlingen 
klaarden in gezamenlijkheid de klus. [WE]



Nootjes
Te koop aangeboden

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

LUIFELTENT voor caravan-
ners die snel een lichte voor-
tent willen opzetten. Z.g.a.n. 
Maat 870 cm/220 cm, t.e.a.b. 
Foto en details beschikbaar. 
Tel. 06-37465963. De Bilt

Supermooie KLEDINGKAST 
merk CommingKids, basic 
white, nieuwprijs € 759,- nu 
€ 250,-. Tel. 06-13044754

Leuke tijdloze witte 
BABYKAMER met zilver. 
Kleine gebr. Sporen maar kan 
nog prima een aantal ron-
des mee. Matrasje, dekentje 
en dekbedovertrek (meisje) 
€ 100,-. Tel. 06-13044754

Div. Little People speelgoed. 
6 verschillende sets € 40,-. 
Tel. 06-13044754

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

Ridderkasteel met veel attri-
buten € 20,-. Tel. 06-13044754

Konijnenkooi 1 x 0,5 meter 
€ 10,-. Tel. 0346-281380

Marjolein Bastin levend land-
schap, prachtige tekening 
€ 10,-. Tel. 0346-211738

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

Nieuwe chroom wasmand 
rond met afneembaar deksel, 
55 cm hoog € 15,-. Tel. 030-
2205540

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

Z.g.a.n. Brabantia afvalbak, 
chroom, met afneembare 
binnenbak € 12,50. Tel. 030-
2205540

Stevig houten hobbelpaard 
met zitkussentje en grap-
pig paardenhoofd merk Ikea 
€12,50. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. polyether matras voor 
ledikantje maat: 120x60x10 
cm € 25,-. Tel. 06-50602672

Fluor roze winterjasje merk 
Mexx nieuw met kaartjes maat 
62 € 35,-. Tel. 06-50602672

Fleece berenpakje maat 
50 i.z.g.st. € 7,50. Tel. 
06-50602672

2 oude zware ijzeren werk-
balken met grote zware bank-
schroeven gratis af te halen. 
Tel. 06-10782584

Fietsen/ brommers
Gevonden: kinderfietsje. Tel. 
06-55707865

Personeel aangeboden

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

Nu tijd om uw (grote) TUIN 
gereed te laten maken voor 
het voorjaar zodat deze er 
weer mooi bij ligt! Bel Rein: 
06-82004441

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

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

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

Goed geknipt bij BETTY'S 
CORNER Elke woensdag 
en vrijdag in Maartensdijk. 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

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

Steun uw
ORANJEVERENIGING! 
Kom langs bij kapper Hans!

Vrijdag 27 maart van 12.00 
tot 14.00 uur is er een Lokale 
Ondernemers Lunch bij Naast 
de Buren in Groenekan. 
Ondernemers in en rond 
Groenekan zijn van harte 
uitgenodigd. Wel graag even 
aanmelden via Maarten@
kikaccountants.nl. 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012

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

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

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

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

Kelderlekkage: Info@SITvochtwering.nl Vrijblijvende 
inspectie en offerte

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

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

Te huur/te koop bedrijfsruimte aan de Industrieweg in 
Maartensdijk. Tel. 06-54623282 

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

Tuinservice van Vliet voor al uw voorkomende tuin-snoei-
zaag-rooi-straat (ver)(in)plantwerkzaamheden. Te koop vele 
soorten klein en groot fruitbomen/struiken,beukenhaag 60 
cm. à o,85 t/m 250 hoog à € 7.50. Mestkorrels cultera 25 kg 
a € 20,-. Kalk 10 kg à € 5,-. Bemeste tuinaarde 5 zk. à € 10,-. 
Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296

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

Kinderatelier Het kinderatelier is een leuke creatieve acti-
viteit voor kinderen van 4-6 jaar. Doe mee! Woensdag  van 
14.00-15.30 uur. Data: 1, 8, 15, 22, 29 april. Kosten €  65,- 
(leden) € 75,- (niet-leden) U-paskorting 50% Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen worden met WVT op info@
vvsowvt.nl of 030 2284973.

