
Er zijn 21.652 geldige stemmen 

uitgebracht. De kiesdeler voor 

een volle zetel werd vastgesteld 

op 801,2527. Om met voorkeur te 

worden gekozen waren 201 stem-

men nodig.

Met een opkomstpercentage van 

65,9% komt De Bilt in de provincie 

Utrecht op de derde plaats. Wou-

denberg had met 72.9% het hoog-

ste en Nieuwegein met 47,5% het 

laagste percentage. Tijdens de uit-

slagenavond had het stembureau in 

De Voorhof als eerste de uitslag en 

voor middernacht was de voorlopi-

ge uitslag van de gemeente bekend. 

Inzet

Vrijdag 21 maart maakte burge-

meester Arjen Gerritsen als voor-

zitter van het centraal stembureau 

de deinitieve uitslag bekend. De 
burgemeester dankt de heer Jan 

Schuurman en zijn team voor de 

enorme inzet bij de organisatie rond 

de verkiezingen. Nadat de uitslagen 

binnen waren werd tot diep in de 

nacht doorgewerkt om de puntjes 

op de i te zetten. Dit wordt met 

applaus beloond. De burgemees-

ter dankt ook de bodes en de ruim 

honderd vrijwilligers die tegen een 

geringe vergoeding van 7.00 uur tot 

bijna middernacht op een van de 26 

plaatsen stembureaulid hebben wil-

len zijn.

Voorkeur

De oficiële uitslag is vastgelegd 
in het Proces-verbaal verkiezings-

uitslag. Er zijn geen onregelma-

tigheden of incidenten geweest. 

De deinitieve zetelverdeling 
wijkt niet af van de voorlopige 

uitslag van 19 maart.  Wel werd 

door voorkeurstemmen de lijst-

volgorde veranderd. Bij de VVD 

kreeg Christiaan van Nispen tot 

Sevenaer 242 stemmen waardoor 

Natasje Steen niet verkozen werd. 

Op dezelfde lijst kwam Henric de 

Jong Schouwenburg 1 stem tekort 

voor een voorkeurszetel. Op de lijst 

van D66 kreeg Hanneke de Zwart 

686 stemmen en Vanetta Smit 352 

stemmen. Op mevrouw Borst wer-

den 391 stemmen uitgebracht. Bij 

de SP werd Charlotte Offenberg 

met voorkeurstemmen gekozen ten 

koste van Johan Stekelenburg. Bij 

de PvdA vielen de 118 voorkeur-

stemmen die op Ali Benaissa waren 

uitgebracht op. Connie Brouwer 

kreeg op de lijst van Beter De Bilt 

294 stemmen. Henk Zandvliet werd 

op de GroenLinkslijst verdrongen 

door Eveline van der Aa. Op don-

derdag 27 maart worden de nieuwe 

raadsleden geïnstalleerd.
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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Jarige brengt
haar eerste stem uit

Burgemeester Arjen Gerritsen bracht woensdag samen met Dulcie Bo-

venlander zijn stem uit in het stembureau in gemeentehuis Jagtlust. 

Dulcie is de enige in de gemeente De Bilt die op 19 maart achttien jaar 

werd en dus mocht stemmen. De jarige kreeg namens het gemeente-

bestuur een bioscoopbon voor twee personen. Op de bijgaande kaart 

stond: gefeliciteerd met je verjaardag en je allereerste stem. [GG]

Dulcie maakte een stemie, een variant op een selie, van het moment 
dat zij samen met de burgemeester het stembiljet in de bus stopt.

Beter De Bilt
grote winnaar verkiezingen

door Guus Geebel

Bij de verkiezingen in de gemeente De Bilt hebben twee partijen winst geboekt. Beter De Bilt 

kwam van 1 op 4 zetels en D66 won 1 zetel en komt op 6. Het grootste verlies leed de VVD

die van 6 naar 4 zetels ging. Bilts Belang verloor 1 zetel, evenals GroenLinks en PvdA samen. 

De overige partijen bleven in zetelaantal gelijk.

Lijsttrekker Ebbe Rost van Tonningen van Beter De Bilt ziet zijn campagne 
beloond met drie zetels winst.

Het hoofdstembureau stelde op 21 maart de oficiële uitslag vast.

Zo stemden de kernen 
door Guus Geebel

In onderstaand overzicht is naast de uitslag

van de raadsverkiezing van de gemeente De Bilt 

berekend hoe de raad eruit zou zien wanneer de kernen 

afzonderlijk de 27 raadleden zouden hebben gekozen. 

De uitslag van De Bilt/Bilthoven verschilt weinig van de uitslag in de 

gehele gemeente. Uitschieters zijn de 8 zetels die Beter De Bilt in Hol-

landsche Rading gescoord zou hebben en de 7 zetels voor de SGP in 

Westbroek. In het dorp Maartensdijk zou de partij van Johan Slootweg 

in de ictieve raad de grootste zijn. 

Uitslagen op basis van 27 zetels

Gemeente

De Bilt

De Bilt

Bilthoven

Maartensdijk Groenekan Hollandsche 

Rading

Westbroek

VVD 4 4 2 6 5 3

D66 6 6 3 6 5 2

BiltsBelang 2 2 2 1 1 1

CDA 3 3 4 2 2 6

SP 2 2 2 1 2 1

SGP 1 0 6 3 1 7

CU 1 1 2 1 1 3

PvdA 2 3 1 2 1 1

BeterDeBilt 4 4 4 3 8 2

GrLinks 2 2 1 2 1 1

Totaal 27 27 27 27 27 27



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

30/3 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

30/3 •    9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
30/3 •  18.30u - Dr. G. van den Brink

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

30/3 • 10.30u - Dr. M. vd Boom

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

30/3 • 10.00u - Dhr. Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw

30/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

30/3 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
30/3 • 17.00u - Ds. G. Riemer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

30/3 • 10.00u - Ds. G.H. Nijland
30/3 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

30/3 • 10.00u - Mevr. J.E. van Zelderen
30/3 • 19.30u - Ds. G.M. Landman - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

30/3 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

30/3 • 10.00u -
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

30/3 • 10.00u - Dhr. Hans Somhorst

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

30/3 • 19.00u - Mw. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Groenekan 

30/3 • 10.00u - Ds. D.J. van Eckeveld
30/3 • 18.30u - Ds. J.A.C. Olie

Herst. Herv. Kerk

30/3 • 10.30 en 18.00u - Ds. den Hartog

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

30/3 • 11.00u - Ds. P.J. Rebel
30/3 • 19.00u - Vesperdienst

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

30/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
30/3 • 18.30u - ds. J. van Eck

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

30/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

30/3 • 9.30u - Ds. P.J. Rebel
30/3 • 17.00u - Middagdienst

St. Maartenskerk

29/3 • 19.00u - Eucharistieviering
30/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

30/3 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
30/3 • 18.30u - Hr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk

30/3 • 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

Pannenkoekendiner 

Op vrijdag 28 maart vindt de 
achtste editie van de Nationale 
Pannenkoekendag plaats. Ook in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd kan 
men op deze avond terecht. Vrij-
willigers van onder andere dr. 
Oetker, Weltevreden en Bij de 
Tijd bieden extra handen om te 
helpen bij het bakken. Muzikaal 
entertainer Ignaas de Jong ver-
zorgt deze avond de muzikale 
omlijsting. Via de site van Bij 
de Tijd (www.restaurantbijdetijd.
nl) kan worden gereserveerd. Dit 
kan ook telefonisch via tel. 030 
220 9615 (vanaf 12 uur), per 
mail: contact@restaurantbijde-
tijd.nl, of door persoonlijk even 
langs te gaan. Voor deelname aan 
de avond is het noodzakelijk om 
te reserveren! Dat kan t/m dins-
dag 25 maart. 

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 29 maart a.s. 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. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf en 
haar acties.

Taizéviering

Zondagavond 30 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 
van Els Firet. Een viering in 
de sfeer van het Franse klooster 
in Taizé. Er wordt gezongen in 
verschillende talen en er is gele-
genheid om stil te zijn. Iedereen, 
jong of oud, van harte welkom.

Gevarieerd klassiek 

Schutsmantel

Op zondag 30 maart geeft het 

ensemble Clabbers en van Hel-
vert een concert in zorgcentrum 
Schutsmantel, Gregoriuslaan 
35 te Bilthoven. Het program-
ma duurt één uur, zonder pauze. 
Het optreden is op verzoek van 
Schutsmantel  georganiseerd door 
de stichting Muziek in Huis. Toe-
gang is gratis, aanvang 15.00 uur.

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 30 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: ‘Afgronden worden 
lucht die draagt’. Het Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei. 
(www.soefi.nl)

Uniek concert

Op zondag 30 maart speelt Ber-
dien Stenberg op speciaal ver-
zoek van het KunstenHuis een 
bijzonder try-out concert met de 
titel ‘Fluitend door het leven’ in 
theater het Lichtruim. Een unieke 
kans om deze topfluitiste van 
dichtbij mee te maken. Locatie 
Theater Het Lichtruim, Planeten-
plein 2, Bilthoven. Meer infor-
matie: info@kunstenhuis.nl , tel. 
030 6958393.

Collecteweek 

Fonds Gehandicaptensport

Van 30 maart t/m 5 april wordt 
in De Bilt gecollecteerd voor het 
fonds Gehandicaptensport, dat 
zich inzet  om sport voor ieder-
een met een handicap structureel 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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.

mogelijk te maken, het sportaan-
bod kwalitatief en kwantitatief te 
verbeteren en meer aandacht te 
vragen voor de gehandicapten-
sport. Dat gebeurt door middel 
van het financieren van sporteve-
nementen, het beschikbaar stellen 
van subsidies aan sportorganisa-
ties zonder winstoogmerk, het 
werven van (financiële) middelen 
en het geven van voorlichting.

Het Noord Hollands kanaal

De Historische Vereniging Maar-
tensdijk verzorgt op 1 april een 
avond met een lezing over dit 
kanaal, gegeven door de heer 
Dick Keijzer uit Landsmeer. De 
lezing vindt plaats in de Ont-
moetingskerk aan de Julianalaan 
26 te Maartensdijk en begint om 
20.00 uur. Belangstellenden zijn 
vanaf 19.30 uur welkom. Toe-
gang is gratis. Er zijn dia’s en 
het relaas van de aanleg wordt 
verteld evenals de geschiedenis 
en de mensen van toen en nu 
van de waterweg door ‘Holland 
op z’n langst’, die Amsterdam 
een betere verbinding met de 
Noordzee moest geven. Er wordt 
even gekeken in Purmerend en 
Alkmaar om daar te ontdekken 
hoe het Kanaal de ontwikkeling 
van beide steden heeft beïnvloed.

Westbroek ontmoet

Fia Lam is één van de organisten 
die iedere zondag het kerkorgel 
in de Hervormde kerk aan de 
Kerkdijk in Westbroek bespeelt. 
Wat daar bij komt kijken en hoe 
een orgel werkt vertelt zij op 
dinsdag 1 april bij Westbroek 
Ontmoet van 14.30 tot 16.30 uur 
in het Dorpshuis. Ook wanneer 
u niet in Westbroek woont, bent 
u van harte welkom. De kosten 
zijn 3 euro, inclusief een kop kof-
fie of thee. Wanneer u wél wilt 
komen, maar niet weet hoe, kunt 
u vervoer regelen via familie de 
Graaf, tel: 0346-281826. 

Fietsclub gaat weer van start

De eerste fietstocht is op dins-
dag 1 april 2014 met een ‘rond-
je Baarn - Soest - Soesterdui-
nen De start is steeds om 9.45 
uur met een kopje koffie/thee 
in restaurant ‘Maertenshoek’ in 
Dijckstate waarna om 10.00 uur 
de tocht gaat beginnen. Lunch-
pakket meebrengen. Voor meer 
informatie, aanmeldingen en het 
volledige programma: MENS De 
Bilt, tel: 0346-214161 of www.
mensdebilt.nl 

Weer Soep in de Kerk

Op woensdag 2 april werken de 
Dorpskerk en de Boskapel in 
Groenekan weer samen tijdens 
het project ‘Soep in de Kerk’. 
De deur van de Ontmoetings-
ruimte achter de Dorpskerk aan 
de Groenekanseweg is vanaf 
18.00 uur open en de soep met 
brood staat om 18.30 uur klaar 
voor iedereen die wil mee-eten 
en op die wijze een bijdrage wil 
leveren aan de Voedselbank. Een 
soepmaaltijd voor volwassenen 
kost 6,50 euro en voor kinderen 
3 euro. Reserveren gewenst: tel. 
0346 212689 t.n.v. Ger van Driel. 
Iedereen is hartelijk welkom.

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-
gadert woensdag 2 april 2014, 
om 14.00 uur in de Coesfeldzaal 
in het gemeentehuis (Soestdijkse-
weg Zuid 173 te Bilthoven). De 
Ouderenraad behartigt de belan-
gen van oudere bewoners in de 
gemeente en adviseert daarover 
het College van Burgemeester 
en Wethouders en de Gemeente-
raad. Een week voor de vergade-
ring wordt de definitieve agenda 
gepubliceerd op de website van 
de Ouderenraad: www.ouderen-
raad-debilt.nl. De vergaderingen 
zijn openbaar.

Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 29 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.

Westbroek

Op zaterdag 29 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.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Mathijs Deen studeerde Nederlands 

in Groningen en is verbonden aan 

het VPRO radioprogramma OVT. 

Hij kende Vlieland en Schiermon-

nikoog en wist dat Anne Doedens en 

Jan Houter samen een boek over de 

geschiedenis van Vlieland hadden 

geschreven. Anne Doedens heeft 

zich de laatste jaren ontwikkeld tot 

schrijver over het Waddengebied. 

Het begon met Vlieland en een 

beetje Terschelling en richt zich nu 

op het hele Waddengebied. Mathijs 

Deen ontmoette Doedens en Houter 

in Muiden. Hij voelde dat hij bij Jan 

Houter een soort examen af moest 

leggen om te zien of hij geschikt was 

om over de eilanden te schrijven. ‘Ik 

ben Neerlandicus en geen historicus 

en ga dus op een andere manier te 

werk. Ik heb op alle eilanden met 

verschillende mensen gesproken 

en constateerde dat de mentaliteit 

afwijkt van de Nederlandse norm.’ 

Doedens denkt dat de Zuiderzeecul-

tuur, waartoe hij ook De Wadden 

rekent, de weerspiegeling van de 

Nederlandse cultuur is. 

Nederlandse geschiedenis

Mathijs Deen ervaart dat bezoekers 

die naar de eilanden gaan het idee 

hebben dat ze in een andere wereld 

terechtkomen. ‘Ze ondergaan er de 

natuur en de afwezigheid van wat ze 

op het vasteland bedrukt. Een we-

reld die niet wordt geregeerd door 

de klok maar door het tij.’ De titel 

van het boek van Anne Doedens en 

Jan Houter, ‘Vlieland, een Neder-

landse geschiedenis’ noemt Mathijs 

Deen enigszins benauwend voor 

mensen die juist Nederland achter 

zich hebben gelaten. Als historicus 

wil Anne Doedens daar niets van 

weten. ‘Vlieland was in de zeven-

tiende eeuw het verlengstuk van 

Amsterdam.’ Hij noemt het eiland 

een spiegel van een stuk Gouden 

Eeuw. Doedens ziet in Vlieland op 

minischaal de Hollandse welvaart 

van de zeventiende eeuw terug.  

Vrouwen

Deen noemt de mentaliteit van de 

eilanders anders omdat er altijd 

mensen woonden die heel veel van 

de wereld gezien hadden. ‘Heel an-

ders dan de mensen die in de dor-

pen woonden. Mannen waren soms 

maandenlang op zee. Het gevolg 

was dat er een grote groep onafhan-

kelijke vrouwen was die goed in 

staat was om voor zichzelf te zor-

gen.’ Een vriend van Mathijs Deen 

werd in een supermarkt op Schier-

monnikoog staande gehouden door 

een vrouw die wist dat hij met het 

boek bezig was. Deen vertelt: ‘Ze 

drukte hem op het hart mij te zeg-

gen dat ik beslist over het matriar-

chaat moest schrijven.’ Ike Bekking 

dankte na afl oop beide auteurs en gi-
tarist Henk Jagtenberg, die voor een 

muzikaal intermezzo zorgde.

Waddeneilanden uitzonderlijk deel 
van Nederland

door Guus Geebel

‘Er was nog geen boek over De Wadden als een archipel van eilanden met een verwante 

mentaliteit’, vertelt Mathijs Deen. Uitgeverij Thomas Rap vroeg hem daarom het boek

‘De Wadden’ te schrijven. Inmiddels verschijnt daarvan binnenkort de zesde druk.

Vrijdag 14 maart hield Mathijs Deen samen met historicus Anne Doedens in

de Bilthovense Boekhandel een presentatie over dit kleurrijk stukje Nederland. 

Ike Bekking, Mathijs Deen en Anne Doedens.

