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Voor een goed begin 
Van 2016

advertentie

De winnaars van het  
Sportgala De Bilt 

De beste sportprestaties van 2015 zijn vrijdagavond beloond op het 7e Sportgala De Bilt. 
De titels gingen naar: Sporttalent Bram Steenaart (shorttrack), Sportploeg SCHC Dames 1 
(hockey) en Jeugdsportploeg Esmee Priem en Fuerra Everaert (beachvolleybal). Er was een 

speciale ereprijs voor Larissa van Meerten, wereldkampioen Bikinifitness. 

In de categorieën Sportman en 
Sportvrouw waren voor deze jaar-
gang geen aanmeldingen binnen 
gekomen. Ook Larissa was aan-
vankelijk niet aangemeld, omdat 
ze tijdens het gala op vakantie was. 
Maar een wereldkampioenschap is 
zo bijzonder, dat besloten is om 
haar de Ereprijs te geven. Via een 
computerverbinding kon Larissa 
toch een beetje bij het gala zijn.

Sporttalent 
De 15-jarige Bram Steenaart werd 
bij zijn club SVU in Utrecht in 
2015 kampioen in de Olympische 
sport shorttrack. Het in Westbroek 
wonende talent grossierde hier-
naast in vele nationale en internati-
onale prijzen. Hij werd Nederlands 
kampioen op de 500 en 1000 me-

ter in zijn leeftijdsklasse en is ook 
houder van het nationaal record op 
de jeugdafstand 777 meter. Ook 
won hij de KNSB cup, een serie 
wedstrijden door het hele land op 
verschillende ijsbanen waaraan al-
leen de toprijders mogen meedoen. 
Internationaal was er winst bij 
toernooien in Turijn en München 
en werd hij 3e op het Europees 

Kampioenschap 500 meter. Door 
deze fantastische resultaten heeft 
de jury hem met veel waardering 
als Sporttalent van het jaar van de 
gemeente De Bilt gekozen.

Sportploeg
Het eerste damesteam van hockey-
club SCHC kende een emotionele 
start van het jaar door het verlies 

van keepster Inge Vermeulen. Het 
team werd door deze trieste ge-
beurtenis nog hechter en wist we-
derom prachtige prestaties te leve-
ren in 2015. Op eigen veld werd het 
team Europees kampioen door in 
de finale met shoot-outs van aarts-
rivaal Den Bosch te winnen. Een 
prachtige beloning van een week-

end lang internationaal tophockey 
in Bilthoven. Ondanks dat de fi-
nale om het landskampioenschap 
nipt werd verloren (van weer Den 
Bosch) heeft de jury SCHC Dames 
1 voor de tweede opeenvolgende 
maal tot Sportploeg van het Jaar 
van de Gemeente De Bilt gekozen.

Jeugd-sportploeg
Esmee Priem en Fuerra Everaert, 
beiden 16 jaar en hartsvriendin-
nen, zijn dit jaar Nederlands kam-
pioen geworden onder de 18 jaar 
bij het NK Beachvolleybal. On-
danks dat de tegenstanders vaak 
groter en sterker waren zorgden 
de strijd, vechtlust en enorme in-
zet van dit talentvolle Bilthovense 
volleybal-duo voor deze nationale 
titel. Een zeer goed resultaat, dat 
veel belooft voor de toekomst bij 
de senioren. 

Na een nominatie reeds in 2014 
waardeert de jury de resultaten van 
2015 met de titel Jeugd Sportploeg 
van het jaar van de gemeente de 
Bilt. [HvdB]

De beste sporters van 2015. (foto Hans Lebbe) Westbroeker Bram Steenaart; winnaar bij de Sporttalenten. (foto Robert 
van Rooijen)

De winnaars bij de Jeugd-sportploeg Esmee Priem en Fuerra Everaert krijgen de prijs uitgereikt door 
sportwethouder Madeleine Bakker (rechts). (foto Hans Lebbe)

Geen treinen
op 6 en 7 februari

 
Door werkzaamheden rond het spoor in De Leijen ligt het 

treinverkeer van en naar Bilthoven op zaterdag
6 en zondag 7 februari stil.

In dat weekend wordt dag en nacht gewerkt op meerdere locaties langs 
het spoor. Seinen worden vervangen of verwijderd en de beveiliging 
wordt aangepast aan de nieuwe situatie, zonder overweg.
De nieuwe seinen en spoorbeveiliging worden daarna getest en als alles 
goed werkt wordt het spoor weer in dienst gesteld.
Voor actuele reisinformatie dat weekend kunt u www.ns.nl of 
www.9292.nl raadplegen.