STICHTING BODHISATTVA 
Organiseert Yoga – lessen door Annette C. Paulich. Wekelijks 
op vrijdag van 9.30 – 11.00 uur. Start cursus: 17 april. Plaats: 
Prins Alexanderweg 54b, 3712AB Huis ter Heide (Zeist). 
Aanmelden: 06-28373039. Zie ook: www.stichtingbodhis-
attva.eu

Schoon voor NL Doet

Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt greep de landelijke vrijwilligersactie 
NLdoet aan om de singles van gemeente De Bilt bij elkaar te brengen. Tijdens 
NLdoet was een vrijwilligersactie opgezet speciaal voor deze doelgroep. 
Iedereen was welkom in Bij de Tijd om samen het wijkrestaurant zomer-klaar 
te maken. Er was ruimte voor schoonmaken, sport en spel. [WE]. 

Laatste lezing

Sinds 1999 wordt er in Maartensdijk jaarlijks een 
lezingenserie belegd door IRS Gooi & Sticht. Het 
doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen 
vanuit de Bijbel tot verdieping en verrijking van 
het geestelijk leven. Dr. M.J. Kater, universitair 
hoofddocent praktische theologie zal op dinsdag 
31 maart spreken over het onderwerp Gerefor-
meerde prediking vandaag in de Ontmoetingskerk, 
Julianalaan 26 te Maartensdijk. Aanvang: 19.45 
uur. De netto-opbrengst van deze avond komt ten 
goede aan één van de projecten van de IRS. Voor 
meer informatie: www.inderechtestraat.nl of tel. 
0346 213445, G.A. van Ginkel. 

Marktdag De Bilt zoekt spullen

De eerste inzamelavond voor de Marktdag 2015 is 
op donderdag 26 maart van 19.00 tot 20.00 uur in 
Wijkgebouw De Voorhof naast de Dorpskerk (Bur-
gemeester de Withstraat ) in De Bilt. Tweedehands 
spullen en dameskleding is van harte welkom.
Om organisatorische redenen is er geen ruimte 
voor grote meubelen, witgoed, tv’s en computers. 
Voor vragen: Richard en Ida (06-17289119). De 
opbrengst is bestemd voor een Opvanghuis voor 
gehandicapten in Blantyre Malawi, Hillcrest Aids 
Centre in Durban in Zuid-Afrika en Klaslokaal 
voor en school Nkhoma in Malawi. 

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

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

Ook voor; 
▲ uitnodigingskaarten
● trouwkaarten
◆ geboortekaartjes
▼ familiedrukwerk
■ eigen ontwerp
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Geslaagd Lustrumfeest NOVA
 

Zelden heeft sportpark Larenstein zo vol gestaan. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn 
de mensen op het lustrumfeest af gekomen. NOVA vierde zaterdag 21 maart haar 25-jarig 

bestaan. Die dag moest Nova ook nog spelen om promotie; dat leidde niet tot succes.

De regenachtige ochtend mocht 
het startsignaal voor een geweldige 
dag niet drukken. De kantine werd 
omgetoverd tot een luxe ontbijtplek 
voor de jongste leden van de club. 
De kangoeroes t/m de D-jeugd heb-
ben hier een uitgebreid ontbijt ge-
nuttigd, zodat zij vol energie konden 
meedoen aan het spelletjesparcours. 
Ondertussen werd er op de korfbal-
velden al een paar uur topsport be-
dreven toen ’s middags de meest er-
varen leden binnenstroomden voor 
het Jeu de Boulestoernooi. Specta-
culaire worpen en veel gelach zorg-
den ervoor dat de High tea na afl oop 
dik verdiend was.
 
Spelende leden stroomden binnen 
om bij te dragen aan de sfeer en hun 
oefenwedstrijden vol passie te spe-
len. Een extra bijzondere dag was 
het ook voor de jonge spelers van 
NOVA F1 die hun allereerste wed-
strijd speelden. Al deze wedstrijden 
lieten het publiek goed warm draaien 
voor toch wel het spannendste mo-
ment van de dag: de kampioenswed-
strijd NOVA 1 - Tiel 1. Deze wed-

strijd moest nog in de zaal gespeeld 
worden: zoals sportpark Larenstein 
vol stond, stond sporthal H.F. De 
Witte bij aanvang van de wedstrijd 
ook vol met mensen die NOVA een 
warm hart toedragen. Met de eind-
stand 8-14 werd het kampioenschap 
helaas niet binnen gesleept. Maar 
volgende week zaterdag wordt er 
gestreden om de tweede plaats. 