Politieke moed gezocht
Drie drukke fi etsroutes met veel scholieren zijn er de 
laatste jaren niet veiliger op geworden, integendeel. 

Op papier is het gemeentelijk verkeersbeleid in De Bilt, 

dat de fi etsers en voetgangers prioriteit krijgen, maar als 
het er op aan kwam hield de raad zich daar niet aan. 

Hebben de nieuwe raadsleden de moed om knopen door te hakken, 

ook als het een parkeerplaats of een stukje tuin kost. Of als het moge-

lijk slecht valt bij een gedeelte van de bevolking. De fi etsersbond heeft 
voor de verkiezingen alle tien lijsttrekkers vier vragen voorgelegd. 

Acht van hen hebben gereageerd, van CDA en SGP is niets vernomen. 

De algemene vraag of fi etsveiligheid de hoogste prioriteit heeft, wordt 
beaamd door zeven partijen, alleen BB wil dat per situatie afwegen. Zes 

partijen (SP, GroenLinks, CU, BdB, PvdA en BB) kiezen bij alle drie 

knelpunten voor de door de fi etsersbond voorgestelde oplossing, als dat 
volgens verkeerskundigen het veiligste is.

De rotonde bij Larenstein moet ook voor fi etsers een echte rotonde 
worden, ondanks de afslag naar het benzinepompstation. Er komt spoe-

dig ruimte voor fi etsers in de Dorpsstraat om ook in de spits bij de 
oversteekplaats te kunnen komen. Zelfs als dat parkeerplaatsen kost. 

Een vrijliggend fi etspad over de gehele Jan Steenlaan wordt gesteund, 
zelfs als daarvoor onteigend moet worden. VVD en D66 hebben geen 

haast met de Dorpsstraat. 

Dat moet wachten op het verkeersplan voor De Bilt en dus zullen fi et-
sers daar dus nog een paar jaar gevaarlijk schuin oversteken. De VVD 

vindt aanpassing van de rotonde bij Larenstein en het fi etspad op de 
Jan Steenlaan niet nodig, ook niet als verkeerskundigen dit de veiligste 

oplossing vinden. D66 kiest op de Jan Steenlaan ook niet voor een vrij-

liggend fi etspad maar wil daar minder auto’s door de Rembrandtlaan en 
van Ostadelaan beter te benutten.

Een volledig overzicht van vragen en antwoorden staat op www.

fi etsersbond.nl/debilt (Rinus Scheele, Fietsersbond De Bilt)

Oversteek op de Jan Steenlaan.

Laat instanties luisteren
Kent u dat? U vraagt hulp bij een instantie en u hebt niet gekregen waar 

u om vroeg? Het kan zijn dat u lang moet wachten tot u iemand te spre-

ken krijgt of dat u van het kastje naar de muur gestuurd wordt; u vraagt 

iets en er wordt niet naar u geluisterd, of dat u er maar niet achter kunt 

komen bij wie u eigenlijk wel moet zijn.

U hebt hier vast al eens mee te maken gehad. Het kost tijd en energie 

om iets voor elkaar te krijgen. Als mantelzorger krijg je met steeds meer 

instanties te maken. In deze workshop krijgt u handvatten hoe u er beter 

voor kunt zorgen dat er bij instanties iets met uw vraag gedaan wordt.

Datum woensdag 9 april 2014 van 10.00 tot 12.00 uur bij Stichting 

MENS De Bilt, locatie De Duiventil. Deelnamekosten zijn 4,50 euro 

(incl. koffi e/thee). Aanmelden vóór 2 april s.v.p. bij Locatie De Duiven-
til, Jasmijnstraat 6, De Bilt, e-mail duiventil@mensdebilt.nl, tel. 030 

2203490.

Gezelligheid troef rond Thomashuis

Een deel van de bewoners van het Thomashuis aan de Dorpsweg in Maartensdijk heeft afgelopen 

zaterdagmorgen meegedaan aan NL Doet, samen met ouders en het zorgechtpaar. Gelukkig was het weer 

beter dan de dag ervoor. Samen hebben ze de tuin weer klaargemaakt voor de zomer. Nieuwe plantjes werden 

in bakken gedaan zodat het geheel er weer gezellig uit ziet. Ook de schommel is verplaatst zodat er om het 

huis nog meer ruimte is om gezellig te zitten. Rond één uur was de klus geklaard en stond de lunch klaar. 

Precies op tijd want toen ging het ook weer regenen. [MD]
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Mooi Hollands lamsvlees

Lamsboutschijven                                  

Hollandse biefstuk                                  

Kipdijfilet      

Bourgondische varkenshaas
Varkenshaas
Katenhaas   

5 filetlapjes

5 gehaktschnitzels

5 slavinken 

5.-
5.-

5.-

Ei-bieslooksalade
Filet-Americain
Hammousse 3x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Huisgemaakte kipfilet
Achterham
Rosbief 3x 100

gram 4.49

2 x 100
gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 27 maart 
t/m woensdag 2 april

100
gram 1.59

100
gram 1.98

100
gram 1.79

100
gram 0.99

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

STOMPETOREN 
ROMIG JONG  

HERTOG-JAN 
BIERKAAS   

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

VERS GEBRANDE 
HUISMIX 

VERS GEBRANDE 
MACADAMIA’S 

100
gram 3.15100

gram 1.98 100
gram 0.99

100
gram 1.25500

gram 4.50

RAUWE 
HAM-DUO

Voordeel hele week!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Moussaka ___________ 100 GRAM 1,25 

Noedels + Roerbak
MET ASPERGES, OESTERZWAM EN KIP

____________________________ 100 GRAM 1,25 

Spaghetti
MET SCAMPI EN RUCOLA _____ 100 GRAM 1,25 

Zaterdag verse sushi!

Heerlijke

Mandarijnen
HÉÉL KILO

Mooie

Courgettes
2 VOOR

Vers gewassen Hollandse

Spinazie
300 GRAM

Vers gesneden

Andijvie _________  400 GRAM 0,99

Hollandse

Komkommers _____  2 VOOR 0,99

Pasta 
MET ASPERGES, ZALM EN SPINAZIE 

____________________100 GRAM 1,25

MAANDAG 31 MAART,
DINSDAG 1 EN WOENSDAG 2 APRIL

1,98 0,990,99

Superieur

Roerbakgroente
___________________  400 GRAM 1,98

Volop specialiteiten
uit Brussel!
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Dat willen wij niet kwijt….
Dat Maartensdijk schitterend gelegen is tussen de bossen van Lage Vuursche aan de ene, en het 

polderlandschap van Achttienhoven en Westbroek aan de andere kant, weten velen. Minder 

mensen realiseren zich dat de directe omgeving van ons dorp ook zeer de moeite waard is. Dit 

landschap ontstond in de 15e eeuw toen door veenafgraving lange stroken grond ontstonden 

die door sloten en houtsingels van elkaar werden gescheiden. Dit cultuurhistorische landschap 

loopt gevaar. De Stichting Behoud Prinsenlaan wijst daar al jaren op. 

Ons punt: het groene gebied met 

name ten zuiden van Maartensdijk 

is van groot belang en verdient be-

scherming. Het is om te beginnen 

van grote landschappelijke waarde: 

kleinschalig, agrarisch landschap 

met veel kleine landschapselemen-

ten zoals bosjes, houtsingels, dras-

sige slootkanten, drinkpoelen. Als 

daar verder aan wordt getornd, blijft 

een kaal landschap over. Ook voor 

de waterhuishouding is het van be-

lang: steeds meer sloten worden 

gedempt. Met als gevolg dat water 

onvoldoende weg kan stromen en 

wateroverlast ontstaat. Het Water-

schap heeft al aan de bel getrokken.

Dan is er de grote ecologische 

waarde. Op de kavelgrenzen groei-

en elzen, wilgen, bramen en tal 

van bijzondere planten. Ze bieden 

beschutting voor grotere dieren 

als reeën en dassen, en verschaf-

fen voedsel en nestgelegenheid aan 

tal van kwetsbare en beschermde 

vogels en insecten. Van de 145 ki-

lometer singel na de Tweede We-

reldoorlog was er volgens een in-

ventarisatie van studenten van de 

Hogeschool van Utrecht een jaar 

of dertig geleden nog maar 22 over. 

En sindsdien is de kaalslag gewoon 

doorgegaan. Er is volop gezaagd, 

gerooid en gesnoeid; onder het 

motto ‘achterstallig onderhoud’ 

zijn bosmaaiers ingezet en is met 

herbicide gewerkt; ten minste twee 

waterpoelen zijn gedempt. 

Is het dan alleen kommer en kwel? 

Nee. Er zijn boeren die aanplanten 

op singels. Het nieuwe Bestem-

mingsplan Buitengebied Maartens-

dijk kent een bepaling dat rooien 

alleen met vergunning mag. Maar 

dat is niet voldoende. Er kan veel 

meer. Wij vinden dat de gemeente 

ervoor moet zorgen dat de singels 

beschermd worden. Dat kan met 

minieme middelen: door strengere 

regels op te stellen (bijvoorbeeld 

voor kapvergunningen), maar voor-

al ook: gedetailleerde regels die 

recht doen aan de natuurwaarden 

die de singels hebben. En natuurlijk 

ook: door toe te zien op handha-

ving. Omdat het landschap en het 

milieu rond Maartensdijk dat ver-

dienen.

Stichting Behoud Prinsenlaan en 

Ommelanden, Peter Janssen, be-

stuurslid.

Voor meer informatie, zie www.

prinsenlaantje.nl

Een foto van de staketsels van de 

elzen zoals ze er nu bij staan. (foto 

Annemieke Roestenberg).

Contactcommissie Lage Vuursche gekozen 

In Lage Vuursche werden naast de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart ook verkiezingen 

georganiseerd voor de Contactcommissie. De kiezer kreeg een stembiljetje met de 

persoonsnamen van de kandidaten en elke kiezer mocht ten hoogste zeven vakjes rood maken. 

Er hadden zich 13 kandidaten ge-

meld, vijf vrouwen en acht man-

nen. De deinitieve uitslag van de 
verkiezing werd vrijdag 21 maart 

vastgesteld tijdens een openbare 

zitting van het hoofd - en centraal 

stembureau. [HvdB]

Zij werden gekozen: boven v.l.n.r. 

Jeroen van den Berg (69 stemmen) 

en Leo Terschegget (76 stemmen) 

en onder v.l.n.r. Marieka Boot (89 

stemmen), Tjark Boot (64 stemmen), 

Irene de Boer (78 stemmen) en 

Gert Aalderink (77 stemmen). Hans 

Geurtsen (89 stemmen) ontbreekt 

op de foto.

Overeenstemming 

oefengolfbaan Ruigenhoek 
Het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft sinds 2009 het re-

creatiegebied Ruigenhoek in het Noorderpark in beheer. In 2011 

zijn hier nog extra voorzieningen aangelegd zoals 4.000 m. wandel-

pad, een forelvisvijver, een toiletgebouw, een speelplek voor kinde-

ren en een skatebaan voor jongeren. 

In het Noordoostelijk deel van het gebied is ruimte gereserveerd voor 

de ontwikkeling van een oefengolfbaan. Vorig jaar heeft Ontwikke-

lingsmaatschappij Golf Centrum Utrecht B.V. aangegeven hiervoor 

interesse te hebben. Het bedrijf wil in Ruigenhoek een oefengolfbaan 

met driving range aanleggen, een midgetgolfbaan en een horecapavil-

joen. Het horecapaviljoen is straks ook toegankelijk voor wandelaars 

en ietsers.

Voorovereenkomst 

Recentelijk hebben Recreatie Midden-Nederland namens het recreatie-

schap, en de golfondernemer overeenstemming bereikt over een voor-

overeenkomst. Het betreft hierbij onder meer de inrichtingsschets, de 

planning en de duur van de overeenkomst. Gedurende de eerste maanden 

van 2014 zullen nadere afspraken worden gemaakt over de erfpacht en 

zal de aanvraag voor het bestemmingsplan en de benodigde vergunnin-

gen in samenwerking met de gemeente De Bilt  worden voorbereid. Naar 

verwachting kan de baan inclusief gebouwen in 2015 worden aangelegd.

Statenlid stapt op

Het PVV-Statenlid Henk Scherer 

uit Maartensdijk heeft op 24 maart 

‘uit overwegingen van fatsoen en 

geloofwaardigheid’ ontslag geno-

men als lid van Provinciale Staten. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 

was Scherer nummer 4 op de lijst 

van Bilts Belang en behaalde hij 59 

voorkeurstemmen.

Repair Café en 
BENG! samen

Op zaterdag 29 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 kapotte 

spullen zelf leren repareren met hulp van lokale reparatiedeskundigen. 

Zij helpen bij het repareren van je kleding, elektrische apparaten, com-

puters, ietsen, houtwerk en speelgoed. Dit keer zijn energieambassa-

deurs van BENG!, de lokale energie coöperatie, bij het Repair Café 

aanwezig. Zij kunnen met je doornemen hoe je jouw energiekosten 

kunt beperken, dus neem je energienota mee. Ook kun je informatie 

krijgen over isolatie en zonne-energie.

Neem gerust de kinderen mee. Voor hen is er een knutseltafel waar zij, 

onder begeleiding, sieraden e.a. kunnen maken van recylcemateriaal. 

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Meer informatie 

op www.repaircafe.nl en www.BENG2030.nl.

Gezellig 
verbonden

In de Julianaschool in Bilthoven 

kwamen vrijdag 21 maart oud-

bestuursleden van de Stichting 900 

jaar De Bilt met een aantal mensen 

dat Rondje De Bilt en Poppodium 

op 7 september organiseerde bijeen 

voor een gezellig samenzijn met een 

hapje en een drankje. Secretaris 

van het projectteam Anja Donker 

vertelt dat uit de verbindingen 

die tijdens de viering 900 jaar 

zijn gelegd enkele activiteiten een 

vervolg gaan krijgen. [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

Tel. 06-50687560 

www.ar-piramide.nl

Vanaf april 2014 
kunt u op zaterdagochtend 

van 8.00-12.00 uur terecht in 

ons Beweegcentrum voor 

Fysiotherapie 

en trainen

Fysiotherapie en Beweegcentrum 

Karstens & van der Meijden

Melkweg 29, 3738 XD Maartensdijk

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

'We Will Remember Them'

Groenekan en Blauwkapel zullen hen 
niet vergeten

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

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

groenekan

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

LET OP DE VERNIEUWDE ETALAGES

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

LIKE ONS OP FACEBOOKWWW.NAGELFASHION.NL

SLOGGI ACTIE
 2+1 GRATIS*

 

* Geldig op alle sloggi’s, de goedkoopste is gratis.

Geldig van 28.03 t/m 10.04.2014

Zolang de voorraad strekt.

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

Nieuw!!! echte Bossche Bollen een heerlijke slagroomsoes met echte chocolade.nu 4 stuks voor € 6,-
Desem Ciabatta 
slechts € 1,60

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

Beste vrijwilligers
en organisaties,

Bedankt!
Dankzij u was 

NLdoet 2014
een succes

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza
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Samen willen wij het verschil maken 

Ons motto blijft 

“Omzien naar elkaar” 
Nico Jansen 

Leden van de Kring doen op di-

verse manieren onderzoek. Op basis 

daarvan kunnen zij hun website in 

de lucht houden (www.historische-

kringdebilt.nl), tentoonstellingen 

verzorgen en viermaal per jaar een 

blad uitgeven.

Prijs

Op 14 maart ontvingen de Histo-

rische Kring D’Oude School en 

de Historische Vereniging Maar-

tensdijk de Mathildeprijs van bur-

gemeester Arjen Gerritsen. Dit als 

blijk van waardering voor de jaren-

lange inspanningen waarmee zij de 

historie van de gemeente De Bilt 

zichtbaar hebben gemaakt voor de 

plaatselijke gemeenschap. 

Hieraan werd in 2013 een bijzon-

dere invulling gegeven door, ter ge-

legenheid van het jubileumjaar 900 

jaar De Bilt, een prachtige exposi-

tie te organiseren. Deze bijzondere 

tentoonstelling deed het afgelopen 

jaar alle zes dorpskernen van deze 

gemeente aan.

Beeldbank

Tot 2011 vonden de meeste acti-

viteiten van de Historische Kring 

plaats in de d’Oude School aan de 

Burgemeester De Withstraat in De 

Bilt. De Kring deelde deze ruimte 

met een groot aantal medegebrui-

kers. Voor opslag van documenten, 

beeldmateriaal en voorwerpen was 

alleen een vliering beschikbaar. 

D’Oude School was en is geschikt 

voor vergaderingen en presentaties, 

maar niet als werk- en opslagruimte. 

In 2011 is een nieuwe werkruimte 

gevonden aan de Kometenlaan 399 

in Bilthoven; dit was mede mogelijk 

geworden door medewerking en be-

schikbaarstelling door woonstich-

ting SSW.