STAPELKORTING
1 stuks 50%
2 stuks 60%
3 stuks 70%
op wintercollectie. Kok Stomerij 
& lederwaren, Daorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-214112
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

07/2 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
07/2 • 9.30u - Ds. P. Koeman, Barneveld

07/2 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
07/2 • 10.30u - Ds. P. Lootsma 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

07/2 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
07/2 • 10.30u - Gezinsviering

met Jan Houben
10/2 • 19.30u - Aswoensdagviering,

E. Kimman s.j.

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

07/2 • 10.15u - Ds. A. Kruizinga
07/2 • 16.30u - Ds. C. van Breemen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

07/2 • 10.00u - ds. F.G. Immink, 
Driebergen.

Viering + Dankzegging Heilig Avondmaal 
07/2 • 19.00u - ds. G.H. Kruimer,

Lage Vuursche 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuëlkerk
07/2 • 10.00u Samendienst

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

Pr. Gem. Opstandingskerk
07/2 • 10.00u Samendienst in 

Immanuëlkerk 

R.K. St. Michaelkerk
07/2 • 10.30u - Communieviering,

F. Overbeek

Volle Evangelie Gemeente
07/2 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

07/2 • 10.30u - Ds. G.M. Landman, De Bilt

Herv. gemeente Blauwkapel 
07/2 • 15.30u - Proponent drs.

G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk
07/2 • 10.30 en 18.00u - ds. J.G. van 

Tilburg, Waddinxveen

Onderwegkerk Blauwkapel
07/2 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

07/2 • 11.00u - mevr. ds. L. Spelberg, 
Bilthoven 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

07/2 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
07/2 • 18.30u - Prop. J.W. van Dijk, Huizen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

07/2 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
07/2 • 09.30u - mevr. ds. L. Spelberg, 

Bilthoven

St. Maartenskerk
07/2 • 10.00u - Woord- en Communie-/

Familieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

07/2 • 10.00u - dhr. J. Schep,
Gorinchem Jeugddienst

07/2 • 18.30u - ds. G.H. Abma, Gouda 

PKN - Herv. Kerk
07/2 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
07/2 • 18.30u - Ds. E. Mijnheer, Oene

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 6 februari haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

& Geersing

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

Je kunt het maar één keer doen

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

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 5 februari kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen.

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 5 februari wordt er in 
de in de zaal naast de ontmoe-
tingsruimte van Dijckstate een ont-
moetingsdienst gehouden, waar ds. 
Rene Alkema in voorgaat. Deze 
ontmoetingsdienst wordt op de 
piano begeleid door mw. Ria van 
Aarnhem. Na afloop is er gele-
genheid om met elkaar koffie te 
drinken. De dienst begint om 19.30 
uur. Voor vervoersvragen: Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Workshop bij WVT

Transition Town de Bilt organiseert 
bij WVT (Talinglaan 10 in Biltho-
ven) een workshop met Emily Jane 
Lowe. Zij woont met haar gezin in 
Baarn en leeft zonder enig afval te 
produceren. In de workshop leer je 
van Emily Jane hoe je zelf deodo-
rant en lippenbalsem kunt maken 
van natuurlijke producten. Beter 
voor het milieu en gezonder voor 
je lichaam. De workshop is op 
zaterdag 6 februari van 10.00 tot 
12.00 uur. Aanmelden: pietnieu-
wendijk56@gmail.com

Muziek in huis  

Op zondag 7 februari geeft het 
ensemble De Thuiskomst een con-
cert in zorgcentrum Schutsmantel. 
Het ensemble brengt een geva-
rieerd klassiek programma met 
werken van o.a. Jules Massenet en 
Béla Bartók. Het programma duurt 
één uur, zonder pauze. Toegang 
is gratis. Vanaf 14.30 uur wordt 
koffie en thee geschonken. Het 
concert begint om 15.00 uur in 
Schutsmantel aan de  Gregorius-
laan 35 te Bilthoven. 