Daarmee is de kans op promotie nog 
steeds niet verkeken. Tenslotte werd 
de dag afgesloten met een spectacu-
lair feest. Het typeert het enthousi-
asme van de mensen dat er, na zo’n 
lange dag, tot in de late uurtjes ge-
feest werd om het 25-jarig bestaan 
van korfbalvereniging NOVA geza-
menlijk te vieren.

(Laura Rademakers) 

Nog een feestelijk moment: De F1 speelde hun allereerste korfbalwedstrijd.

Irene heren 1 boekt
overwinning in eigen huis

Zaterdag 21 maart stond er een belangrijke wedstrijd op het programma voor Irene Volleybal 
Heren 1: Heren 1 ontving de nummer vijf uit de competitie, VTC Woerden in de Kees Boekehal. 

Dit team was eerder in het seizoen met 0-4 in Woerden overwonnen. Irene, dat momenteel 
nummer vier staat, moest deze wedstrijd wederom winnen om

de aansluiting met de top te behouden. 

De Irene heren begonnen fanatiek aan 
de wedstrijd. De sterke servicedruk 
van Irene sloeg al vroeg in de eerste 
set een gat. Door de moeilijke service 
in combinatie met het tactische blok 
van Irene won het team de eerste set 
moeiteloos met 25-12. De tweede 
set werd met dezelfde instelling en 
door goed spelinzicht gewonnen met 
25-15. Maar in de derde set kreeg 
Irene het zwaar te verduren. Binnen 
het team was er onrust waar het spel 
onder te lijden had. Woerden vocht 
zich terug in de wedstrijd en met een 
zenuwslopend einde ging de set met 
30-32 naar Woerden. In de vierde 
set herstelde de rust enigszins en 
beslisten de mannen van Irene deze 
met 25-19 in hun voordeel. Hierdoor 
gingen vier van de vijf punten naar 
Irene en is de aansluiting met de top 

gehandhaafd. Volgende week staat de 
wedstrijd tegen VC Allvo Heren 1 in 
Almere op het programma. Dit team 
weet al het hele seizoen goed te pres-

teren en staat op een derde plaats. Dit 
zal voor Irene dan ook een bepalende 
wedstrijd zijn voor het behalen van 
een promotieplaats.

Menig robbertje werd aan het net uitgevochten.
Foto: BVAfotografi e-Bram van Aggelen

SVM laat kans op monsterscore liggen
Op het koude sportpark van Eck startte SVM overtuigend met goed en snel combinatiespel. 

SVM zette al in de eerste minuten Austerlitz onder zware druk. De kansen kwamen er al snel, 
maar werden door de anders trefzekere spitsen nog niet benut.

Pas in het tweede deel van de eer-
ste helft werd goaltjesdief Tom 
Jansen vrij voor de goed keepende 
goalie van Austerlitz gezet! 

Eindelijk de zeer verdiende voor-
sprong: 1-0.De trouwe SVM aan-
hang ging er eens goed voor zit-
ten. Maar eerst vlak voor de rust 
tilde aanvoerder Diederick Haf-
kemeier met een prachtige solo de 
voorsprong naar 2-0.

Een ongewijzigd SVM liet de eer-
ste 15 minuten in de tweede helft 
het initiatief te veel aan Austerlitz: 
het fl itsende spel van de eerste 
helft was in de kleedkamer ach-
tergelaten. Austerlitz strafte het 
slordige spel af met de aanslui-
tingstreffer. SVM vergrootte de 
voorsprong na de bevrijdende 3-1 
snel naar 7-2 (doelpuntenmakers 
Tom Jansen, Björn Engel, Mike 
Boshuis en Mark de Brauw. Vlak 

voor het einde scoorde Austerlitz 
nog de 7-2. SVM neemt dankzij 
een beter doelsaldo nu de koppo-
sitie over van Bunnik 73. SVM 1 
gaat de volgende week naar EDO 
en moet in staat zijn om de drie 
punten mee terug te nemen naar 
Maartensdijk.