SSW

Van de Woningbouwvereniging 

SSW had de vereniging reeds de 

toezegging dat zij een inanciële 
ondersteuning voor de huisvesting 

zouden ontvangen. De Kring heeft 

nu ook van de gemeente de toezeg-

ging dat een subsidie van 14.868 

euro verleend wordt voor de huur-

periode juni 2014 tot juni 2017. De 

werkzaamheden van de Historische 

Kring kunnen op deze locatie goed 

worden uitgevoerd. Er is ruimte 

voor vaste werk- en studieplekken 

en er wordt bijvoorbeeld gewerkt 

aan de verdere digitalisering van de 

Beeldbank voor de gemeente; in de 

toekomst ook samen met de Histori-

sche Vereniging Maartensdijk.

Historische Kring blijft
aan de Kometenlaan

door Henk van de Bunt

Het werk van de Historische Kring d’Oude School is belangrijk voor het behoud van kennis 

over de geschiedenis van De Bilt. Een goede werkruimte is van groot belang voor de continuïteit 

van de activiteiten van de Kring. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders 

besloten de Historische Kring de komende drie jaar inancieel te blijven ondersteunen.

De werkzaamheden van de Historische Kring kunnen op deze locatie goed worden uitgevoerd. Jl. donderdag 

waren hier v.l.n.r. de heer Jan van den Heuvel, mevrouw Lies Haan-Beerends, de heren Donald Noorhoff, Paul 

Meuwese, mevrouw Wilma Storimans en de heren Leo van Vlodorp en Ton Ockhuijsen actief. 

Greet Koene werd op de eerste 

dag van de lente van 1914 in 

Amsterdam geboren, maar 

groeide op in Utrecht. Ze was een 

nakomertje en had twee broers en 

een zuster. ‘Die zus was de jongste 

en was veertien jaar ouder dan ik.’ 

Greet Koene was 23  toen ze met 

Jan Klom trouwde. Ze was heel 

lang kostuumnaaister. Haar man 

overleed op 55-jarige leeftijd. 

‘Hij was vertegenwoordiger in 

herenkostuums en kon dat goed 

laten zien want hij had er ook 

het iguur voor’, vertelt ze. Haar 

dochter noemt hem een Omar 

Shariff type. Vervelen deed zij 

zich nooit. Als de kinderen haar 

op een zondag wilden ophalen had 

ze meestal geen tijd. Ongeveer 

twintig jaar geleden verhuisde 

mevrouw Klom van Utrecht naar 

De Leijen. Daar woonde ze tot drie 

jaar geleden zelfstandig en deed 

alles zelf. Ze heeft twee dochters, 

twee kleinkinderen en twee 

achterkleinkinderen.

Mevrouw Klom verkeert in goede 

gezondheid en met een stok kan ze 

goed uit de voeten. ‘Drie jaar gele-

den had ze wat aan haar rug en werd 

ze enige tijd in De Biltse Hof ver-

pleegd’, vertelt haar dochter. ‘Toen 

ze daar zeiden dat ze nog maar drie 

maanden te gaan zou hebben dacht 

ik, die drie maanden neem ik haar 

wel in huis. Dat is inmiddels drie 

jaar geleden.’ Mevrouw Klom rea-

geert daar lachend op met: ‘En nou 

heeft ze er spijt van.’ Maar daar is 

haar dochter het absoluut niet mee 

eens. Zij vindt het heel gezellig 

met oma die niets mankeert. ’Aan 

mijn portemonnee mankeer ik wat, 

maar voor de rest niet, daar zorgen 

de kinderen wel voor.’ Het is een 

hechte familie waar veel wordt ge-

lachen. 

Greet Klom ziet er geweldig uit en 

is ‘s morgens nog naar haar kapper 

aan de Bilderdijklaan in Bilthoven 

geweest. Ze kreeg er als verjaar-

dagcadeau de kapbeurt gratis aan-

geboden. Gewoon doorgaan met 

werken is haar advies om oud te 

worden. Een dochter vertelt dat ze 

altijd heel gezond geleefd heeft en 

niet van pillen houdt. Toen ze in De 

Biltse Hof was kreeg ze wel eens 

een paracetamol, die ze dan ze in de 

bloempot stopte. ‘O ja, en die plan-

ten groeiden er link door’, zegt ze 
lachend. Iedere dag een advocaatje 

met slagroom doet haar ook goed. 

Er was een felicitatie van koning 

Willem-Alexander. Het feest vierde 

de honderdjarige samen met de fa-

milie op 22 maart met een high tea 

in Krasnapolsky in Amsterdam.

Burgemeester feliciteert honderdjarige 

door Guus Geebel

‘Honderd voelt voor mij net alsof ik nog jong ben’, zegt de zichtbaar van het leven genietende 

mevrouw Klom-Koene uit Bilthoven. Zij vierde vrijdag 21 maart haar honderdste verjaardag. 

Burgemeester Gerritsen kwam de buitengewoon vitale eeuweling namens het gemeentebestuur 

met deze bijzondere mijlpaal feliciteren. 

Greet Klom wil graag met burgemeester Arjen Gerritsen op de foto.

Opfriscursus
voor automobilisten

Om de kennis en toepassing van verkeersregels te testen organiseerde 

VVN Afdeling De Bilt voor deelnemers vanaf 50 jaar op 24 maart in 

Dijckstate Maartensdijk een zgn. opfriscursus, bekend onder de naam 

BROEM (Bewustwording Rijgedrag Ouderen En Medeweggebrui-

kers). ‘s Ochtends werden 18 deelnemers verwelkomd, ‘s middags 15. 

[HvdB] 

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte ‘tussen de middag’ de eerste serie 

certiicaten uit. Demissionair wethouder Arie-Jan Ditewig deed dit 
‘aan het einde van de dag’.
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MY HAIR
F A S H I O N
Ze  zijn  er  weer !  De  nieuwste  haartrends !
Wilt  U  ook  een  andere  look ?
Bel  dan  voor  een  afspraak.
Ter  kennismaking  de  gehele  maand  april 
knippen  voor  10 euro.        

Tel.  06-25046280
www.myhairfashion.nl

info@ myhairfashion.nl
Spoorlaan 71
Hollandsche Rading

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Goed gereedschap is het 
halve werk…
Prachtige zakelijke tassen bij Kok Stomerij & Lederwaren

Kom Kijken

en kiezen!

VOLOP TASSEN!LE NTE
NIEUWE

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Introductiecursus iPAD 
U leert de iPAD te bedienen, te zoeken op het internet, email 
ontvangen en versturen + werken met Skype.
Breng uw eigen iPAD mee met een werkend account voor 
email. Zonder voorkennis kunt u deelnemen aan deze cur-
sus. Dringend gewenst dat u de gegevens van de iPAD in-
stellingen meebrengt naar de cursus. Start: maandagmid-
dag 7 april  2014. 4 lessen € 75,00 (incl. cursusboek)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt …

Gemeente heeft lak aan de Leijen
Eerder deze maand ontvingen wij – althans de bewoners uit de wijk de Leijen 

– een inlegvel bij de lokale krant getiteld ‘Nieuwslits De Leijen’. De Leijen is 
een van de grotere wijken in onze gemeente, circa 2300 huizen en bijna 5000 

inwoners en van oudsher een rustige wijk voor starters, jonge gezinnen en met 

(steeds meer) tehuizen voor ouderen. Met die rust is het voorlopig gedaan.

Na een jaartje als vrijwilliger voor de wijkraad, deelnemer aan een klankbord-

groep en verdieping in alles wat deze wijk raakt is er nog maar een conclusie: 
de gemeente heeft lak aan de Leijen! De ongewenste nieuwbouw in het pro-

ject De Leijen Zuid – buiten de rode contouren! - is een goedmakertje van de 
gemeente voor het gestuntel bij Beukenburg (Groenekan) en vanwege het mil-

joenenverlies op grondposities. Nu heeft Antroz zich terug getrokken, logisch, 
we weten allemaal wat de toekomst gaat brengen: ouderen zullen langer thuis 
wonen. Op dit maïsveldje zou ooit een tijdelijke spoorwegovergang komen … 

De ondertunneling is een goede zaak en is hoog nodig. Dat weten we al dertig 
jaar! Er zijn al teveel doden gevallen en de wachttijden zijn een dagelijkse 

gruwel. Nu moet het snel en zo goedkoop mogelijk. Tja, goedkoop is …
We weten dat circa 80% van het verkeer via de Leijenseweg rijdt en daarvoor 

maken we geen tijdelijke spoorovergang. Alles mag straks door de Jan van 
Eijcklaan / Jan Steenlaan. Op die laatste rijden dagelijks bijna 2800 ietsers, 
twee bussen en ontmoeten ze heel veel auto’s op de nieuwe rotonde Jan Steen-

laan die onlangs al weer is aangepast, vanwege de zeer gevaarlijke situatie ...

In de klankbordgroep Revitalisering Rembrandtlaan is in overeenstemming 
met de gemeente (!) afgesproken in de wijk de snelheid te beperken tot 30 
km/u. Dat is meteen van tafel, als we de nieuwslits goed lezen …
En wat te denken van de geplande hoogbouw bij het station en de entree van 
de wijk? Waar we al tientallen jaren twee bouwlagen gewend zijn mogen we 

nu opeens naar 6 bouwlagen, zelfs in tegenspraak met het huidige beeldkwa-

liteitsplan. Dit terwijl de bouwhoogte van de geplande poortgebouwen (er pal 
tegenover) al is verlaagd na vele protesten van bewoners.
Het wordt tijd dat de gemeente echt gaat praten met haar bewoners en deze 
tijdig betrekt in het proces en een waardevolle stem geeft. Dan zullen die be-

woners bij de volgende burgerpeiling ietsje positiever zijn over hoe zij denken 
over de gemeente.

Pim van de Veerdonk, woonachtig in de Leijen 

Badminton 
brunchtoernooi

Bij het badmintonnen bij sv Irene op donderdag gaat het niet alleen 

om het spelen maar ook het sociale gebeuren staat hoog in het 

vaandel. Zo werd afgelopen donderdag een brunch-toernooi gehouden 

ter ere van de verjaardag van leidster Carolien. Eerst werd er met veel 

elan een uur gebadmintond en daarna kon er gebruncht worden. 

De prijsjes bestonden 
uit een bakje met narcis-

sen. De jarige werd luid 
toegezongen en ontving 

van de groep een pas-

send cadeau. Daarna kon 
het smullen van de rijk 

gevulde brunch begin-

nen, die zoals elk jaar 

beschikbaar was gesteld 

door supermarkt Plus 
te Bilthoven. De jarige 
en de deelnemers kun-

nen terugkijken op een 

geslaagde, sportieve en 
gezellige morgen. 

(John Nagtegaal)

De geste naar de 

plaatselijke sponsor is 

niet te missen.

Met ingang van april hebben we de volgende openstaande bezorgwijken

Wijk 144:  Antonie v. Leeuwenhoekln, Postlaan (Postkantoor), 1e Brandenbur-
gerweg  

Wijk 133:  Andoorn, Berkenlaan, Bosanemoon, Bosbes, Bosrank, Bosroos, Bos-

tulp, Brem, Dravik, Egelantier, Eikvaren, Elzenlaan     Goudenre-

genlaan, Hazelaar, Herik, Klaver, Larikslaan, Liguster, Magnolialaan, 
Prunuslaan, Sparrenlaan 

Wijk 113:  Betje Wolflaan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten 
Katelaan

Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 108:  Boslaan, Leeuweriklaan, Pimpelmeeslaan, Zwartkoplaan, Spechtlaan, 

Spotvogellaan, Tuinluiterlaan, Tureluurlaan, Waterhoenlaan, Kwin-

kelier (let op: winkels alle woensdagen voor 18.00 uur bezorgen) 
Wijk 107:  Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan, Lijster-

laan, Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, Zwaluwlaan 
Heb je intresse bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl
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Arie is inmiddels 76. Een goed 

moment om het wat rustiger aan te 

gaan doen vinden hij en zijn vrouw. 

Ook goed voor de kinderen en hun 

gezinnen. Want ook die deden nooit 

tevergeefs een beroep op de han-

dige duizendpoot die Arie is. Arie: 

‘Ik weet nog hoe het begonnen is. 

De verantwoordelijkheid voor het 

dorpshuis was indertijd onduide-

lijk geregeld. Na het samengaan 

van Maartensdijk en De Bilt eiste 

toenmalig wethouder Jeane Slok in 

2001 dat er een bestuur zou komen 

om de activiteiten in het dorpshuis 

effectief aan te sturen. Zo niet dan 

zou ze het gebouw gewoon sluiten. 

Die stevige benadering had effect. 

Vanuit de plaatselijke verenigingen 

werd een bestuur gevormd. Ik werd 

gevraagd om bestuurslid te worden 

voor de technische zaken. Ik heb 

daarin toegestemd na overleg met 

Henk Hoogendoorn die zich ook in-

spande om dat bestuur van de grond 

te krijgen. 

Klussenteam

Arie is een echte techneut, in het 

bijzonder vakkundig op het gebied 

van elektrische installaties. Na zijn 

opleiding op de LTS heeft hij nog 

12 jaar avondlessen gevolgd op dit 

gebied. Het resulteerde in een grote 

kennis van alles wat met installa-

tietechniek te maken heeft. Kennis 

die hij de laatste periode van zijn 

actieve loopbaan gebruikte in een 

leiding gevende functie bij Douwe 

Egberts. Arie: ‘In 2001 zijn we be-

gonnen met een klussenteam van 

drie man. Er moest van alles worden 

opgeknapt aan het dorpshuis dat in 

1958 was gebouwd. We deden heel 

veel zelf. De wat grotere klussen 

werden gedaan door lokale aanne-

mers die voor het werk aan ‘hun’ 

dorpshuis niet de hoogste vergoe-

ding vroegen. De werkzaamheden 

op het gebied van elektriciteit deed 

ik voor het grootste deel zelf. Maar 

ook de kozijnen zijn toen bijvoor-

beeld allemaal vernieuwd. Door 

deze werkwijze hebben we met de 

hulp van velen de opknapbeurt van 

het dorpshuis die begroot was op 

300.000 gulden voor 250.00 gulden 

kunnen realiseren. Tot groot genoe-

gen van de gemeente natuurlijk.’

Kerk uitgelicht

Hierna is de gemeente verantwoor-

delijk geworden voor het groot 

onderhoud van de accommodatie. 

Maar alle kleinere reparaties en 

aanpassingen worden nog steeds 

door het klussenteam gedaan. Niet 

iedereen van het eerste uur is nu 

nog actief maar steeds werden er 

weer andere Westbroekers bereid 

gevonden om hun steentje bij te 

dragen. Dat houdt de onkosten 

voor het in stand houden van de 

accommodatie toch een stuk lager 

dan wanneer voor iedere klus een 

bedrijf moet worden ingeschakeld. 

Ook op een andere manier kwam 

deze manier van werken naar vo-

ren. Toen de Oranje Vereniging 

enkele jaren geleden wat geld over 

had ontstond het idee om een licht-

installatie aan te leggen die West-

broeks grootste monument, de N.H. 

Kerk, in de avonduren zou verlich-

ten. Weer werd dezelfde werkwijze 

gehanteerd. Vrijwilligers en een 

lokaal loonbedrijf zorgden voor 

het grondwerk. Arie zorgde met 

zijn vakkennis voor de aanleg van 

kabels en lichtarmaturen. Het resul-

taat is iedere avond weer zichtbaar 

als de kerk in de duisternis fraai 

wordt uitgelicht. 

Fraaie accommodatie

Bij de verbouwing van het dorps-

huis, afgerond in 2012 is weer de-

zelfde werkwijze gevolgd. Waar 

mogelijk heeft Arie met zijn klus-

senteam veel zelf gedaan. De af-

werking van de elektrische instal-

latie natuurlijk maar ook allerlei 

schilderwerk en de bouw van stel-

lingen voor opslag van sportattri-

buten en de voorraad van het hore-

cagedeelte. Arie: ‘De gemeente De 

Bilt heeft zich heel veel moeite ge-

troost om deze verbouwing moge-

lijk te maken. Door allerlei omstan-

digheden liepen de kosten nogal uit 

de hand. Toch hebben ze steeds de 

middelen verschaft om de zaak tot 

een goed einde te brengen. Wethou-

der Kamminga heeft zich daarvoor 

ook steeds sterk gemaakt.’ Het re-

sultaat is een fraaie accommodatie 

die steeds beter wordt benut.

Plezier in elektriciteit

Maar nu is het genoeg voor Arie. 

Hij heeft Frans Bakker bereid ge-

vonden om bestuurslid te worden 

en het klussenteam aan te voeren. 

Een andere taak van Arie, beheer 

van het archief, wordt overgenomen 

door Hans van Klaren. Continuïteit 

is zo gewaarborgd. ‘Belangrijk dat 

deze aanpak wordt voortgezet’, 

vertelt Arie. ‘Je moet niet afwach-

ten tot iets wordt gedaan maar het 

gewoon zelf doen!’. Zo was steeds 

zijn uitgangspunt, tot het laatst aan 

toe. Hij denkt nog terug aan de pe-

rikelen rond het ‘bankje van dokter 

Smitt’, in 1999 aangeboden door de 

gemeenschap van Westbroek toen 

de dokter zijn praktijk beëindigde. 