BENG!-café 

Op woensdagavond 10 februari 
wordt een BENG!-café gehouden 
over duurzame energie en energie-
besparing bij bedrijven in gemeen-
te De Bilt. Belangstellenden zijn 
van harte welkom op deze infor-
mele bijeenkomst bij Café van 
Miltenburg in Bilthoven waarbij 
ontmoeting en kennisuitwisseling 
centraal staat. Het programma start 
om 20.00 uur. Energiecoöperatie 

BENG! licht haar plannen toe tij-
dens dit eerste BENG!-café van 
2016. Er is onder meer aandacht 
voor de ervaringen met de ener-
giescan bij een aantal winkels, 
scholen en MKB- bedrijven. Meer 
informatie: www.beng2030.nl.

Concert Schütz Projectkoor

Het Schütz Projectkoor geeft zon-
dag 7 februari om 15.30 uur een 
concert in de Opstandingskerk in 
Bilthoven. Net als bij een eer-
der project in 2000 wordt in dit 
15e jubileumprogramma ‘Liefde 
en Troost’ de ‘Musikalische Exe-
quien’ van Heinrich Schütz gepre-
senteerd. Nadere informatie over 
toegang: kaartjes@schutzproject-
koor.nl. Zie ook www.schutzpro-
jectkoor.nl voor meer informatie. 

Jeugddienst NGK Westbroek

Zondag 7 februari spreekt Johan 
Schep over het thema uit Psalm 
23 ‘Mij ontbreekt niets!’ in de 
Nederlands Gereformeerde Kerk, 
Kerkdijk 60 in Westbroek. Muziek 
en zang worden verzorgd door 
jeugdleden. De dienst begint om 
10.00 uur.

Want als wij leven, het is voor de Heere,
en als wij sterven, het is voor de Heere.
Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven,

wij zijn des Heeren.
Romeinen 14 vers 8

Bedroefd maar oprecht dankbaar voor wat hij tijdens zijn leven 
voor ons heeft betekend delen wij u mede dat onze liefhebbende 
vader en opa van ons is heengegaan en zijn rust heeft gevonden in 
de Heere

Gerrit Lambertus de Geus
weduwnaar van Gerritje Johanna de Geus - Kars

in de leeftijd van 94 jaar

 Ouderkerk a/d Amstel: Adri Burger - de Geus
  Marcel Burger
  Frans, Karen en Joeri, Eveline

 Baarn: Rik de Geus
  Geertrui de Geus - Klomp
  Céline, Renate

Bilthoven, 1 februari 2016
Correspondentieadres:
Kortenaerlaan 26
3742 MB  Baarn

De dienst van Woord en Gebed, welke geleid zal worden door 
de weleerwaarde heer ds G.J. Kruijmer, zal gehouden worden op 
zaterdag 6 februari om 10.30 uur in de “Dorpskerk”,
Dorpstraat 70 te De Bilt.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
Begraafplaats Brandenburg, 
1e Brandenburgerweg 38 te Bilthoven.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
“De Voorhof”, naast de Dorpskerk in De Bilt.
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Uit de gemeenteraad van 28 januari
door Guus Geebel

Als Gast van de Raad verwelkomt 
de burgemeester mevrouw Im Sook 
Yoo. Zij wordt begeleid door Men-
no Boer (SP). Jette Muijsson wordt 
als tijdelijk gemeenteraadslid ge-
installeerd voor de fractie van Be-
ter De Bilt. Zij vervangt voor vier 
maanden Ebbe Rost van Tonningen 
die revalideert na een heupoperatie. 
Erik den Hertog wordt voor Bilts 
Belang geïnstalleerd als commis-
sielid niet zijnde raadslid. 

 
Gebiedsvisie De Bilt Zuid 
De raad stelde als algemeen ka-
der voor het toetsen van nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen in het 
gebied, unaniem de Gebiedsvisie 
De Bilt Zuid met de bijbehorende 
Nota van Beantwoording vast. In 
de commissie Openbare Ruimte 
was het agendapunt aangemerkt 
als hamerstuk, maar op verzoek 
van Johan Slootweg (SGP) werd 
het alsnog een bespreekstuk. Aan-
leiding was een brief van Planta 
Groencentrum. Slootweg vroeg 
wat de consequenties zijn voor 
Planta en de omliggende bedrij-
ven als de visie als toetsingskader 
geldt. Wethouder Hans Mieras 
gaat in op de opmerkingen uit de 
raad en legt uit wat het karakter 
van het stuk is. ‘Het is een visie 
die ons gaat helpen bij de initia-

tieven die in het gebied liggen.’ 
De wethouder wil deelplannen in 
het gebied stap voor stap zorgvul-
dig volgen en laten beoordelen. 
In een motie met als onderwerp 
Faunapassages, ingediend door 
Henk Zandvliet (GroenLinks) en 
de fracties van VVD, D66, SP en 
PvdA, wordt het college gevraagd 
de besturen van de gemeente en de 
provincie Utrecht te wijzen op de 
afspraken in de samenwerkings-
overeenkomst en aan te dringen op 
de spoedige realisering van de fau-

napassages over de Utrechtseweg 
en De Biltse Rading. De motie 
krijgt steun van de raad.