Ondanks dat het nog 0 – 0 stond 
had Roy Wijman al vijf verdedigers 
tegen zich. (foto Nanne de Vries)

Openingsrit
De BMV ( Biltse Motorrijders Vereniging) organiseert op zondag 29 
maart haar openingsrit van 2015. De BMV organiseert dit jaar 8 tourrit-
ten, inclusief een buitenland 4-daagse in juni, en een binnenlandweek-
end van 2 dagen in september. De buitenland 4-daagse en het binnen-
landweekend zijn alleen voor leden; aan de overige ritten kan een ieder 
kosteloos deelnemen.

De openingsrit van 29 maart is een korte rit om te beginnen en om aan 
het rijden in de groep te wennen. De motorrijders verzamelen om 11.00 
uur bij de Qwibus Hessenweg 169 te De Bilt, waar de koffi e klaar staat, 
en vanwaar om 11.30 uur in 2 groepen met een voorrijder vertrokken 
wordt. Mocht U een motor hebben en nog nooit een rit met de BMV 
meegereden hebben: Voor meer info: www.bmvmotor.nl of Jan Verheul 
tel.030 2283664.

Thee in de schaapskooi

Op het terrein van kinderboerderij ‘De Schaapskooi’ in Bilthoven is 
op vrijdag 20 maart het nieuwe theehuis geopend. Bezoekers van de 
boerderij kunnen hier vanaf heden een kop koffi e of thee drinken. De 
bediening bestaat uit twaalf cliënten van stichting Reinaerde. Jaarlijks 
bezoeken ruim 18.000 mensen ‘De Schaapskooi’.  Het theehuis is ook 
een ontmoetingsplek waar mensen samen kunnen komen, met of zonder 
beperking. [WvL]

Open Dag bij
TV Meijenhagen

Zondag 29 maart houdt tennisvereniging  Meijenhagen in De Bilt een 
Open Dag voor iedereen die een keertje vrijblijvend zou willen ten-
nissen. Iedereen van jong tot oud wordt hiervoor uitgenodigd. De dag 
begint om half 11 met een kennismaking voor de jeugd en hun ouders. 
Tenslotte vindt er vanaf 14 uur  een spetterend toernooi plaats waar 
iedereen  aan kan meedoen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden 
via opentennisdagen@meijenhagen.nl. 
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De Rechtszitting over de houtwallen
door Henk van de Bunt

Op 18 maart hield de Rechtbank Midden Nederland zitting over de controverse rond de 
houtwallen in De Biltse Duinen. Na 8 jaar was de dag aangebroken dat de rechtbank zich gaat 
uitspreken over de reikwijdte van het eigendomsrecht. In 2007 hebben eigenaren houtwallen 

geplaatst in hun bos om omwonenden te beletten hun bosperceel te betreden. 

Voorafgaand aan de rechtszitting 
over de houtwallen hebben John 
Bluemink en Peter van Puijenbroek 
(namens de Vrienden van de Biltse 
Duinen) op 18 maart een ochtend-
wandeling gemaakt door de Biltse 
Duinen met 3 bestuursrechters van 
de rechtbank Midden Nederland. 
Onder aanvoering van eigenaar 
Van Rootselaar zijn alle belangrijke 
plekken bezocht. Bij de aanvang 
van de zitting om 13.30 uur bleek 
ook de publieke tribune zeer goed 
bezet. Voorzittende rechter me-
vrouw Van Amstel begon met een 
uitleg over de zaken die aan de orde 
zouden komen. 

Verstorend
Advocaat Van Rijckevorsel hernam 
zijn stelling dat een eigenaar het 
recht heeft om over zijn eigendom 
te beschikken en dus ook vrij is om 
dit eigendom af te bakenen. In over-
leg met de gemeente is destijds be-
sloten voor houtwallen, die daarna 

helaas zo omstreden zijn. De heer 
Heite verklaarde namens de pro-
vincie Utrecht, dat de houtwallen in 
tweede instantie zijn beoordeeld op 
de criteria van de provinciale Ver-
ordening Natuur en Landschap. De 
nadelige effecten op de natuurwaar-
den, de landschappelijke waarden 
en de cultuurhistorische waarden 
zijn daarbij met nadruk in beschou-
wing genomen. De provincie blijft 
bij haar standpunt dat de houtwal-
len zo verstorend zijn dat deze die-
nen te verdwijnen.