Bij de verbouwing van het dorps-

huis sneuvelde het bankje. Het 

zou echter weer terugkomen maar 

dat kwam niet goed van de grond, 

er waren allerlei problemen. Arie: 

‘Dokter Smitt werd er heel emoti-

oneel over. Omdat de opening van 

het dorpshuis aanstaande was ben 

ik toen eerder van vakantie terug 

gekomen om met hulp van anderen 

nog net op tijd het nieuwe bankje 

aan te brengen. Dat is gelukkig ge-

lukt zoals iedereen tijdens de ope-

ning heeft kunnen zien.’ Maar nu is 

het afgelopen met Arie’s inzet voor 

het dorpshuis. ‘Maar als ze ergens 

mee zitten op het gebied van elek-

triciteit dan kunnen ze altijd een be-

roep op me doen. Ze mogen als er 

bijvoorbeeld een storing is mij altijd 

bellen. Ik heb nog altijd veel plezier 

in alles op het gebied van elektra!’ 

Maar hier trapt mevrouw van der 

Tol toch op de rem. Ze vindt het na 

al die jaren nu wel genoeg geweest. 

Nu is de familie weer aan de beurt. 

En daar is natuurlijk ook wel begrip 

voor op te brengen.

Afscheid van een bezige baas
door Martijn Nekkers

Dertien jaar lang is Westbroeker Arie van der Tol bestuurslid geweest van de stichting die het 

Dorpshuis in Westbroek beheert. Tevens was hij aanvoerder van het klussenteam, een groep 

echte doeners die, met Arie voorop, allerlei hand- en spandiensten verrichtte. Zo hielden ze deze 

accommodatie in optimale staat en voegden er vaak nog iets extra’s aan toe.

Arie van der Tol op het nieuwe ‘bankje van dokter Smitt’ voor het 

verbouwde Dorpshuis van Westbroek. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De Vierstee

Afgelopen week heeft zich op Linkedin een aardige discussie afge-

speeld over De Vierstee. Maartensdijker Frank Mulder daagde hierin 

de lokale politieke partijen uit hun standpunt te geven over wat er met 

De Vierstee moet gebeuren. Bijna alle politieke partijen hebben deze 

uitdaging opgepakt en hun standpunt geplaatst.

Wanneer ik de reacties van de partijen in de Linkedin discussies overzie, 

dan kunnen we er vanuit gaan dat een nieuwe Vierstee politiek gezien 

geen haalbare kaart is. Voor de nieuwbouwplannen bij de Dierenriem 

is geen politieke meerderheid aanwezig. Een grondige renovatie- en 

verbeterproject van De Vierstee is mijns inziens nog wel mogelijk. 

Voor zo’n groot en ingrijpend project is het uiterst belangrijk de ideeën 

en wensen van alle gebruikers, omwonenden, de gemeente en alle ove-

rige betrokken te horen en zoveel mogelijk direct te verwerken. Ieder-

een moet zich na het project namelijk wel weer ‘thuis’ kunnen voelen 

in de Vierstee.

Om dat te bewerkstelligen is het mijn idee dat we op korte termijn de 

stichting ‘Renovatie en Verbetering Vierstee Maartensdijk’ oprichten 

en gezamenlijk, onder de paraplu van de stichting, de schouders er on-

der gaan zetten. Vanuit de stichting kan er naast de organisatorische, 

voorbereidende en uitvoerende taken een werkgroep gevormd worden 

om met de gemeente de inanciële middelen te zoeken. Hiervoor zijn 
meer mogelijkheden dan alleen 100% inanciering vanuit de gemeente 
of via een commerciële partij. Het vinden van de inanciering zal cre-

ativiteit en ondernemingsgeest vragen, maar is echt mogelijk. En met 

lokale ondernemers zou het project, net bij de totstandkoming van De 

Vierstee, weer een echt door de gehele bevolking en het bedrijfsleven 

ondersteund initiatief worden. 

Korte lijnen, geen overhead, directe betrokkenheid en je inzetten voor 

iets waar je zelf direct de vruchten van plukt; dat is naar mijn mening 

de kracht en de succesfactor van deze opzet. 

Er is in deze gemeente voldoende kennis/kunde/enthousiasme en ca-

paciteit in huis om van de Vierstee weer een prachtig geheel te maken. 

Laten we aan de gang gaan en er een gezamenlijk een geweldig project 

van maken. Ik wil daar in ieder graag aan meewerken! Wie doet mee?

Wilt u de discussie nalezen en / of er zelf actief in participeren? Ga dan 

naar de groep Maartensdijkers op www.Linkedin.nl. U dient daarvoor 

wel een Linkedin-account hebben en zich bij de groep Maartensdijkers 

aanmelden.

Edwin Plug – Maartensdijk

Op 1 april a.s. bestaat het koor 25 

jaar. Het koor is opgericht in 1989 

en telt ruim twintig leden, verdeeld 

over vier stemgroepen: sopranen, 

alten, tenoren en bassen. Het Eccle-

siakoor oefent, onder leiding van de 

dirigent Peter Steijlen, iedere dins-

dagavond van 19.30 tot 21.30 uur 

in de Michaëlkerk. In de afgelopen 

25 jaar is het koor al vaak van sa-

menstelling veranderd, waren er 

meerdere dirigenten, maar zijn er 

ook leden, die al vanaf het allereer-

ste begin zingen bij het koor en dat 

nog steeds met veel enthousiasme 

doen

Jubileum 

Het jubileumjaar is heel bijzonder 

begonnen met een televisieoptre-

den bij de RKK begin januari. Er 

was en is uiteraard meer. Zo heeft 

dirigent Peter Steijlen, een mooi 

nieuw lied genaamd ‘Ruimte’ ge-

componeerd, dat ten gehore zal 

worden gebracht tijdens de vierin-

gen. Ook was er begin maart een 

gezellige koormiddag en staat er 

in september een heus jubileum-

feest op de planning. In maart 2015 

wordt het jubileumjaar afgesloten 

met een grote activiteit. 

30 maart

Als onderdeel van de festiviteiten 

zal het koor op zondag 30 maart in 

de Eucharistieviering in de Micha-

elkerk in De Bilt om 10.00 uur een 

aantal mooie liederen zingen uit het 

repertoire dat de afgelopen 25 jaar 

is opgebouwd. Na de viering zal er 

een moment van ontmoeting zijn 

t.g.v. het jubileum onder het ge-

not van een hapje en een drankje. 

[HvdB]

Jubileum Ecclesiakoor
Het Ecclesiakoor (van de Michaelkerk) in De Bilt  zingt gemiddeld één keer per maand in de vieringen 

in de Michaëlkerk in De Bilt. Daarbij gaan een behoorlijk zangniveau én gezelligheid samen. 

Het jubilerende koor. 
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VARKENS OESTERS TRUFFELANO
 Van ons bekende varkensvlees: met truffelkaas 

gevuld & lekker gemarineerd  100 gram 1,65

COTE DE BOEUFF 
Voor de kenners. Met een stoer been. 

Voor in de pan, oven of barbecue 100 gram 1,75

DE FRENCHED RACKS 
Van ons bekende lamsvlees. Aan een stuk of koteletjes. 

Superkwaliteit! Rosé te bakken 100 gram 3,50

OOSTERS KIPPPANNETJE 
Met o.a. gemarineerde kip� let, peultjes & een topping 

van sesamzaadjes, ± 20 min 0p 150°C 100 gram 1,25

KALFS VERSE WORST 
Iets aparts. Lekker gekruid & gezouten. 

Met o.a. grove mosterd & verse bieslook 100 gram 1,60

PROCUREURROLLADE 
Van ons bekende varkensvlees: lekker gekruid & gezouten. 

Braadtijd ca. 90 minuten 500 gram 4,98

Tip:

Wanneer u uw bestelling 

op geeft kunt u deze direct 

ophalen zonder te wachten!

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 24 maart t/m zaterdag 29 maart 2014. Zetfouten voorbehouden.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

 Nieuw van L’Oréal:

Collection 
Exclusive:

Lipstick nu met 25% korting 

van 14,99 voor 11,29

Nagellak met geïntegreerde

topcoat van 5,99 voor 4,50

Kinderopvang De Bilt

Contact gegevens

Kinderopvang De Bilt

Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt

Telefoon (030) 225 19 98

info@kinderopvang-debilt.nl

www.kinderopvang-debilt.nl

25

Ga je voor de buurtschool, of kies je juist voor een bepaalde vorm van onderwijs of ga je af op de 

verhalen uit je omgeving? Is de meest populaire school (van dit moment) ook automaisch de 
beste keuze voor uw kind?

Onze gemeente kent een breed scala aan basisscholen; waar moet je nu op leten als je 
een keuze maakt voor een basisschool? 

Woensdag 9 april vanaf 19:30 uur 
In het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven

Is er een voorlichingsavond over het maken van een 

schoolkeuze voor uw kinderen.

Geïnteresseerd? 

U kunt zich voor deze avond aanmelden door een 

mail te sturen aan info@kinderopvang-debilt.nl. 

Laat u verrassen en maak uw tuinwensen waar!

Hoefakker maakt kosteloos een inrichtingsschets voor uw tuin.  

Onze tuinontwerper komt graag bij u langs om de wensen en moge-

lijkheden te bespreken. Wij maken dan een handmatig schetsontwerp 

op schaal. Deze schets wordt op een later moment aan u gepresen-

teerd. Uiteraard inclusief kostenraming (nu maar 6% btw op arbeid) 

voor de aanleg.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

telefoon 030 220 1021

email info@hoefakker.com

website www.hoefakker.com 

wij zijn tuinontwerpers

ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 

www.mevision.info

Bilthoven, 

ophaal- en afl everpunt

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36, 3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

MULTIPRINT 
PRINTPAPIER

PER PAK € 2,99

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

week specials
Steak tartaar van ossenhaas  € 10,00

Hollandse garnalenkroketjes 
met wasabi mayonaise € 10,00

Gebakken Kabeljauwrugilet 
met mosterdsaus € 15,00

Gebraden ossenhaas 
met saus naar keuze € 17,50
Geserveerd met: gepote nieuwe malta aardappel, 
verse frieten, groenten en salade

Cono Sur Organic Sauvignon Blanc per gl. € 4,00
Bordeaux, Château Mireleurs  per gl. € 5,00

Met ingang van april hebben we weer een aantal 

bezorgwijken openstaan. Heb je interesse bel 0346 21192 

of mail naar info@vierklank.nl
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advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Dianthus

Dianthus Peman.

Potmaat 15 cm.

Per stuk

van 5,99Dvoor

3,49
A.s. zondag open

wk 13. Geldig van 27-03 t/m 02-04. OP=OP

Nieuw soort

Twee jaar geleden zijn ze gestart. 

Samen hebben ze hard gewerkt 

om er een goed lopend geheel van 

te maken. Mede door de nieuwe 

regels is het moeilijk om op deze 

manier door te gaan. Niet roken, 

geen alcohol onder de 18 jaar: veel 

horeca heeft er last van. Met een 

nieuwe start en het wijzigen van het 

concept moet het volgens de initia-

tiefnemers goed gaan komen. 

Nieuw concept

Veel mensen passeren dagelijks café 

Maarten. In het weekend zelfs een 

extra grote groep, de passanten. Roy 

Delicaat: ‘Daar zien wij goede mo-

gelijkheden in. We hebben hier een 

groot terras. Daar kunnen bij mooi 

weer mensen een goede pauze inlas-

sen.Maar natuurlijk kan dat binnen 

ook. Wij zijn druk bezig om een kok 

aan te nemen en gaan ook lunches 

en diners serveren. Onze insteek is 

niet om een volwaardig restaurant te 

runnen; meer een eetcafé’. 

Jeugd

Naast dit nieuwe concept blijven ze 

ook een plek waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten. Jannie Haver-

hoek: ‘Veel jongeren komen hier 

even wat drinken, omdat ze weten 

dat er altijd wel iemand is die ze 

kennen. Natuurlijk gaan we daar 

mee door’. Sinds zij het pand hu-

ren voeren ze een strak beleid. Roy 

Delicaat: ‘Wij zijn duidelijk. Eruit 

is eruit. Dat is bekend. Er is nu rust 

en we werken verder om een goede 

naam op te bouwen’. Eénmaal per 

maand is er in overleg met de jeugd 

een thema-avond. Roy Delicaat: 

‘Elke laatste zaterdag van de maand 

is het hier feest. Ook dat regelen we 

strak, inclusief twee man beveili-

ging. Gemiddeld zijn er dan tussen 

de 100 en 150 mensen aanwezig’. 

Opening

Zaterdag 29 maart start Café Maar-

ten offi cieel met een groot feest. 
Van 20.00 tot 24.00 uur is er live 

muziek, daarna tot 03.00 uur een 

dj. Om het voor iedereen duidelijk 

te maken zullen er ook nog posters 

worden opgehangen en er worden 

fl yers verspreid. Ook via facebook 
volgt meer hierover meer infor-

matie. De openingstijden van Café 

Maarten zijn van dinsdag tot en met 

donderdag van 11.00 tot maximaal 

01.00 uur. Op vrijdag van 11.00 tot 

03.00 uur, op zaterdag van 12.00 tot 

03.00 uur en op zondag van 12.00 

tot 20.00 uur.

’t Wapen van Maartensdijk
gaat verder als Café Maarten

door Marijke Drieenhuizen

Er wordt hard gewerkt bij ’t Wapen van Maartensdijk. De naam is inmiddels

verwijderd van de ramen, het terrras is weer schoon en binnen gebeurt ook veel.

Roy Delicaat en Jannie Haverhoek starten daar op zaterdag 29 maart met Café Maarten. 

Wouter van der Horst heeft zich tijdelijk teruggetrokken.

Roy en Jannie gaan samen verder met Café Maarten

Take a seat op het 
Planetenplein

door Henk van de Bunt

De werkzaamheden aan de buitenruimte rond het 

Lichtruim zijn zo goed als klaar. De Planetenbaan is 

vernieuwd, het Plutoplein is heringericht en opgeknapt

en het gebied rondom het nieuwe Het Lichtruim is af.

Aan de gebruikers van het Lichtruim werd vrijdag jl. 

het kunstwerk ‘Take a Seat’ aangeboden. 

Demissionair wethouder Arie-Jan Ditewig was tevreden met het uitein-

delijk resultaat: Dit is gezamenlijk bereikt: De SSW voor het gebouw, 

de gemeente voor de openbare ruimte en jullie - gebruikers van Het 

Lichtruim - maken het levendig’. De wethouder informeerde de aanwe-

zige jeugd, over het aantal klinkers die aan de voorzijde van het licht-

ruim zijn neergelegd: Het zijn er ongeveer 52.000. Het laatste puntje 

op de i op dit plein is het ‘cadeau’ wat hier staat. Het is een kunstwerk 

gemaakt door Saskia van Haeren. Ik heb het samen met mijn collega 

wethouder Bert Kamminga en de directeur-bestuurder van de SSW Ad 

van Zijl uitgezocht’. Van Zijl complimenteerde de gemeente: ‘Ik wil de 

gemeente een compliment maken. De sfeer van het plein sluit goed aan 

bij het pand. Het pleintje aan de Plutolaan is verdwenen, maar er is een 

mooi plein voor in de plaats gekomen. Zelfs het beeld van de winke-

lende dame heeft weer een schitterende plek gekregen. 

Take a seat

Het kunstwerk ‘Take a seat’ van Saskia van Haren is een prachtige bank 

met gedichten van Edward van de Vendel daarin gegraveerd. Saskia 

is een veelzijdig autodidact in beeldende en toegepaste vormen van 

kunst. Ze laat zich graag inspireren door kinderen. Edward van de Ven-

del schrijft veel meer dan gedichten voor kinderen. Hij schrijft ook tek-

sten voor prentenboeken, liedjes en gedichten. Ter gelegenheid van de 

plaatsing van het kunstwerk is door het Kunstenhuis, de Bibliotheek en 

basisschool Wereldwijs (allen gebruikers van Het Lichtruim) een folder 

gemaakt, waarin de inspiratie en de keuze van de kunstenaar wordt 

toegelicht. Jeugdbibliothecaris Annette Smeets houdt van gedichten: 

‘Omdat ze vaak op een mooie manier een emotie overbrengen en omdat 

het je vaak net even anders naar dingen laat kijken. Suzanne Adelaar 

en Helma de Jong vertellen in de folder over kinderen en gedichten: 

‘Suzanne is leerkracht op Wereldwijs en heeft haar afstudeerscriptie 

gewijd aan jonge kinderen en poëzie. Helma is naast leerkracht ook 

cultuur-coordinator op Wereldwijs. De tekeningen in de folder zijn ge-

maakt door leerlingen uit groep 3 van Wereldwijs.