Hamerstukken
De raad besluit bij hamerslag B & 
W toestemming te verlenen voor 
het wijzigen van de gemeenschap-
pelijke regeling Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst regio Utrecht 
(GGDrU) en voor het vaststel-
len van het voorbereidingsbesluit 
ter bescherming van het terrein 
Utrechtseweg 341 De Bilt.

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Mevrouw Im Sook Yoo woonde als 
Gast van de Raad de vergadering 
bij.

Jette Muijsson is de komende vier 
maanden raadslid voor Beter De 
Bilt.

Nota jeugdbeleid krijgt  
raadsbrede steun

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 28 januari unaniem de nota ‘Biltse Jeugd in Beeld 2016–2019’  
vast. Twee wijzigingsvoorstellen ingediend door Erik van Esterik (PvdA) mede ondertekend 

door SP en Bilts Belang en D66 worden aangenomen. Alle fracties noemen het  
een goede nota en kijken uit naar het uitvoeringsprogramma. 

Wethouder Madeleine Bakker is 
blij met de complimenten van de 
raad. Ze noemt de nota positief en 
vriendelijk. ‘Het blijkt uit cijfers 
dat de Biltse jeugd het goed doet.’ 
Zij stelt dat schooluitval door alle 
lagen van de bevolking heen gaat. 
Bij het uitgangspunt ‘Normalise-
ren’ in de nota wordt door het eer-
ste amendement de tekst aangevuld 
met: Tevens constateren wij dat 
meervoudige problematiek (zoals 
samenloop van taalachterstand, 
schooluitval en problematisch ge-
drag) aanwezig is bij een beperkt 
aantal jongeren. Wij zetten ons er 
voor in dat zorg en voorzieningen 
voor hen (en hun ouders) laagdrem-
pelig beschikbaar zijn en dat de 
‘vindbaarheid’ van deze jongeren 
en hun ouders voor professionals 
en instellingen bevorderd wordt.’ 
Door het tweede amendement 
wordt de tekst bij het uitgangspunt 
‘Gemeente voert regie’ aangevuld 
met: ‘Ook brengt de gemeente or-
ganisaties en professionals bij el-
kaar en stimuleert samenwerking 
en daarmee mede efficiency en ef-
fectiviteit van beleid en uitvoering.’

Positief
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
vraagt om registratie van de her-
komst van jongeren waar bepaalde 
problemen mee zijn. ‘Daarmee 
komen over enige tijd cijfers be-
schikbaar om het beleid op te kun-
nen richten.’ Anne de Boer (Groen-

Links) neemt afstand van enkele 
opmerkingen die in dit kader zijn 
gedaan. Wethouder Madeleine 
Bakker zegt dat de nota uitgaat van 
een positief, vriendelijk jeugdbe-
leid. Dat noemt zij een goed uit-
gangspunt. ‘Positief, vriendelijk 
en gelovend in de jeugd met haar 
kansen en de individuen die wij 
daarbij helpen in de wereld verder 
te komen.’ Van de drie ingediende 
moties krijgt de motie ingediend 
door Anne de Boer en Erik van Es-

terik unanieme steun. In de motie 
wordt gevraagd in het uitvoerings-
programma naast pesten ook demo-
cratisch burgerschap en vreedzaam 
samenleven aandacht te geven. 
Verder het Platform Respectvol Sa-
menleven en zeker ook andere rele-
vante organisaties bij de uitvoering 
te betrekken. Moties over regionale 
aanpak jeugdzorg en diversiteit van 
het schoolaanbod, ingediend door 
SP en Beter De Bilt, zijn verwor-
pen.

Wethouder Madeleine Bakker is blij met de complimenten over de nota.