De Bilt
Mevrouw Hoogenboom verde-
digde namens de gemeente De 
Bilt de afwijzing voor het plaatsen 
van een afrastering op het perceel 
van Van Rootselaar, Deze afraste-
ring dient dan om de houtwallen 
te vervangen. Voor de gemeente is 
een metalen afrastering binnen het 
landschapsmonument ongewenst. 
Het oude patroon van de door-

gaande paden is een betekenisvol 
onderdeel van dit monument. Deze 
worden onbruikbaar achter een af-
rastering waardoor de belevings-
waarde wordt aangetast. Bestuurs-
lid John Bluemink sprak namens 
de Vrienden. Hij verwees naar het 
eigen voorstel voor een indeling in 
3 zones, elk voorzien van regels op 
bordjes, om een gereguleerd mede-
gebruik binnen het landschapsmo-
nument te behouden. 

Wandelaars blijven buiten zicht 
van de eigenaren en zijn toch in 
staat gesteld om alle bezienswaar-
dige delen van de Biltse Duinen 
te bezoeken. Bluemink: ‘Al dan 
niet begeleid kunnen wandelaars 
het ontstaan van dit landschap nog 
herleiden. Een ervaring met educa-
tieve waarde. Een afrastering houdt 
in dat niet alle delen van de Biltse 
Duinen kunnen worden bezocht en 
dat betekent dat dit stuifl andschap 
als monument wezenlijk deel aan 
betekenis verliest’. 

Afkeuring
Advocaat Van Rijckevorsel repli-
ceerde dat bewoners, vertegenwoor-
digd door het bestuur bewoners-
vereniging Julianalaan Oost, het 
tegenvoorstel van de eigenaren ook 
aanvaardbaar hadden gevonden. 
Deze uitspraak had afkeurende uit-
roepen van veel aanwezigen op de 
publieke tribune tot gevolg. Rechter 
Van Amstel verklaarde daarop dat 
zij wel begrip kan opbrengen voor 
de belangen die de bewoners zeggen 
te hebben, maar dat de rechtbank 
geen uitspraak kan doen over het 
behoud van toegang tot het gebied. 
De rechtbank moet zich beperken tot 
de zaken van beroep tegen de pro-
vincie Utrecht en tegen de gemeente 
De Bilt. De toegang staat hier buiten 
spel. Het recht van een eigenaar om 
zelf over zijn eigendom te beschik-
ken staat hier centraal én dit recht is 
in ijzer gegoten. 

John Bluemink brengt in reactie 
hierop artikel 1.2 uit het Burger-
lijk Wetboek onder haar aandacht 
en citeert: ‘De eigenaar is vrij van 
de zaak gebruik te maken mits dit 
gebruik niet strijdt met de rechten 
van anderen en mits de op wet-
telijke voorschriften en op regels 

van ongeschreven recht gegronde 
beperkingen daarbij in acht worden 
genomen’. Gelet op de tijd besluit 
mevrouw van Amstel dan voor 
een korte schorsing voor beraad. 
Na hervatting deelt zij mee dat de 
rechtbank eerst over 6 tot 12 weken 
uitspraak zal doen in deze zaak. 

Peter van Puijenbroek en John Bluemink achter de hoge stapel paperassen 
over het dossier houtwallen. 

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Woning zonder energierekening
Nog dit jaar wil BENG! drie zogenaamde ‘Nul-op-de-Meter’ (NodM) woningen realiseren. 

Energiecoöperatie BENG! is op zoek naar eigenaar-bewoners die hun huis zodanig willen laten 
renoveren dat nog nauwelijks energie nodig is. De resterende, nog wel benodigde, energie wordt 

zelf opgewekt. Op die manier wordt de energierekening tot € 0 teruggebracht.

Voor de eigenaar-bewoner van de 
NodM-woning betekent dit een 
enorme comfortverbetering: geen 
last meer van kou, vocht of tocht en 
in alle kamers een aangename tem-
peratuur in alle seizoenen. En last 
but not least: voorlopig geen onder-
houd meer. Bovendien betaalt hij of 
zij niet langer een maandelijks voor-
schot op de energierekening, maar 
in plaats daarvan een vergoeding 
(die net zo hoog is) voor de lening 
waarmee de verbouwing wordt uit-
gevoerd. 