Directeur Annemarie Hoornsman bedankt het gezelschap en het 

gezelschap kinderen, dat samen met de kunstenaar de onthulling 

verrichtte. 

Opknapbeurt Kringloopwinkel Emmaus

Kringloopwinkel Emmaus De Bilt kon best wel een opknapbeurtje hebben en ook achter de winkel kon 

onder een afdak wat extra ruimte worden gecreëerd. In het kader van NLdoet waren plm. 20 vrijwilligers 

opgetrommeld: medewerkers van www.Elmargroep.nl, eigen NLdoet medewerkers en Emmaus-vrijwilligers 

klaarden gezamenlijk de klus op vrijdag 21 maart.[HvdB]
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Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

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

Acties zijn geldig van woensdag 
26 maart t/m dinsdag 1 april 2014 

in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven
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Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt 
u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

Amstel 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
Per krat
12.99

Hardy’s Sailing 
of Hardy’s Stamp 

Australische wijn 
Alle soorten
Fles 0.75 liter
van: 4.29  - 5.49

voor: 3.00 - 3.84

8.998.998.998.

per krat

Per liter 1.25

Koop een actieverpakking 
blik of krat en ga naar Amstel.nl

WIN 3 KAARTEN 
VOOR DE KNVB BEKERFINALE

30%
korting

30%
korting

Op alle biologische 
aardappelen, 
groente, fruit 
én vlees!



 De Vierklank 13 26 maart 2014

advertentie

www.acconavm.nl
Utrechtseweg 370, 3731 GE De Bilt

Regel uw fi scale en notariële zaken nu, voor later! Wilt u hier 
meer over weten, meldt u dan aan voor de gezamenlijke 
thema bijeenkomst van Notarissen Houwing van Beek en 

accon■avm adviseurs en accountants op dinsdag 1 april 2014 
van 19.00 tot 22.00 uur. Deelname is kosteloos. 

U kunt zich aanmelden via utrecht@acconavm.nl

Al aangemeld? 
Themabijeenkomst Estateplanning.

Door het jaar heen zijn het diverse 

netwerken en cursussen waar de 

personeelsleden elkaar ontmoeten 

en gezamenlijk werken aan hun 

professionalisering. Een keer in de 

twee jaar komen alle personeels-

leden bijeen tijdens een Deltadag. 

Op woensdag 19 maart waren alle 

basisschoolleerlingen vrij en ver-

zamelden de 200 personeelsleden 

zich in de centrale hal van basis-

school Wereldwijs. Toen vorig 

jaar bleek dat de nieuwbouw van 

het Lichtruim keurig op schema 

liep, leek het de organisatie van 

Deltadag 2014 een mooie kans om 

de dag in Het Lichtruim te orga-

niseren. Basisschool Wereldwijs 

heeft het geluk dat in Het Licht-

ruim een heleboel organisaties zijn 

ondergebracht die het onderwijs 

kunnen ondersteunen en die orga-

nisaties wilden ook heel graag hun 

steentje bijdragen. Het thema van 

deze dag  ‘Er is meer dan rekenen 

en taal’ paste heel goed, want na 

heel veel tijd en aandacht voor de 

vakken rekenen en taal, leek het 

goed om ook de effecten van de an-

dere vakken weer eens extra onder 

de aandacht te brengen’, aldus een 

van de organisatoren.

Bomvol

De Deltadag werd gestart in een 

bomvol theater met het openings-

woord van Martin van Veelen, 

de algemeen directeur van Stich-

ting Delta. Achter hem was op het 

scherm ‘Het brein van de kunste-

naar’, de titel  van de presentatie 

van Mark Mieras al zichtbaar en 

vervolgens hebben de leerkrachten 

75 minuten afwisselend ademloos 

geluisterd en actief meegedaan. 

(zie www.mieras.nl, want het is 

niet alleen voor onderwijsmensen 

heel interessant). Na deze presen-

tatie waren de leerkrachten van 

Wereldwijs aan de beurt om al hun 

collega’s rond te leiden. Zo liepen 

de leerkrachten die aan dezelfde 

leerjaren lesgeven met elkaar door 

Het Lichtruim en werden veel er-

varingen uitgewisseld. Vervolgens 

konden de personeelsleden kiezen 

uit allerlei workshops. Deze work-

shops werden gehouden In de bi-

bliotheek, de gymzaal, de ateliers, 

de muzieklokalen, de danszaal, de 

theaterzaal, het computerlokaal, de 

kinderboerderij en in enkele loka-

len van Wereldwijs. Al met al bleek 

het een hele organisatie maar de or-

ganisaties in Het Lichtruim werken, 

na enkele maanden samen onder 

een dak, steeds beter met elkaar sa-

men en dat was direct al merkbaar 

tijdens deze Deltadag.

Effecten

Rond half vier werd de dag afge-

rond en konden de leerkrachten 

nog even napraten. ‘Het verhaal 

van Mark Mieras was echt super-

goed en ik wil daar in mijn onder-

wijs gebruik van maken’, ‘Erg leuk 

om weer eens met de leerkrachten 

van de andere scholen samen iets 

te doen, elkaar beter te leren ken-

nen  en over ons vak te praten’, ‘Ik 

ga gauw kijken of ik met mijn klas 

binnenkort een bezoek kan brengen 

aan de kinderboerderij, de biblio-

theek, het theater, de ateliers of…, 

ik kan vast niet kiezen’, ‘Mooi om 

in zo’n goed georganiseerde Stich-

ting te werken!’, zo maar wat reac-

ties van leerkrachten na afl oop van 
de Deltadag 2014.

Delta-medewerkers verkennen Het Lichtruim
Ruim 2600 leerlingen krijgen onderwijs op de negen scholen van Stichting Delta De Bilt.

De leerkrachten die dit verzorgen, stemmen hun werk steeds beter af. Dat gebeurt binnen

de scholen, maar door de goede samenwerking tussen deze scholen gebeurt dit

in toenemende mate tussen leerkrachten van meerdere scholen. 

Deltamedewerkers in Het Lichtruim.

Voedselbank schoon

Voedselbank De Bilt meldde in het kader van NLdoet de klus ‘Het moet schoon, het moet schoon’ aan. Om de 

klus te klaren meldden zich totaal 15 vrijwilligers, waaronder leden van Ladies Circle, een serviceclub voor 

vrouwen tot 45 jaar. [HvdB] 

Hans Münstermann
Schrijver Hans Münstermann komt donderdagmidddag 27 maart in de 

bilbliotheek vertellen over zijn succesvolle laatste roman ‘Mischa’. In 

deze roman krijgt Rosa Weber, een opgewekte 65-jarige weduwe op 

een dag de politie aan de deur. Haar oudste zoon blijkt zojuist aange-

houden te zijn voor de verdwijning van de tienjarige Mischa, een zaak 

die het land al maanden bezighoudt. 

Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2. Aanvang: 14.30 uur. 

Kaartverkoop: www.ideacultuur.nl, in de bibliotheek, bij de Biltho-

vense Boekhandel en bij Bouwman Boeken. Meer informatie is te vin-

den op de website van de bibliotheek.

Fijnstof-norm omlaag
‘Europa kan een grote rol spelen bij de aanpak van 

fi jnstof en geluidsoverlast. Voor bewoners bij de A27 in 
Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading is dat 

van belang’. Dat constateerde Anne de Boer, GroenLinks 
lijsttrekker in De Bilt op de recente openbare avond met 

zijn partijgenoot en Europarlementariër Bas Eickhout. 

Eickhout gaf aan dat de Europese normen voor uitstoot en voor fi jnstof 
omlaag moeten en dat daar in het Europees Parlement al over wordt ge-

sproken. Eickhout kon niet voorspellen of er ook voldoende steun zou 

zijn om de richtlijnen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) 

over te nemen. Deze liggen tot bijna de helft lager. Aan zijn Groene 

Fractie in het Europees parlement zou het niet liggen, aldus Eickhout: 

‘Gezondheid en veiligheid staan voorop, het blijft onbegrijpelijk dat 

in Den Haag steun ontbreekt om WHO- normen over te nemen’. ‘Als 

Brussel op dit thema een doorbraak maakt, is dat meer dan welkom en 

belangrijk voor de inwoners van onze gemeente’ aldus Anne de Boer.

(Henk Zandvliet)

Bas Eickhout beantwoordde veel vragen van de bijna veertig bezoekers.
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DE BOSBERGSCHOOL > DENNENLAAN 59-61 > 3739 KM HOLLANDSCHE RADING 

035 - 5771660 > info@debosbergschool.nl > www.debosbergschool.nl

Vanaf 2 jaar

zijn wij al

welkom.

  Wij volgen 

de Vreedzame 

   School.

Wij hebben 

een continu-

rooster en zijn  

elke dag om  

14:00 uur uit.

     Wij krijgen 

 vernieuwend 

  onderwijs 

   volgens 

    de IPC-

        methode.

Wij hebben 

  per schooljaar  

     5 flexibele 

       vakantie- 

       dagen. 

Naar school gaan op de Bosbergschool biedt meer 

voordelen dan u wellicht denkt. Komt u eens kijken.

>  PEUTERSPEELZAAL  

>  BASISSCHOOL  

>  BUITENSCHOOLSE   

 OPVANG

OPEN DAG  

ZATERDAG 5 APRIL  

10:00-13:00 UUR

       Onze school 

        biedt ook               

          naschoolse     

          activiteiten 

          aan.        

 Wij hebben  

  onze eigen 

    moestuin.

      Wij krijgen  

  van groep 1 t/m 8  

           engelse les  

       door een    

               native   
        speaker.

971_BC_Bosbergschool_advertentie_def.indd   1 20-03-14   22:01

25%

Honderden soorten klimplanten hebben we voor u klaargezet, 
waaronder alleen al 200 soorten clematissen.  Als u al niet bang wordt van die 

ENORME keus wordt u het wel van de korting, want DIE IS ZO HÓÓÓG, dat u 
misschien wel niet durft. Wees gerust, als u het echt wilt maken we, speciaal 

voor u,  die korting gewoon wat lager.

Tips: maak bij aanplant ruime plantgaten en meng de grond met siertuincompost 
(extra kalk bij een clematis), liefst extra bemesting met AZ meststof, plant om de 

voet van een clematis een lage heester ter 
bescherming tegen teveel zon.

Voor alle mensen die wel durven, deze week 
kassakorting op ALLE KLIMPLANTEN .............

Alléén voor

mensen

ZONDER

hoogtevrees
Geldig tot en met 
dinsdag 1 april

AANBIEDING

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

EXTRA: op de ECOstyle 

Klimplanten AZ meststof

een kassakorting van

25%

Afscheid van een bijzonder mens
Dré van Berkel was een bijzondere kunstenaar, vakbekwaam edelsmid 

en juwelier. Zijn markante persoonlijkheid en gevoel voor humor werd 

niet door iedereen begrepen. Maar velen zullen de prachtige juwelen van 

zijn hand koesteren en op die manier nog lang genieten van zijn nalaten-

schap en inspiratie. 

Geboren in Utrecht kreeg hij het edelsmeden al van kinds af aan mee. Zijn 

vader had een atelier en winkel op de hoek van de Schoutenstraat en de Gan-

zemarkt. Daar zijn eigenlijk alle kinderen met het edelsmidvirus besmet. De 

vakschool voor zilversmeden werd afgerond met een 1e prijs voor zijn werk. 

En na zijn opleiding tot goudsmid te hebben afgerond kon hij thuis zijn steen-

tje bijdragen. Dré was een groot vakman op het gebied van reparaties maar het 

liefst creëerde hij zijn eigen kunstwerkjes.

Het was destijds de bedoeling dat hij samen met zijn broer Jan de zaak in 

Utrecht zou voortzetten. Uiteindelijk koos hij in 1966 toch voor zijn eigen 

atelier op de Hessenweg in De Bilt. Daar kon hij naar hartelust zijn eigen cre-

aties tot leven wekken. Als hij inspiratie had, veelal ’s avonds laat en ’s nachts, 

dan kon hij zich helemaal verliezen in zijn werk. Als zo’n kunstwerk dan klaar 

was en hij er afscheid van moest nemen dan had hij vaak een week lang een 

slecht humeur. 

Hij hield niet van poeha, als hem gevraagd werd wat de belangrijkste ge-

beurtenissen uit zijn leven waren dan noemde hij steevast a. zijn typediploma 

b. zijn dansdiploma en c. zijn ontslag uit de gevangenis. Hij had namelijk 1 

dag in het gevang gezeten omdat hij zijn hond op het gras had laten lopen waar 

dat verboden was. Hij ging liever naar de gevangenis dan dat hij de opgelegde 

boete betaalde.

Op 16 februari is 

Drë van Berkel in 

zijn atelier aan de 

Hessenweg overle-

den. De ziekte die 

hem al een groot 

aantal jaren niet 

meer los liet is hem 

te veel geworden. 

Een kleurrijk mens 

die door zijn bijzon-

dere levensstijl, zijn 

kunstwerken en ju-

welen nog lang her-

innerd zal worden

Zijn favoriete beeld 

‘De Leeuweniguur’ 
waar zij zich mee 

vereenzelvigde.

Maartnummer De Biltse Grift
Dit maartnummer opent met het tweede deel van het verhaal van Ber-

nard Schut over een recent onderdeel van de geschiedenis van onze ge-

meente Van provo´s en kabouters. Het eerste deel was te lezen in het 

septembernummer van 2013. In het tweede artikel speelt ook weer de 

Werkplaats een belangrijke rol, zij het op een totaal andere wijze dan in 

het stuk van Schut. Mieke Koenen vertelt een boeiend verhaal over de 

belangrijke dichteres Ida Gerhardt en de Werkplaats.

In november is één van de oprichters van de vereniging overleden. José Clad-

der-Stinkens haalt herinneringen aan Tjitse Langerveld op in een In memo-

riam. Het artikel van Joost Ruitenberg is precies wat de titel zegt: De geschie-

denis van de (Veterinaire) Volksgezondheid De rol van dierenartsen bij het 

RIVM. In De Bilt toen en nu krijgt men weer een mooi beeld van een plekje 

in onze gemeente dat in de loop der jaren zeer sterk is veranderd. Ten slotte 

een reactie van Engbert 

Oldenkamp op het ar-

tikel Bomenpraat van 

Wim Krommenhoek in 

het septembernummer 

van 2013.

De Biltse Grift is ver-

krijgbaar bij Bouwman, 

Hessenweg 168, De 

Bilt, Bilthovense Boek-

handel, Julianalaan 1, 

Bilthoven en Tobac-

coshop Henk Hillen, 

Planetenbaan 17/21, 

Bilthoven

Protest voor de villa 

Wildzang.

Gezocht: 

enthousiast personeel voor 

onze ambachtelijke slagerij.

Wij zijn een veelzijdig bedrijf en verkopen 
naast de traditionele vleesproducten ook 

verschillende delicatessen, zoals 
kazen, tapas, olijven, wijnen etc.

Ook maken we zelf veel maaltijden.

Wij zijn op zoek naar een 

verkoopmedewerker/ster 
(parttime, fulltime of zaterdaghulp)

Heb je interesse om ons team te komen versterken, 

neem gerust contact op of kom eens langs…

Bilderdijklaan 110   Bilthoven

030-2282163

Dorpsweg 46 • 3738 CG Maartensdijk
0346-214112

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

vol frisse

ideeën!

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Irene Heren 1 kampioen

Afgelopen zaterdag stond er een belangrijke wedstrijd op het programma voor de 

volleyballende mannen van SV Irene. Al 3 jaar lang speelt het 1e herenteam van Irene onder 

leiding van Michel Everaert in de 3e divisie. Onder het motto 3 maal is scheepsrecht werd nu de 

lat hoog gelegd en besloot het team voor het kampioenschap te gaan.

Tot nu toe wisten ze op één na 

alle wedstrijden te winnen en bij 

minimaal een 3-1 winst tegen De 

Boemel kon Irene twee wedstrij-

den voor het einde van de compe-

titie de kampioenstitel bezegelen. 

Via social media werd een groot 

publieksaantal opgetrommeld om 

de mannen naar de overwinning te 

schreeuwen in de Kees Boekehal 

te Bilthoven.

Fel werd er aan de wedstrijd be-

gonnen wat resulteerde in een 

ruimte eerste setwinst voor Irene 

(25-12). De tweede set verliep 

moeizamer waarbij de mannen 

van De Boemel met vlagen goed 

in hun spel kwamen. Desondanks 

won Irene ook deze set ( 25-20). 

Het was wel een waarschuwing 

van De Boemel dat ze zich niet 

zomaar gewonnen gaven. Ook de 

derde set moest gewonnen wor-

den om de kampioenstitel veilig te 

stellen. Dit bracht enige stress met 

zich mee waardoor Irene het ni-

veau van de eerste 2 sets niet kon 

vasthouden. De Boemel won deze 

set (19-25).