Documentaire fotoserie
Op maandag 8 februari komen de leden van Fotoclub Bilthoven bij el-
kaar om de speciaal voor deze avond gemaakte fotoseries te bespre-
ken. De opdracht luidde: maak een serie van 5 foto’s die in samenhang 
een goed opgebouwd verhaal vertellen. Probeer de emotie zo origineel 
mogelijk in beeld te brengen. Fotograaf Armando Jongejan, die eerder 
hierover een presentatie gaf, zal op deze avond aanwezig zijn om de 
series te bespreken. Aanvang 20.00 uur en wordt gehouden in zalencen-
trum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt en is vrij toegankelijk.

Ander onderwerp op de clubavond van 25 januari. [foto Yvon Muller]

Eretitel voor Frans Poot
Het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden heeft 
op een bijeenkomst voor plaats-
vervangend raadsvoorzitters op 
20 januari in Arnhem het Biltse 
D66-raadslid Frans Poot geko-
zen tot Raadslid van de Week. De 
vereniging stelt zich tot doel om 
raadsleden en gemeenteraden met 
activiteiten, evenementen en in-
formatie sterk en krachtig in posi-
tie te krijgen. Dit onder het motto: 
De Raad Doet Er Toe. Frans Poot 
kreeg de onderscheiding op basis 
van een presentatie die dag en zijn maatschappelijke activiteiten naast 
het raadswerk. Op de website www.raadslid.nu staat een interview met 
Frans Poot. [GG]

Bestemmingsplan De 
Leijen Zuid onherroepelijk

In juni 2014 is het bestemmingsplan De Leijen Zuid 
vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingediend. Op basis 
van de tussenuitspraak van de Raad van State moest het 
plan op één onderdeel nader gemotiveerd worden. Dat is 
gebeurd en  De Raad van State heeft uitgesproken dat het 

bestemmingsplan nu aan de gestelde eisen voldoet. 

Met het bestemmingsplan De Leijen Zuid wordt de ontwikkeling van 
een complex met een maatschappelijke functie met woon-zorgeenheden, 
10 wooneenheden en 12 koopwoningen naast het J.J.P. Oudkwartier in 
Bilthoven mogelijk gemaakt. De bouw van de woningen verloopt voor-
spoedig en naar verwachting worden de eerste woningen dit voorjaar op-
geleverd.  

Beroep
Het ingediende beroep ging in op twaalf punten. Op elf punten is de ge-
meente al bij de tussenuitspraak in het gelijk gesteld. Op één punt was 
naar mening van de Raad van State de motivering nog onvoldoende 
onderbouwd. Het ging om het aantonen van een regionale behoefte aan 
de woningen zodat vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar 
aansluiten. De gemeente heeft deze motivering aangevuld. De Raad van 
State heeft aangegeven dat met deze nadere onderbouwing het bestem-
mingsplan voldoet. Het bestemmingsplan was al in werking getreden, 
maar is met deze uitspraak nu ook onherroepelijk. 

Raadslid van de Week Frans Poot.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip-kerrie salade
Sellery salade
Filet americain

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

Gebakken biefstuk
Gebraden gehakt
Boerenham

  VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

ONZE SUPER 
LEKKERE LASAGNE

Extra donderdag voordeel:

Sucadelapjes

Scharrel 
kippendijen

Livar speklapjes

4 Kipvinken

Lamsracks
Naturel of gemarineerd

Special van de week! CRANBERRY MIXSTOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

ARGENTIJNSE BIEFSTUK 
Heerlijke kogelbiefstuk met rauwe 
ham erom, en pittige marinade. CASHEWNOOTJESBOERENMEISJES 

KAAS

500
GRAM 6.50

500
GRAM 4.98

100
GRAM 3.75

3 x 100
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98500

GRAM 6.25

100
GRAM 1.75500

GRAM 5.98100
GRAM 2.25

3 x 100
GRAM 3.98

500
GRAM 6.50

3
VOOR 12.50PER

PORTIE 4.99

5.-

Reclame geldig vanaf 
donderdag 4 februari 
t/m woensdag 10 februari

3 biefstukjes, 4 gepaneerde 
schnitzels of 6 tartaartjes

Lekker smeuïg!

6.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
OP VELER VERZOEK!

Zuurkool-schotel
MET GEHAKT-WORST EN JACHTSAUS

________________________ 100 GRAM 1,25
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Rundergoulash
MET GROENTERIJST

________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Zoete, rode

Pruimen
READY TO EAT!!