Niet iedere woning komt voor dit 
project in aanmerking. De belang-
rijkste voorwaarde is dat het gaat 
om een rijtjeswoning die in eigen 
bezit is en dateert uit de jaren 1950 

tot 1980. Verder moet de eigenaar 
in staat zijn een investering van € 
45.000 te bekostigen, waarbij de 
meerkosten voor een nieuwe keuken 
of badkamer niet zijn meegenomen. 
In dat geval bedragen de maande-
lijkse lasten aan rente en afl ossing 
plm. € 175, waarvoor dus de uitge-
spaarde energielasten kunnen wor-
den gebruikt. Deelname is vooral 
aantrekkelijk voor mensen die toch 
al van plan waren hun woning on-
derhanden te nemen. Of voor men-
sen die net een ander huis hebben 
gekocht waar het nodige aan moet 
gebeuren. 

Belangstellenden kunnen een check 
doen op de website www.onshuis-
verdienthet.nl. Voldoet u aan de 

voorwaarden, dan kunt u uw be-
langstelling kenbaar maken via een 
email aan: nodm@beng2030.nl. In 
april organiseert BENG! een infor-
matieavond voor belangstellenden. 

Alle belangstellenden ontvangen 
daarvoor binnenkort een uitnodi-
ging. De Biltse NodM-pilot maakt 
deel uit van een landelijk project 
‘Stroomversnelling Koopwonin-
gen’ in het kader van het Energieak-
koord. Hieraan wordt meegewerkt 
door gemeenten, bouwbedrijven en 
verschillende lokale organisaties. 
BENG! verwacht dat het realise-
ren van deze pilotwoningen ertoe 
zal leiden dat in de nabije toekomst 
meer woningen op deze manier zul-
len worden gerenoveerd.

Tuinieren voor NL Doet

Medewerkers van Gemeente De Bilt, Vrienden van het Van 
Boetzelaerpark en leerlingen van De Werkplaats hebben samen het 
gebied rondom het parkhuisje opgeknapt. Bij het park is een geheel 
nieuwe vlonder aangelegd, als er ijs ligt kan je hier via deze vlonder 
makkelijk het ijs op. Het gebied rond de vlonder werd op vrijdag 20 
maart opgeknapt. Beplanting werd verwijderd en plantvakken werd 
uitgedund. Hierdoor ziet het park er weer verzorgd uit. [WvL]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

1e Paasdag speciale actie.

“Wat schaft de pot?”

Woe.
25-03
Do.

26-03
Vr.

27-03

Ossenhaaspuntjes
met pittige Oosterse saus

of
Paella 

of
Couscous met paprika salsa

en koriander

€ 9,50

Woe.
01-04
Do.

02-04
Vr.

03-04

Gevulde kipfilet met
romige kerriesaus

of
Snoekbaarsfilet met

bieslooksaus
of

Flammkuchen met
asperges en gorgonzolakaas

€ 9,50

Het is voorlopig even afwachten in hoeverre Vrouwe Justitia oog zal 
hebben voor de zo bekritiseerde houtwallen.

Vrijdag 27 maart van 12-14 uur is 
er bij Naast de Buren een Lokale 
Ondernemers Lunch. Aanmelden 
via maarten@kikaccountants.nl


	VK-M_25-03-15_01fc
	VK-M_25-03-15_02fc
	VK-M_25-03-15_03fc
	VK-M_25-03-15_04fc
	VK-M_25-03-15_05fc
	VK-M_25-03-15_06fc
	VK-M_25-03-15_07fc
	VK-M_25-03-15_08fc
	VK-M_25-03-15_09fc
	VK-M_25-03-15_10fc
	VK-M_25-03-15_11fc
	VK-M_25-03-15_12fc
	VK-M_25-03-15_13fc
	VK-M_25-03-15_14fc
	VK-M_25-03-15_15fc
	VK-M_25-03-15_16fc
	VK-M_25-03-15_17fc
	VK-M_25-03-15_18fc
	VK-M_25-03-15_19fc
	VK-M_25-03-15_20fc