Irene raapte zichzelf bijeen om de 

vierde set alles eruit te halen wat 

erin zat. Vroeg in de set werd een 

voorsprong gepakt die alleen maar 

groter leek te worden. Het niveau 

wat bereikt werd was voor het pu-

bliek om van te watertanden. Op 

24-12 werd de bal via de blok-

kering uit geslagen waardoor de 

wedstrijd beslist werd met een 3-1 

overwinning. Hiermee is de kam-

pioenstitel binnen voor de mannen 

van Irene die hierdoor promoveren 

naar de 2e divisie. Het behalen van 

het kampioenschap is een kroon 

op het werk van de 50-jarige Mi-

chel Everaert die zich in de jaren 

link heeft ingespannen voor het 
opleiden van talentvolle jeugd en 

daarnaast trainer, coach en spel-

verdeler is van het eerste heren-

team.

Hij zal het stokje nu gaan overdra-

gen aan een andere trainer die ver-

der aan de ontwikkeling van het 

team gaat werken om ook in de 2e 

divisie mee te kunnen spelen om 

de titel. Als speler zal hij een rol 

gaan vervullen in een lager team, 

waardoor er nu een vacature open 

staat voor een ambitieuze spelver-

deler.          (Wouter van Gilst)

Open Jeugd Toernooi 
TV Tautenburg

Onder prachtig lenteweer is de afgelopen tijd het Open Jeugd Ten-

nistoernooi van TV Tautenburg in Maartensdijk gespeeld. Naast veel 

jeugdleden van Tautenburg hadden heel veel verenigingen uit de regio 

deelnemers ingeschreven. Dat het niveau in Maartensdijk zeer goed is 

bleek uit het grote aantal inalisten van deze club. De jeugdige organisa-

tie van het toernooi had het onder de bezielende leiding van een aantal 

ervaren krachten prima voor elkaar en mede door het prachtige weer 

werd het een mooi toernooi.

De winnende Maartensdijk/Hollandsche Rading-combinatie van de 

Meisjes dubbel t/m 14 jaar.

SVM wint op karakter
Degradatievoetbal blijft altijd spannend. Zaterdag speelde SVM tegen het op de 2e plaats staande 

Jonathan niet zo zeer goed qua combinatievoetbal, maar wel met passie en veel inzet. 

Het eerste kwartier zette Jonathan 

SVM vast en creëerde ook een 

aantal kansen, die er door kee-

persgeluk en nonchalance bij de 

Jonathan-voorwaartsen niet in 

gingen. Het SVM middenveld, be-

staande uit Marcel Melissen, Die-

derik Hafkemeijer, Kelvin van den 

Bunt en Djoey Engel, kreeg steeds 

beter grip op het middenveld. In 

de 19e minuut was het schot van 

Diederik Hafkemeijer te zacht om 

de Jonathan goalie te kunnen ver-

rassen. De geelblauwen werden 

met de minuut gevaarlijker. Zo ge-

vaarlijk, dat bij een snelle SVM-

aanval de Jonathan-verdediging 

erg paniekerig ingreep en door 

een eigen doelpunt SVM aan de 

verdiende 1-0 voorsprong hielp. 

In bijna dezelfde minuut was het 

bijna al weer gelijk, maar nu hielp 

Vrouwe Fortuna SVM en ging de 

bal er niet in. Het moet gezegd: 

met wat kunst en vliegwerk bleef 

het tot aan de rust 1-0.

SVM startte in de 2e helft scherp 

en met veel inzet. Goed storend 

werk van met name Mike de Kok 

leverde hem balbezit op: een schit-

terende voorzet op Björn Engel 

volgde, die de 2-0 scoorde. SVM 

geloofde in meer en kreeg ook de 

ene na de andere niet te missen 

kans. De wedstrijd werd door de 

vele onnodige overtredingen van 

beide kanten harder en grimmiger. 

De scheidsrechter deelde veel gele 

kaarten uit, waar met name SVM 

de dupe van werd. Gevolg: nog 

voor het einde van de wedstrijd 

speelde SVM nog met 9 man en 

Jonathan met 10. Met hard wer-

ken en een prima teamspirit ble-

ven de heel belangrijke 3 punten 

in Maartensdijk. Jonathan was 

aangeslagen en had moeite om de 

nederlaag op een sportieve manier 

te accepteren. Dominic Jansen 

keepte een dijk van een wedstrijd. 

Jammer dat belangrijke SVM spe-

lers te gemakkelijk tegen te veel 

gele kaarten aanliepen en de vol-

gende competitie wedstrijd(-en) 

geschorst zijn. SVM is nog niet 

helemaal veilig, maar zette een 

heel belangrijke stap.

A.s. zaterdag is er een inhaalpro-

gramma. SVM speelt dan vriend-

schappelijk thuis tegen TOV uit 

Baarn. De week daarna speelt 

SVM uit tegen Elinkwijk.

Salvodames winnen soeverein
Het bezoekende Keizer Otto uit Naarden had niet veel 

in te brengen tegen Salvo. Alleen de 2e set werd nipt 

verloren. De overige sets werden gemakkelijk in winst 

omgezet wat resulteerde in een 3-1 overwinning.

Het jonge team van Keizer Otto staat twee plaatsen onder Salvo op de 

ranglijst. Dat bood goede perspectieven op winst. De eerste set was 

Salvo wel sterker maar speelde erg wisselvallig. Aan het begin van de 

set namen de dames ruim voorsprong maar raakten deze voorsprong 

weer snel kwijt door slecht te stoppen waardoor de aanval stokte. Na 

een time out ging het beter en werd de set uitgemaakt met 25-18. In de 

2e set waren beide teams gelijkwaardig aan elkaar. De punten werden 

over en weer gemaakt wat doorging tot de stand 23-23. Door weer een 

stopfout en een goede aanval van de tegenstander werd de set verloren 

met 23-25. In de 3e en 4e set was Salvo weer oppermachtig. Door goe-

de services van Rianne Diepeveen en Marit van Ee en een gevarieerde 

aanvalsopzet door spelverdeelster Carine de Ridder werd de tegenstan-

der overrompeld. Met de setstanden 25-16 en 25-13 werd de wedstrijd 

met 3-1 gewonnen. Door dit resultaat stabiliseert Salvo haar 6e plek op 

de ranglijst. Zaterdag 29 maart spelen de dames om 14.15 uur in sport-

hal Galgenwaard in Utrecht tegen v.v. Utrecht. 

Wij zijn overweldigd door alle 

enthousiaste vaak jeugdige klan-

ten en willen iets terug doen om 

ons 1-jarig bestaan te vieren. De 

Bilt is sportgemeente en daarbij is 

sporten op jonge leeftijd leuk en 

gezond. Maar sportkleding is vaak 

duur. Wij willen graag shirtsponsor 

worden van een jeugd sportteam en 

daarmee een bijdrage doen aan de 

jeugdsport. Zoekt jouw sportteam 

nog een sponsor voor dit jaar of 

volgend jaar? Kom dan nu met je 

team naar Gelato Burano en maak 

een foto bij ons voor de deur (tus-

sen 14 en 18 uur) en schrijf je in 

voor zondag 6 april! En neem met-

een een ijsje uiteraard. Uit de inge-

leverde foto’s met motivatie kiezen 

wij 1 team waar wij ons 2 jaar aan 

verbinden.

En als je er toch bent, wij zoeken 

voor deze zomer nog enthousiaste, 

gastvrije en representatieve mede-

werkers tussen de 15 en 18 jaar. 

Interesse, bel dan 06-42475007 om 

kennis te maken.

IJssalon zoekt jeugd sportteam 
om te sponsoren!

Italiaans ambachtelijke ijssalon Gelato Burano, gevestigd in de Dorpsstraat 60 De Bilt, 

bestaat bijna een jaar en is al weer vol in bedrijf. 

Bijgevoegd daarom een waardebon om de lente te proeven!

advertorial

Tegen inlevering van deze bon 

ontvangt u een 2e bolletje 

gratis  t/m 30 maart. 

Eenmalig te gebruiken. 

De kampioen van de 3de divisie A met de via social media opgetrommelde supporters   foto BVAfotograie
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Sprekers op de themabijeenkomst 

waren Ine Spee, adviseur van het 

Instituut voor Psychotrauma en 

Ronald Nagtegaal, directeur van de 

Kerckeboschschool in Zeist. Spee 

deed een boekje open over rouw-

verwerking bij kinderen, waarbij 

zij duidelijk maakte dat het ene 

kind het andere niet is: ‘Rouwver-

werking is een individueel proces 

en dat moeten we als hulpverleners 

goed in het oog houden. Er is niet 

één hulpverleningsmethodiek, die 

bij iedereen werkt. Karaktereigen-

schappen, gezinsstructuur, leeftijd 

en kennisniveau bepalen mede hoe 

een kind omgaat met een plotseling 

verlies en hoe snel het die gebeur-

tenis een plek in zijn of haar leven 

kan geven. 

Op die persoonlijke situaties moe-

ten hulpverleners kunnen inspelen. 

Heel belangrijk is altijd open en 

eerlijk te zijn, want kinderen kun-

nen heel gedetailleerde en confron-

terende vragen stellen over wat er 

is gebeurd. Wat goed kan werken is 

kinderen een plek te geven in de ri-

tuelen rondom een sterfgeval, zoals 

samen een tekening voor de overle-

dene maken of het dragen van een 

kaarsje of een bloemstukje bij een 

herdenkingsbijeenkomst. Dan voe-

len ze zich erbij betrokken en dat 

kan helpen bij de verwerking’.

Betrokkenheid

Die actieve betrokkenheid was er 

ook in de Kerckeboschschool in 

Zeist, die vorig jaar werd getrof-

fen door de verdwijning en de dood 

van de twee broertjes Ruben en Ju-

lian. Directeur Ronald Nagtegaal 

vertelde in een indringend betoog 

welke impact de dood van de jon-

ge leerlingen had op zijn school: 

‘Het waren heel intensieve weken, 

waarin schoolleiding en docenten 

alles hebben gedaan om de kinde-

ren zo goed mogelijk te helpen bij 

hun verwerking. Er is veel gepraat 

en we hebben ook aandacht besteed 

aan rituelen waarin iedereen zijn 

gevoelens kwijt kon. Tijdens de 

vermissing brandden er twee kaar-

sen als lichten van hoop. Bij de uit-

vaart stonden alle lesgroepen langs 

de weg waar de rouwstoet langs-

kwam om hun klasgenootjes met 

bloemen uit te zwaaien. We hebben 

als school ontzettend veel geleerd 

van deze tijd, onder andere hoe 

belangrijk het is om ook in een pe-

riode van rouw de dagelijkse gang 

van de lessen zo snel mogelijk weer 

op te pakken. Dat geeft de kinderen 

houvast en dat brengt weer rust in 

de groep’. 

Zorg

De thema-avond in de Mathildezaal 

van Jagtlust volgde op een bijeen-

komst van de werkgroep Geeste-

lijke zorg bij rampen van de Raad 

van Kerken, die ’s middags plaats-

vond in de Opstandingskerk in 

Bilthoven. Pastoraal medewerkers 

hoorden daar ook de lezingen van 

Ine Spee en Ronald Nagtegaal. Het 

thema ‘kinderen in crisis’ was ge-

kozen als onderwerp voor de twee-

jaarlijkse bijscholingsbijeenkomst 

voor mensen die vanuit de Biltse 

kerken inzetbaar zijn om mensen 

bij ramp- en crisissituaties gees-

telijke steun te verlenen. De Raad 

van Kerken vond dat het thema zich 

leende voor een bredere doelgroep 

en nam het initiatief om vertegen-

woordigers van scholen en vereni-

gingen uit te nodigen. De reacties 

van de deelnemers aan de avond 

maakten duidelijk dat de verhalen 

van Spee en Nagtegaal behoorlijk 

wat hadden losgemaakt en dat de 

mensen goede tips en adviezen had-

den gehoord over het ondersteunen 

van kinderen die door het noodlot 

worden getroffen.

(Rob Jastrzebski)

‘Jong en kwetsbaar’
Leerzame themabijeenkomst over kinderen in crisissituaties

De Biltse Raad van Kerken en het Instituut voor Psychotrauma hielden dinsdag 17 maart 

een thema-avond over kinderen in crisissituaties. Vertegenwoordigers van scholen, buurt- en 

sportverenigingen waren uitgenodigd in de Mathildezaal van het gemeentehuis om te horen 

hoe gericht steun kan worden gegeven aan kinderen die een traumatische ervaring hebben 

meegemaakt, zoals de plotselinge dood van een van de ouders, broertje of zusje of een klasgenootje.

Ine Spee tijdens de thema-avond in de Mathildezaal van Jagtlust.

Binnen kregen alle leerlingen eerst 

een korte instructie, daarna ging de 

helft van een groep mee naar een 

enorme vrachtwagen van PostNL 

om de dode hoek van dichtbij te 

kunnen waarnemen. De andere 

helft van de groep bleef binnen en 

werkte daar in groepjes met mini-

atuurvrachtwagens op kruispunten 

en rotondes. Ze gingen daar ver-

schillende voorgestelde situaties 

naspelen. Voorafgaand aan deze 

lessenserie verzorgde de school zelf 

ook al een theorieles en een bijbe-

horende quiz.  (Harry Prosman)

Team Veilig op Weg bezoekt scholen
Transport en Logistiek Nederland, de grootste werkgeversorganisatie in het wegtransport, gaf 

donderdag 20 maart in samenwerking met DHL en Post NL over vrachtauto’s en andere grote 

voertuigen in het verkeer aan leerlingen van de School met de Bijbel in Maartensdijk. 

Omstreeks 9.00 uur begon VVN samen met logistiek dienstverlener DHL en postbedrijf Post NL aan deze les 

(binnen en buiten) met delen van de basisschoolgroepen 7 en 8. [foto Henk van de Bunt]

Groep 8B Julianaschool 

wint Leerplichtquiz
Tijdens de Dag van de Leerplicht staan leerlingen, ouders en 

leerkrachten stil bij het feit dat kinderen in Nederland het 

recht hebben om zich te ontwikkelen en een diploma te halen.

Op donderdag 20 maart werd in De Bilt voor de tiende keer de Dag van 

de Leerplicht gehouden. In totaal deden drie groepen 8 van de Juliana-

school en de Regenboogschool mee aan de Leerplichtquiz, georgani-

seerd door de leerplichtambtenaren van de gemeente. Groep 8B van de 

Julianaschool kwam als winnaar uit de bus met een gemiddelde score 

van een 7,2. Daarnaast ontvingen de beste leerlingen van de groepen 

8 een boekenbon. De vragen in de quiz gingen over het thema van de 

Dag van de Leerplicht: ‘School? Bekijk ’t eens anders!’ Het recht om te 

leren en naar school te gaan stond daarbij centraal.

Groep 8B van de Julianaschool in Bilthoven is winnaar geworden van 

de Leerplichtquiz 2014. De klas ontving op donderdag 20 maart uit 

handen van wethouder Bert Kamminga de beker. 

Voorlichtingsbijeenkomst 

keuze basisschool
Voor ouders is het vaak lastig om te bepalen wat voor hun kind een goe-

de schoolkeuze is, zeker omdat de gemeente De Bilt een breed scala aan 

basisscholen kent. Om ouders hierbij tegemoet te komen organiseert 

Kinderopvang De Bilt in samenwerking met de CED groep, educatieve 

diensten, een voorlichtingsavond over dit onderwerp op woensdag 9 

april a.s.. 

Marla van Berge Henegouwen van de CED groep zal toekomstige 

(school-)ouders in ongeveer anderhalf uur vrijblijvend voorlichten bij 

het maken van de schoolkeuze. Onderwerpen die aan de orde komen 

zijn:

•	 	Informatie	over	vrijheid	van	keuze,	leerplicht	en	type	scholen;
•	 	Hoe	werkt	een	basisschool,	hoe	ziet	een	schooldag/schooljaar	eruit	

en wat leren kinderen op school?

•	 	Waar	kun	je	op	letten	als	je	een	school	kiest?
•	 	Wat	kunnen	ouders	van	een	school	verwachten?

Ouders zijn vanaf 19.30 uur welkom in Het Lichtruim, Planetenplein 

2 in Bilthoven. De presentatie wordt gehouden in de vergaderruimte 

tegenover het domein van Kinderdagverblijf De Steenuiltjes. Om 21.15 

uur is er een informatiemarkt met  verschillende informatiestands van 

de diverse scholen. Ook de diverse BSO’s van Kinderopvang De Bilt 

zullen zich dan presenteren. Geïnteresseerden kunnen  zich voor deze 

avond aanmelden door een mail te sturen aan info@kinderopvang-de-

bilt.nl.  
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De kinderen werden actief bij de 

les betrokken. Gitta van Eick vroeg 

of ze wel eens buikpijn hadden en 

of ze wisten hoe dat kwam. Met 

de antwoorden kon ze inzichtelijk 

maken dat dit vaak met de spijsver-

tering te maken heeft. In het onder-

deel van de les dat over smaak ging 

werd verteld dat zintuigen invloed 

hebben op de smaakbeleving. Er 

waren verschillende soorten cake 

meegebracht waar de kinderen hun 

zintuigen op los mochten  laten. 