Vitamine bommetje!
Blauwe bessen
XXL-BAK

Spaanse

Berg-bloemkool
NU

ALLEEN MAANDAG 8, DINSDAG 9
EN WOENSDAG 10 FEBRUARI

0,99 2,980,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost salades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Hutspot
____________________500 GRAM 0,79
ALLE SOORTEN

Tomaatjes
____________________500 GRAM 1,98
ALLE

Lasagnes (5 soorten)
____________________100 GRAM 0,99

Tarocco Sinaasappels
Uniek lekker!  Kom proeven!!

Van onze Patissier
Exotic-stam    7,95

(4-6 pers.)

300 gram500 gram
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Ontmoeten in De Kroeg
door Marijke Drieenhuizen

Er is tweemaal proefgedraaid en de organisatoren hadden gelijk: er is zeker behoefte  
aan een mogelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking om elkaar te ontmoeten. 

Vier organisaties hebben de handen ineen geslagen en met ondersteuning van  
Mens De Bilt is De Kroeg een feit.

Elke eerste vrijdag van de maand is 
er nu De Kroeg van 19.15 tot 21.15 
uur in Wijkrestaurant Bij de Tijd 
in De Bilt. De eerstvolgende keer 
is aanstaande vrijdag 5 februari. 
Begeleiding hoeft niet mee, er is 
voldoende deskundige begeleiding 
aanwezig. 
Het eerste gesprek tussen Mens 
De Bilt en de initiatiefnemers was 
goed. Mens wilde niet alleen faci-
literen, maar ook meedenken. In 
Zeist en Utrecht wordt veel aan-
geboden op recreatief terrein voor 
mensen met een beperking. In 
de gemeente De Bilt biedt alleen 
Sportstichting Samen Verder zaal-
sport en zwemmen aan. Ontmoeten, 
uitgaan en bijvoorbeeld creatief be-
zig is niet mogelijk. In de gemeente 
De Bilt wonen ongeveer 70 mensen 
met een verstandelijke beperking in 
een woonvoorziening. Daarnaast 
wonen er nog veel mensen bij hun 
ouders en/of familieleden of wonen 
ze zelfstandig en krijgen ze ambu-
lante begeleiding. 

Samenwerking
Samenwerkende zorgorganisaties, 
het gebeurt nog niet heel vaak. In 
de organisatie van De Kroeg trek-
ken medewerkers van Reinaerde, 
Zideris, Abrona en Thomashuis 
Maartensdijk gezamenlijk op. 
Daarnaast heeft ook een medewer-
ker van Mens De Bilt zich aange-
sloten. Samen vormen zij een groep 
van zes enthousiaste mensen die 

achter dit concept staan. Iedereen 
werkt in zijn vrije tijd hier aan mee. 
Er is altijd deskundige begeleiding 
aanwezig en per keer wordt geno-
teerd wie aanwezig is en waar, in-
dien nodig, naar toe kan worden 
gebeld. Nathalie van Middelkoop, 
zorgondernemer van het Thomas-
huis Maartensdijk, is één van de 
initiatiefnemers: ‘We creëren zo 
een veilige omgeving en gaan er 
van uit dat ouders of begeleiders 
van de woonvoorzieningen ons 
informeren bij bijzonderheden’. 
Naast deze zes mensen melden ook 
steeds meer vrijwilligers zich aan 
om mee te doen. 

Sfeer
Participatie is een veelgenoemd 
woord. De overheid wil dat Ieder-
een gaat participeren in de samen-
leving en liefst ook nog iets gaat 
doen voor anderen. ‘De Kroeg laat 
dat ruime begrip bewust een beetje 
varen: zij biedt mensen met een 
verstandelijke beperking de ruimte 
om te zijn wie ze zijn, met mensen 
die ze kennen of zouden willen le-
ren kennen. Hier kunnen ze contac-
ten leggen met anderen die net als 
zij minder snel iets begrijpen en 
vaak wat langzamer reageren maar 
wel genieten van het samenzijn. Je 
ziet ze echt genieten van die bij-
zondere sfeer, van het moment en 
van er zijn. Ik denk dat als je gaat 
mixen dat deze mensen dan de kans 
lopen om te verdrinken: ze kunnen 

het tempo toch vaak niet bijhouden 
en dan zakken ze af en nemen geen 
deel meer aan de ontmoeting’. 

Structuur
De avonden zien er voor een deel 
steeds hetzelfde uit: er is eerst kof-
fie, thee of iets fris, daarna volgt 
een activiteit die onderbroken 
wordt door een kleine pauze met 
fris. ‘Op deze manier bieden we 
hen een structuur aan. Ze weten wat 
er komt en wat er komt vinden ze 
leuk. Daarnaast proberen we elke 
keer wel een bijzondere activiteit 
aan te bieden: je zou kunnen den-
ken aan timmeren, make-up maken 
of een disco. Er kan veel en als ze 
zelf met suggesties komen kijken 
we of het te realiseren is. Er zijn 
ook al mensen die hun eigen bor-
duur of haakwerk meenemen. Dat 
kan allemaal, net zoals het mogelijk 
is voor hen om af te spreken met 
een vriend of vriendin van bijvoor-
beeld de dagbesteding of sport. Het 
is een avond voor hen en zij moeten 
het fijn hebben. Ook als iemand al-

leen maar er bij wil zitten, wil kij-
ken en daarvan geniet dan vinden 
wij ook goed, niets moet’.

Geld
Omdat uitgaan geld kost betaalt 
elke deelnemer drie euro per keer 
en krijgt daarvoor eenmaal koffie 
of thee met een koekje en eenmaal 
fris met wat te knabbelen. ‘Na de 
pauze mogen ze aan de bar ook 
zelf iets te drinken kopen. Dat 
mag wat ons betreft behalve fris-
drank ook wel een biertje of een 
wijntje zijn. Als ze dat anders ook 
drinken kan het natuurlijk in De 

Kroeg ook, maar niet meer dan 
twee. Financieel redden we het 
net maar met extra activiteiten 
wordt het al heel wat moeilijker. 
Dat extra zit er eigenlijk net niet 
in en meer geld vragen is ook 
weer drempelverhogend, dat staat 
ons ook weer tegen. Dus mochten 
mensen een activiteit financieel 
willen ondersteunen dan houden 
wij ons van harte aanbevolen’. 
Wilma van Poelgeest van Mens De 
Bilt (tel. 030 7440595) of Nathalie 
van Middelkoop van Thomashuis 
Maartensdijk (06 51529283) ver-
tellen u hier graag meer over.

Vragen uit de raad  
van 28 januari

door Guus Geebel

Het vragenuur nam weer een groot 
gedeelte van de tijd in beslag. Bij 
enkele vragen bleek dat die al eer-
der gesteld en beantwoord waren. 
Een toehoorder vraagt zich dan af 
waarom die dan opnieuw gesteld 
worden. Het leidde er in ieder geval 
toe dat de vergadering weer ver na 
het middernachtelijk uur eindigde. 
Dit waren de vragen.

Dijckstate
Wethouder Anne Brommersma 
antwoordt op vragen van Pim van 
de Veerdonk (Beter De Bilt) over 
Dijckstate: ‘Cordaan heeft besloten 
zich terug te trekken in het gebied 
rond Amsterdam. Het pand is in-
clusief de huurder in de verkoop 
gedaan. De gemeente heeft  geen 
zeggenschap over de verhuur. Het 
contract met Mens loopt tot 2024. 
Of zij daar dezelfde activiteiten 
blijft uitvoeren blijkt wanneer er 
duidelijkheid is over de bezuinigin-
gen. In de condities van de overige 
huurcontracten heeft de gemeente 
geen inzicht.’

Zwembad
Krichan Hagedoorn (PvdA) stelt 
vragen over het zwembad. Hij vindt 
de vingeroefening en het rooster dat 
daar bij staat erg afwijken van wat 
in scenario 4 is omschreven. Hij 
vraagt wat de consequenties voor 
de begroting zijn en of de wethou-
der het er mee eens is dat de hui-
dige gebruikers hier niet in passen. 
Wethouder Jolanda van Hulst stelt 
dat het om een vingeroefening gaat. 
‘De bedoeling hiervan was om te 
kijken of de doelgroepen er globaal 
in passen. En dat is zo. De verdere 
uitwerking komt als er meer duide-
lijkheid is over de uitvoering. Dat 

wordt in het plan van eisen mee-
genomen. In samenspraak met de 
gebruikers wordt daar nu aan ge-
werkt.’ De wethouder verwacht het 
eerste concept begin februari. Dat 
wordt voorgelegd aan de gebruikers 
en komt daarna in de raad. Ook Pe-
ter Schlamilch (Beter De Bilt) stelt 
vragen over de hoge verhuurprijs 
het zwembad.