Natuurlijk hoorde daar ook proeven 

bij. De ervaringen daarbij werden 

in de groep besproken.

Jan Peter Oosterloo en Gitta van 

Eick willen de kinderen bewust 

maken van het belang van ge-

zonde voeding voor het lichaam. 

Ze vertelden onder andere wat het 

verschil is tussen een biologische 

bloemkool die EkoPlaza verkoopt 

en een gewone uit de supermarkt. 

De les werd beëindigd met biologi-

sche limonade en chocolademelk. 

Eerder die week hadden de kinde-

ren in een les die een bakker gaf al 

geleerd dat chocola gezond is, maar 

dan alleen pure chocola met zo min 

mogelijk suiker. [GG]

Week van de Voeding op Julianaschool
Als afsluiting van de Week van de Voeding kregen leerlingen van de groepen 6a, 6b en 6c van de 

Julianaschool op vrijdag 21 maart een gastles over gezonde voeding. Eigenaar Jan Peter Oosterloo 

van EkoPlaza en natuurvoedingskundige Gitta van Eick gaven in de les voorlichting over het belang 

van gezond eten en vertelden de kinderen wat over het onderwerp spijsvertering en smaak. 

Groep 6b van juf Linda Kuijt luistert aandachtig naar de gastmeester en juf.

De Reiger klaar voor de lente

Vrijdag 21 maart waren 11 mensen van het Zeister PGGM en 7 leerlingen van Havo3 van de Werkplaats voor 

NL Doet in actie bij De Reiger in Bilthoven. Alle cliënten hadden een vrije dag genomen om samen de klussen 

te klaren. Ook al regende het bijna constant: de hogedrukspuit werd ingezet om het terras weer schoon te 

maken. Een andere groep ging naar een Tuincentrum om nieuwe plantjes te kopen en voor diegenen, die 

liever binnen wilden blijven was er een andere uitdaging: de keukens uitsoppen. In de welkome pauzes was 

er koffi e en thee, een beetje warmte en heel lekkere koeken. [MD]

Onderweg kwamen zij allerlei on-

gevallen tegen waarbij ze hun op-

gedane kennis in praktijk moesten 

brengen. Zo was er een ongeluk met 

twee fi etsers, een vergiftiging en 
kinderen die uit een klimrek waren 

gevallen. Alle slachtoffers werden 

zo goed mogelijk behandeld en in 

sommige gevallen moest een am-

bulance gebeld worden. Daarnaast 

werd er ook geoefend met het rijden 

van een rolstoel.

80 jaar

Al met al een zeer geslaagde eerste 

samenwerking van het Rode Kruis 

en scouting AMG. Het Rode Kruis 

De Bilt viert dit jaar het 80-jarig 

jubileum en scouting AMG bestaat 

inmiddels alweer 45 jaar. Beide 

organisaties zijn maatschappelijk 

bezig en staan voor meer dan al-

leen een leuke vrijetijdsbesteding. 

Het Jeugd Rode Kruis komt elke 

woensdag samen in Toutenburg en 

oefent daar eerste hulp bij ongeluk-

ken, reanimeren en het werken met 

een AED. Daarnaast zijn er mobiel-

tjescursussen voor ouderen, organi-

seert men collectes, worden schoe-

nendozen gevuld voor kinderen in 

Oost Europa en zet men zich in voor 

activiteiten voor het vakantieschip 

van het Rode Kruis. De leden van 

scouting AMG komen elke zaterdag 

bij elkaar in het clubhuis aan de Die-

renriem waar ze spelenderwijs le-

ren samen te werken, zelfstandig te 

worden en met respect omgaan met 

de natuur en met anderen. De geza-

menlijke EHBO oefenochtend was 

een groot succes en zal zeker niet de 

laatste samenwerking zijn tussen het 

Rode Kruis en scouting AMG.

(Kris Hekhuis)

Oefenochtend Jeugd Rode Kruis
en scouting AMG

Als afsluiting van een aantal EHBO lessen door het Rode Kruis aan de leden van scouting 

AMG werd zaterdag 22 maart in Maartensdijk een grote EHBO oefening gehouden. In kleine 

groepjes gingen de leden van het Jeugd Rode Kruis (van de afdeling De Bilt) en de jeugdleden 

van de AMG op speurtocht door Maartensdijk. 

Oefenochtend Jeugd Rode Kruis en Agger Martinigroep.

2e hands markt
Op het erf van zorgboerderij Nieuw Bureveld / Landwinkel De Hooierij 

in De Bilt wordt op zaterdag 29 maart 2014 weer een 2e hands kinder-

kleding- en speelgoedmarkt gehouden. De verkoop is van 8.30 uur tot 

11.00 uur. De boerderij c.q. landwinkel is gelegen aan de Universiteits-

weg 1 in De Bilt (tegenover voormalig tuincentrum Europatuin). 

Groene schrijver op 

Martin Luther King-school
Maurits Charles (zeg maar Sjarrel) van Huijstee schrijft 

boeken over Diego Zonnesteek. Dinsdag 18 maart was hij 

te gast op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk.

Van Huijstee kwam naar Maartensdijk om voor te lezen uit zijn boe-

ken over Diego Zonnesteek voor de basisschoolgroepen 6 tot en met 8. 

Daarnaast deed hij een leuke ‘duurzaamheidquiz’. Het hele verhaal gaat 

– in een héle grote notendop - over de strijd voor een duurzame wereld. 

In het kinderboek Diego Zonnesteek & de magische bril staat de tran-

sitie van fossiele energie naar schone energie centraal. Van Huijstee wil 

in dit boek overbrengen dat die transitie een spannend avontuur is dat 

vraagt om een enthousiaste aanpak en niet om zure gezichten. ‘Diego 

gaat voor een mooie groene wereld, net als wij allemaal’, aldus een van 

de reviews.  (Corinne Bunschoten)

Dankzij een sponsor mag van Huijstee gedurende 6 maanden scholen 

bezoeken in zijn Burton auto. Hij is voor 96% gerecycled en heeft 

Energielabel A, omdat deze 1 op 20 rijdt. (foto Henk van de Bunt).

Open dag Bosbergschool
Veel aandacht voor Natuur, de Vreedzame School, een vernieuwend 

internationaal onderwijsconcept IPC, een Verrijkingsklas, Engelse les, 

een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. Basisschool de Bos-

bergschool in Hollandsche Rading heeft het allemaal in huis. Wie eens 

binnen wil kijken en ervaren hoe het werkt op deze school, is zaterdag 

5 april van harte welkom op de open dag. Tussen 10.00 en 13.00 uur 

zijn kinderen en hun ouders van harte welkom om in en om de school 

aan de Dennenlaan 59 een kijkje te nemen. Er zijn diverse activiteiten 

waaraan kinderen mee kunnen doen. 



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Bureau 80x160 en archiefkast 

80x45x75 (l-b-h). € 45,-. Tel. 

06-55702207

Dvds charmed en dvds csi 

New York, beide 8 seizoe-

nen € 10,- per seizoen. Alle 

dvd’s in prima staat! Bel: 

06-16380350

90 (AH) keukenmini’s € 7,50; 

200 (AH) Superdieren € 5; 

12 Toy Story poppetjes € 5;-. 

Ratatouille poppetjes € 5,-. 

Tel. 030-2205673

1 paar rubb. laarzen (1 x 

gedragen), mt 40/41, met ver-

stelbaar riempje, kleur zwart. 

€ 10,-. Leuk en onbeschadigd 

Fisher Price kinderfornuisje. 

€ 10,-. Tel. 06-19691119 na 

18.00 uur. 

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

KLM-huisjes voor de verza-

melaar. Diverse nummers. 

€ 4,-. KLM-onderzetters voor 

de verzamelaar. Stenen tegel-

tjes op vilt met afbeelding van 

gevels. € 3,-. Per stuk. Tel. 

06-14351294

Roeimachine (opklapbaar 

type Regatta van het merk 

BH Fitness. € 45,-. Tel. 06-11 

291353

25 kleine verschillende stenen 

schildpadjes. Allerlei kleuren 

voor liefhebber totaal € 49,-. 

Tel. 030-2204505

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Bescherm uw huid al in het 

voorjaar tegen de zon! Aloë 

Vera SUNSCREEN. € 18,65 

Aline Lindner 06- 11940930

Verzameling oude miniatuur 

dranken flesjes,samen € 10,-. 

4 stevige eiken eetkamerstoe-

len, samen € 25,-. Tel. 030-

2205540

Grote doos volgestapeld 

met allerlei leuk speelgoed, 

meest nieuw, leeftijd 2-8 jaar 

alles samen € 15,-. Tel.030-

2205540

Piano merk Zimmermann van 

begin vorige eeuw. In goede 

staat. Houten omtimmering. 

Prima klank en goed onder-

houden. Mag meegenomen 

worden. Tel. 06-54374944

Vogelkooi 70x45x70cm. 

€ 15,-. Tel. 030-2288029

Ovalen grenen salontafel met 

5 laatjes i.z.g.s. € 25,-. Boch 

boerenbont zoutpot met hou-

ten deksel i.z.g.s. € 20,-. Tel. 

0346-214065 of 06-29506849

Römer King autostoeltje ver-

stelbaar i.z.g.s. € 45,-. Tel. 

0346-214065 of 06-29506849

Roestvrijstalen pedaalemmer 

Brabantia 30 liter. € 7,50. Tel. 

0346-212662

HOOIRUIVEN, ook te 

gebruiken aan de muur 

als bloempot. € 25,-. Tel. 

06-22638840

Ronde crème kleurige plan-

tenzuil voor in de kamer, 

in een stuk gegoten. € 20,-. 

Witte betonnen tuinlaars. Er 

kan een plant in, voor in de 

tuin. € 25,-. Tel. 0346-214084

Roestvrijstalen barbecue 

(zuil) nog nieuw in verpak-

king. € 25,-. Tel. 0346-214084

Ongeveer 13m2 betonklinker-

tjes. Gratis af te halen. Tel. 

0346-2201428

6 zakken haringen € 5,-. 907 

gasfles + drukgroep. € 15,-. 

Tel. 06-52386150

Te koop gevraagd

Oude RACEFIETS jaren 

70-80-90 (in huidige 

staat) voor student. Tel. 

06-83235321

Wie heeft er op zolder nog 

lp,s 45 TOEREN PLATEN 

van pop en Beat muziek uit de 

jaren 50 en 60 staan voor ver-

zamelaar?. Tel. 06-12946730

Personeel gevraagd

Slagerij van Eck zoekt 

enthousiast personeel. Zie 

pag 14

HUISHOUDELIJKE HULP 

in Bilthoven gevraagd voor 3 

uur, 1x per 2 weken. Ervaring 

en referenties gewenst. Tel. 

06-20671736

Personeel aangeboden

Het ONDERHOUD van uw 

(grote) tuin is in goede han-

den bij Rein: 06-82004441.

Diversen

Paardenmest gratis af te halen. 

Stal Arends in Maartensdijk 

heeft er bergen van. Bel voor 

meer info 06-54753516.

Ook voor permanent en 

andere haarbehandelingen 

zit u goed bij BETTY’S 

CORNER! Elke woensdag en 

vrijdag bij “Kapper Hans” in 

Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

CAMPERACCU'S voor elk 

merk vanaf € 79,00. Draaiweg 

52, 3515 EM Utrecht. www.

accushop.nl. Gratis bezorgd.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Tuinservice van Vliet, Nw. Weteringseweg 34. vrijdag/

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

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

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

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

en zaag en tuinwerkzaamheden. Zie www.vanvliettuinservice.

nl. Tel. 06-54751296

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

10e penning administraties is al 8 jaar vertrouwd het adres 

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

0346-822255 www.10epenning.nl

Computerspecialist. Voor al uw computer-,laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

mevoshop.nl of 06-30186342. Tapijt en vinyl van bekende 

merken v.a. € 5,= per m2.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteu-

ning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. 

www.MPGcoaching.nl 

Roldeur/archiefkasten van topmerk Lensvelt. Maten 

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

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

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

bellen 0355771903 Wij hebben ca. 40 kasten op voorraad.

Kies zelf voor uw financiële toekomst! Onderneem zelf 

wat! Parttime, van huis uit, geen startkapitaal, geen risico, 

gezinsvriendelijk. E. Doornenbal-Boogaard. Info: doornen-

bal-boogaard@planet.nl of 0346 212687

Zonwering, rolluiken, markiezen en luxaflexjaloezieën 

reparatie. Zonweringonderdelen Service Groenekan. Tel. 

06-26604779 

Cursussen/ trainingen

Herhalingscursus Reanimatie en AED. Dinsdag 15 april 

2014 geven wij weer een herhalingsles reanimatie en AED. 

U kunt tijdens deze les uw vaardigheden op het gebied van 

reanimeren weer beoefenen. Kosten: € 25,-. De locatie is 

Woon-zorg-Dienstencentrum Dijckstate, Maertensplein 98, 

Maartensdijk. Voor informatie/aanmelden: Gerarda Koops-

Vos via bhvehbo@ziggo.nl. Tel. 0346-213148/ 06-50968336.

Yoga in nieuw Dorpshuis Hollandsche Rading. Door mee 

te doen met yoga voel je je energieker en fitter, je spieren 

worden sterker, de ademhaling verbetert en ben je meer 

ontspannen. Iedere yogales eindigt met lange ontspanning, 

meditatieve muziek en serene rust. 

Wanneer? ma 19.30 - 20.30, vrij 10.00 – 11.00 en van 16.00 – 

17.00 uur. Meld je nu aan voor een gratis proefles bij ervaren 

yogadocente Mirjam de Boer via info@soepelengezond.nl 

Meer info: www.soepelengezond.nl

Zie pag. 8 voor Mens De Bilt cursussen

Mokveld Hoveniersbedrijf te Maartensdijk -voor complete 

tuinverzorging en -aanleg. Zie ook www.mokveldhoveniers-

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

Te huur bedrijfsruimte aan de Industrieweg Maartensdijk 

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

06-54623282

Nog enkele paardenboxen vrij bij Stal Arends, Eikensteeg 

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

buitenrijbaan, overdekte stapmolen en overdekte longeervol-

te, ruime uitrijmogelijkheden, dressuur- en springinstructie, 

africhtingsmogelijkheden. Bel voor meer info 06-54753516.

Hockeyers Voordaan 
scoren er weer op los

De mannen van Voordaan boekten een degelijke overwinning op Alkmaar. 

Na de 7-0 van vorige week werd het nu op eigen veld 6-1. De dames verloren 

de belangrijke uitwedstrijd tegen concurrent Leonidas met 3-1, waardoor de 

aansluiting met de subtop uit zicht is en de strijd onderin moet worden uit-

gevochten. Volgende week spelen de mannen de belangrijke thuiswedstrijd 

tegen koploper HDM; bij winst verkleinen ze het gat tot één punt. 

Het plaatsen van zonnepanelen

kan veel op de rekening schelen

daarom is de raad

voeg het woord bij de daad

en ga aan de slag als zo velen

Guus Geebel Limerick

Kookkids 
Vrijdag 4 april begint 

in ’t Hoekie de nieuwe 

kookserie voor kinde-

ren van 8 t/m 12 jaar 

Van 16.00 tot 17.30 

uur gezellig koken met 

leeftijdsgenootjes en 

na afloop samen eten 

en opruimen. De laat-

ste les wordt er gekookt 

voor ouders/familie en 

vrienden. Aanmelden 

via 030-2201702 of hoe-

kie@mensdebilt.nl. 

Voordaan - Alkmaar - Thijs Wientjens scoort. www.fotovoordaan.nl



 De Vierklank 19 26 maart 2014

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

advertentie
Klussen bij TV Hollandsche Rading

Tennisvereniging Hollandsche Rading doet al jaren mee aan NLdoet. Vrijwilligers en leden maakten zaterdag 

22 maart in gezamenlijkheid alles klaar voor het zomerseizoen.[HvdB]

Het was wederom spannend vanaf 

de eerste minuut en je kon duide-

lijk merken dat beide ploegen in 

ieder geval niet wilden verliezen. 

In het eerste kwartier speelde de 

wedstrijd zich voornamelijk op het 

middenveld af en behoudens twee 

kleine kansjes aan beide kanten was 

er weinig te beleven. Daarna pakte 

FC De Bilt het initiatief, maar het 

tempo waarin dit gebeurde was te 

laag. Elinkwijk was meer bezig om 

de Biltse spelers uit hun spel te ha-

len, maar FC De Bilt is dit jaar vol-

wassener geworden en zulke frat-

sen hebben niet zo veel effect meer. 

Kort achter elkaar losten Lennart 

van Dijk en Michael The mooie 

schoten op het Utrechtse doel, maar 

helaas troffen zij niet het net. Ook 

de gevaarlijke kopbal van Bobby 

Reijerse vloog net over het doel 

en zo was het dus gewoon nog 0-0 

bij de rust. In de rust vernam men 

dat de twee naaste concurrenten, 

Jonathan en Kockengen, het erg 

moeilijk hadden in hun wedstrij-

den, dus de tweede helft kon wel-

eens heel belangrijk worden.

Na de rust bracht Gerrit Plomp 

gelijk twee verse krachten in, Jan 

v.d. Dijssel en Erwin Korthals. Het 

hele team zette de schouders er 

goed onder en er kwam beduidend 

meer druk op het doel van de jonge 

Elinkwijk-keeper. Ook het aantal 

corners liep fl ink op en uit een van 
deze strakke corners kopte Dennis 

Adelaar heel mooi raak. Met nog 

een kwartiertje te spelen was de 

druk enigszins van de ketel , maar 

FC De Bilt leek dit keer geen ge-

noegen te nemen met een 1-0 over-

winning. Mike Versloot was de 

aangever van het tweede doelpunt. 

Op volle snelheid trok Mike naar 

voren en schoot de bal hard voor 

waar de perfect meegelopen Bob-

by eveneens op volle snelheid de 

bal in het doel kopte. De wedstrijd 

was beslist en het was heel verve-

lend dat een Elinkwijk-speler op 

schandalige wijze Sam Eerdmans 

van achteren schopte. De blessure 

viel gelukkig mee. De scheidsrech-

ter trok de rode kaart en ook de 

Utrechtse spelers schaamden zich 

voor hun teamgenoot.

Het talrijke publiek zag niet direct 

een mooie wedstrijd, maar heeft 

kunnen genieten van een spannende 

pot en van een team dat tegen een 

stootje kan. Toen later de resultaten 

van de andere wedstrijden uit 3D 

bekend werden bleek FC De Bilt de 

koppositie fl ink te hebben verste-
vigd. Het tweede won met 1-9 en 

kan volgende week thuis kampioen 

worden!

FC De Bilt steviger aan kop
Voorafgaande aan de wedstrijden van zaterdag 22 maart was het dringen aan de top in 3D. Tot 

de winterstop was het een top drie, maar de laatste weken kwamen Elinkwijk en IJFC

ook steeds meer naderbij. Op 22 maart stond voor FC De Bilt de thuiswedstrijd tegen

Elinkwijk op het programma en ook dit was een echte zes-punten-wedstrijd. Om 14.00 uur 

werd, voorafgaande aan de wedstrijd, een minuut stilte gehouden ter gedachtenis

aan Piet Hesp, een man die voor velen heel veel heeft betekend.

Elinkwijk speelde in de zwarte reservetenue van FC De Bilt.

DOS aanvoerster Marcella Bouw-

man was de hele week ziek geweest 

en nam plaats op de reservebank. 

A-junior Lisanne Groot verving 

haar prima nadat ze eerst met haar 

eigen team al een wedstrijd had ge-

speeld. De Westbroekers hadden de 

lange reis schijnbaar nog in de be-

nen, want het eerste wapenfeit was 

voor de thuisploeg. Het eerste schot 

was direct raak. Hierna duurde het 

een aantal minuten voordat DOS 

tegen scoorde op het winderige en 

open veld in Friesland. DOS was 

duidelijk sterker dan De Waterpoort 

en beschikte over meer korfballend 

vermogen. De Waterpoort greep ge-

durende de wedstrijd meer en meer 

naar de noodrem om de Westbroe-

kers af te stoppen. Halverwege was 

er een magere 4-6 voorsprong voor 

DOS.

In de 2e helft probeerde DOS de 

voorsprong verder uit te bouwen. 

Tegen de taaie Friezen ging dit 

beetje bij beetje. Eerst na drie pun-

ten voorsprong bij 6-9 en via 8-12 

naar een 9-14 voorsprong vijf mi-

nuten voor tijd. De Waterpoort 

bleef overtredingen maken en in-

casseerde hierbij ook nog een gele 

kaart. DOS kon het zich zelfs per-

mitteren om tot tweemaal toe vanaf 

de strafworpstip te missen. Vijf mi-

nuten voor tijd wisselde DOS nog 

A-junior Bas de Jong in. In de laat-

ste minuten van de wedstrijd lukte 

het DOS niet meer te scoren, maar 

was het de thuisclub die via een 

eindspurt nog driemaal scoorde en 

hiermee de eindstand op 12-14 be-

paalde. Een verdiende overwinning 

voor DOS, dat door dit resultaat 

naar de vierde plek op de ranglijst 

stijgt.

Aanstaande zaterdag ontvangt DOS 

nummer drie van de ranglijst Oran-

je Zwart uit Zwolle. Bij winst stijgt 

DOS door naar de 3e plek. De wed-

strijd begint om 15.30 uur.

DOS wint bij hervatting veldcompetitie

Na twee veldtrainingen en twee oefenwedstrijden startte het tweede deel van de veldcompetitie 

zaterdag voor DOS met een uitwedstrijd in Sneek. Direct een belangrijke wedstrijd voor DOS, 

want bij winst op De Waterpoort kon de blik omhoog op de ranglijst worden gericht.

Brandenburg-dames winnen niet
Afgelopen twee weken moesten de dames van 

Brandenburg het doen zonder de geschorste Susan 

Vervat en de geblesseerde Hannah Eijkman en Lisanne 

Havekotte. Zaterdag gingen de dames van Brandenburg 

echter weer vol goede moed naar Den Haag. 

Helaas kwamen de waterpolosters uit Bilthoven al snel op een 3-0 ach-

terstand. Ondanks goede inzwemacties, waarbij er een aantal keer een 

Haagse tegenstandster uit werd gestuurd, wisten de Brandenburgers 

deze man meer situaties niet om te zetten in doelpunten. De overtuiging 

en passie leek daarmee ook een beetje te zijn verdwenen. De dames 

van Brandenburg wisten hun kansen en schoten niet te benutten. Susan 

Vervat scoorde de enige twee doelpunten. Met een 8-2 verlies van S.G. 

Den Haag, keerden de dames teleurgesteld terug naar Bilthoven.

BMV gaat 
weer rijden

Zondag 30 maart opent de BMV 

(Biltse Motorrijders Vereniging) 

het nieuwe motorseizoen met de 

Openingsrit: een rit van ‘tussen 

de 100 en 150 kilometer’. 

De motorrijders verzamelen om 

11.00 bij Qwibus, Hessenweg 

169 De Bilt waar de koffi e klaar 
staat. Rond 11.30 uur worden de 

motoren gestart voor de eerste 

toertocht van 2014. Halverwege 

is er een lunch-tussenstop. Ge-

interesseerden in het bezit van 

een motor worden op deze dag, 

bij het ingaan van de zomertijd, 

uitgenodigd een keertje mee te 

rijden. 

Inlichtingen: www.bmvmotor.

nl of tel. 030 2283664 t.n.v. Jan 

Verheul.

Brandenburg speelt gelijk 
De heren van Brandenburg behaalden zaterdag na 

3 nederlagen eindelijk weer een punt tegen het in de 

onderste regionen verkerende LZ’86 uit Leiden. In een 

spannende maar niet beste wedstrijd scoorden de gasten 

in de laatste seconden de gelijkmaker.

Brandenburg begon goed, creëerde veel kansen maar zoals zo vaak 

werd er niet gescoord maar wel door de gasten die een 0-1 voorsprong 

namen. Maar al snel daarna scoorde Brinio Hond de gelijkmaker. In 

deze fase overleefde Brandenburg ook nog een dubbele man minder. 

In de 2e periode namen de gasten uit Leiden nogmaals een voorspong 

maar door 2 doelpunten van Arnold Witteveen stond Brandenburg hal-

verwege de wedstrijd met 3-2 voor, die in de 3e periode werd uitge-

bouwd naar 5-3. In deze fase kreeg midvoor Arjan de Haas een uitslui-

ting met vervanging waardoor de Biltse ploeg het systeem wat moest 

aanpassen en de gasten terug kwamen tot 5-5. Met nog ander halve 

minuut te spelen nam Brandenburg via wederom Arnold Witteveen de 

leiding met 6-5 maar in de laatste seconden scoorden de gasten via een 

wanhoops omhaal toch nog - de toch wel verdiende - gelijkmaker (6-6). 

Volgende week volgt de uitwedstrijd tegen Twente in Hengelo, een 

ploeg die ook vecht tegen degradatie. 

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Er is steeds meer belangstelling 

voor zonne-energie-systemen waar 

elektriciteit mee opgewekt kan 

worden. Zonne-energie, dat opge-

vangen wordt zal duurzaam omge-

zet worden in bruikbaar stroom en 

draagt op deze manier bij aan een 

betere en schonere leefomgeving. 

Ondanks dat de zon in Nederland 

relatief gezien weinig schijnt kan 

men toch de energierekening aan-

zienlijk verlagen. Bij de Maartens-

dijkse sportvereniging zocht men 

naar mogelijkheden een bescheiden 

bedrag aan ‘liggende gelden’ renda-

beler te kunnen maken. Voorzitter 

Frans van der Tol: ‘Op de bank le-

vert het momenteel niet echt iets op 

en we zochten naar andere vormen 

van opbrengsten. Wij denken dat 

een bedrag inzetten in de aanschaf 

van zonnepanelen op termijn een 

hoger rendement oplevert’. 

Betaalbaar

Zonnepanelen worden betaalbaar. 

Een investering in een zonnepa-

nelensysteem is tegenwoordig ook 

zonder enige vorm van subsidie 

rendabel. Een gemiddeld huishou-

den van 4 personen met een gemid-

deld elektriciteitsverbruik kan de 

investering al binnen gemiddeld 7 

jaar terugverdienen. SVM-lid Frans 

Bakker zocht het uit: ‘De zonne-

panelen van SVM gaan minimaal 

25 jaar mee, andere componenten 

zoals de omvormer gaan tegen-

woordig gemiddeld 10 jaar mee. 

Veel installateurs van zonnepane-

len geven 10 jaar of meer garantie 

op het systeem. De garantie van de 

fabrikant houdt in dat het systeem 

na een bepaalde periode (bijvoor-

beeld 20 jaar) nog minimaal 80% 

van het vermogen per zonnepaneel 

moet opwekken; indien dit niet het 

geval is, is er recht op compensatie 

in geld en/of panelen’. 

Begeleid

Vorige week zijn er door een be-

drijf, met verantwoorde assisten-

tie van echte clubmensen 80 zon-

nepanelen op de geprivatiseerde 

accommodatie van de Maartens-

dijkse voetbaltrots aangebracht. 

Vooralsnog de afronding van een 

zorgvuldig traject van nadenken, 

onderzoeken en overleggen met 

gemeente, leveranciers en uiteraard 

de eigen leden. Frans van der Tol: 

‘De gemeente De Bilt gaf direct al 

aan geen subsidiemogelijkheden te 

hebben, maar heeft ons uitstekend 

geholpen met deskundige begelei-

ding. Alles heeft geleid tot het mo-

ment van nu, waarop deze week de 

panelen worden aangebracht. Frans 

Bakker: ‘Er zijn goede afspraken 

gemaakt over garantie, rendement, 

compensatie en betalingen. Het 

gegarandeerde rendement zal 85 

% zijn, het ‘monitoren’ wordt de 

eerste jaren door de leverancier ge-

daan evenals de afhandeling met de 

energieleverancier en de netwerk-

beheerder’. 

Voor de club

SVM benadrukt al deze energie ook 

uiteindelijk voor de club en haar le-

den er in gestoken te hebben. De 

aangebrachte zonnepanelen hebben 

tot doel zoveel energie op te wek-

ken, dat niet alleen SVM in haar 

eigen behoefte kan voorzien, maar 

dat daarnaast de club er ook nog 

wat aan verdient. Frans van der Tol: 

‘Mogelijk bereiken wij hiermee in 

eerste instantie contributieverho-

gingen niet meer nodig te hebben. 

Uiteindelijk komt te winst van het 

geheel dan weer terug in de porte-

monnee van de leden’.

Winst op zonnepanelen bij SVM 
vloeit terug naar leden

door Henk van de Bunt

De Maartensdijkse SportVereniging SVM investeert uit haar reserves in een hoeveelheid 

zonnepanelen waar voldoende elektriciteit mee opgewekt kan worden om in het jaarlijks 

energieverbruik geheel of gedeeltelijk te kunnen voorzien.

Frans Bakker en Frans van der Tol op het dak van de accommodatie van SVM.

Er waren door de leerlingen van de 

Patoschool maar liefst 1080 bakken 

violen verkocht. Zaterdag 15 maart 

om 8.00 uur waren er veel helpende 

handen om de al die bakken vio-

len uit te laden. Daarna was het 

een komen en gaan van kinderen 

en ouders om de violen op te ha-

len en te gaan bezorgen. De totale 

opbrengst is 3.250 euro waarvan 

1.750 euro naar stichting Vrienden 

van het Wilhelmina Kinderzie-

kenhuis WKZ gaat. De resterende 

1.500 euro is bestemd voor nieuw 

buitenspelmateriaal van de school. 

Violenactie Patioschool geslaagd

De geslaagde violenactie zorgde tijdelijk voor een leurig tapijt bij school.

Gratis
tuinontwerpadvies

Op Nationale Tuinontwerpdag, vrijdag 11 april, 

geeft tuinarchitect Arjan Vergeer gratis tuinadvies in 

Bibliotheek Bilthoven aan het Planetenplein. 

Arjan Vergeer doet voor de derde keer mee aan de Tuinontwerpdag. Hij 

is benieuwd naar speciieke wensen en ideeën en helpt graag met het 
vinden van de juist vorm en uitstraling van uw tuin. Het advies levert 

geen kant-en-klaar ontwerp op, maar wel een eerste schets waarmee u 

verder kunt. Het is handig om voor het gesprek een plattegrond, enkele 

foto’s van uw tuin en uw wensenlijstje mee te nemen.

Voor een advies dient men van tevoren een afspraak te maken. De ge-

sprekken duren 20 minuten en vinden plaats tussen 14.30 en 17.30 uur, 

de precieze tijd wordt in overleg bepaald. Aanmelden voor een afspraak: 

in de bibliotheek, activiteiten@ideacultuur.nl of tel. 030 6916944. 

Thema-avond ‘bloei’
Op dinsdagavond 1 april wordt bij Groei & Bloei afdeling Bilt een 

lezing gegeven over de mogelijkheden voor een langer bloeiende tuin. 

Marcel Batist komt deze avond laten zien welke mogelijkheden er zijn 

om uw tuin in een kleurrijk naseizoen om te toveren.

Hij laat - middels een digitale show - een greep zien uit de  minder 

bekende plantengroepen. Ook een aantal tips voor vaste planten komen 

nog aanbod. Voor aanvang van de lezing liggen A4-tjes klaar met een 

overzicht van de gepresenteerde bloemen en planten. 

Aanvang 20.00 uur in De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven.

Projectkoor op zoek 
naar leden

Zingen tussen de bomen
In het Pinksterweekeinde (8&9 juni) vindt Vuurrol, 

een Theater-tweedaagse, plaats in de bossen van Lage 

Vuursche. Het projectkoor Femmes heeft de pijlen gericht 

op deelname aan dit festival.

De vier gezellige en ambitieuze dames van Femmes zoeken versterking 

van acht zelfstandig en goed zingende vrouwen. (Twee hoge sopranen, 

drie mezzo’s en drie alten.). Belangrijk is dat deelnemers zelfstandig 

thuis de partituren voorbereiden zodat de repetitie eficiënt en met aan-

dacht voor de muziek kunnen verlopen.

In de aanloop naar Vuurol krijgt het koor van een regisseur en een 

programmamaakster professionele begeleiding bij het zoeken naar 

combinaties van kunstdisciplines. De uit te voeren muziek (Ola Gjeilo 

- Tundra, Eva Ugalde- Tximeletak, Whitacre: The Seal Lullaby) zal 

grotendeels passen bij het thema vrijheid en is enigszins licht te noe-

men. Meer informatie is te vinden op www.femmesenco.nl

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 22.00 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

De hele week aktie:
-------------------------------------------------

Ma-  Frietje met mayo en 
 vleeskroket voor 1,50

Di-  2e kopje koffie gratis

Wo- Kindermenu voor 3,50

Do-  Frikandel speciaal 
 voor 1,00

Vr-  Frietje met portie saté 
 en rauwkost 7,25

Za-  Frietje met loempia 
 Westbroek en 
 rauwkost 7,25

Zo-  Gratis slagroom op onze
 softijsjes

Let op onze 
speciale akties 

tijdens de 
Koningsweek!

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Wo 2 april: nieuwe 'A LA CARTE' kaart

Woe.
26-03

Gekonfijte parelhoenbout 
met madeira saus

of
Gebakken forel 

met amandelboter

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
27-03
Vrij.

28-03
Woe.
2-04 'KLIEKJESDAGEN"

Div. vlees, vis en 
vegetarische gerechten.

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
3-04
Vrij.
4-04