Leegstand
Christiaan van Nispen tot Seve-
naer (VVD) stelt een aantal vragen 
over winkelleegstand. Hij ziet een 
discrepantie tussen de bouwlust en 
de parkeerdruk in het centrum van 
Bilthoven. Van Nispen pleit voor 
parkeerfaciliteiten op de driehoek 
bij het station en vraagt wat het 
college daar van vindt. Wethouder 
Hans Mieras zegt dat hij in het ge-
sprek met de ondernemers druk zal 
uitoefenen op het snel renoveren 
van De Kwinkelier. Snelle duide-
lijkheid vindt hij nu het belangrijk-
ste. Nu al zeggen dat er de komende 
jaren niet op de driehoek gebouwd 
gaat worden gaat hem te snel. Het 
denkt dat de hoofdmoot van het de-
tailhandelsonderzoek het voorko-
men van leegstand zal zijn. 

Theehuis
Over een mogelijk theehuis in Lage 
Vuursche stelt Werner de Groot 
(CDA) vragen die vooral de ver-
keersveiligheid betreffen, in het 
bijzonder fietsers. Hij noemt ook de 
bezorgdheid van de Maartensdijkse 
horecaondernemers. Wethouder 
Van Hulst is bekend met de situatie 
en heeft in juni daarover al vragen 
beantwoord. ‘Het wegprofiel is 
smal en er is geen vrij liggend fiets-
pad te maken. Dat wordt opgelost 

met kleuren. Concurrentie kunnen 
we niet tegengaan.’ 

Kinderdagverblijf
Tiny Middleton (Bilts Belang) 
stelt vragen over kinderdagverblijf 
Vriendjes in de Tuinstraat in De 
Bilt. ‘Op de hoek van de Tuinstraat 
en de Burgemeester de Withstraat 
staat een oude kleuterschool ge-
bouwd in 1873. Het pand is het 
laatst gebruikt als peuterspeelzaal 
Peuterland. Het ernaast gelegen 
kinderdagverblijf Vriendjes wil het 
pand kopen en heeft contact ge-
zocht met de gemeente.’ Bilts Be-
lang vraagt waarom de gemeente 
niet in contact treedt met kinder-
dagverblijf Vriendjes. Wethouder 
Mieras antwoordt dat de gemeente 
bezig is een plan te maken voor de 
twintig gemeentelijke herontwik-
kelingslocaties. Het integrale plan 
daarover komt dit voorjaar naar de 
raad. De gemeente is in gesprek 
met kinderdagverblijf Vriendjes.

Moties
De vier in stemming gebrachte 
moties vreemd aan de agenda wer-
den alle verworpen. Dat waren een 
motie over parkeeroverlast aan de 
Rubenslaan bij Huize Het Oosten, 
ingediend door Peter Schlamilch. 
Een motie ingediend door Johan 
Slootweg (SGP) waarin het college 
om extra middelen gevraagd wordt 
om gevaarlijke situaties door loslig-
gende trottoirtegels te repareren en 
bij te houden. Een motie van Peter 
Schlamilch om aan te dringen op 
strenger straffen bij woning- en au-
to-inbraken en een motie ingediend 
door Menno Boer met het verzoek 
de rotonde Groenekanseweg - Bilt-
se Rading veiliger te maken. 

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt Wijkrestaurant Bij de Tijd in De 
Bilt van 19.15 tot 21.15 uur De Kroeg.

Beter verbinden
Samen voor De Bilt en Mens De Bilt richten zich samen 

op het stimuleren van maatschappelijk betrokken 
ondernemen. Hun plannen voor 2016 presenteerden 
zij afgelopen donderdag tijdens de Kick-Off 2016 in 

wijkrestaurant Bij de Tijd.

De nadruk ligt op verbindingen leggen tussen bedrijven, overheidsin-
stellingen, gemeente en maatschappelijke organisaties met als doel om 
een actieve bijdrage te leveren aan de lokale samenleving. Dit kan door 
inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen. 

Toekomst
10 februari is er een symposium over ‘Hoe combineer je Werk met 
Mantelzorg’. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert dat  samen met 
Samen voor De Bilt. Op 11 en 12 maart is het landelijke evenement 
NLdoet. Hier kunnen bedrijven in teamverband volop vrijwilligerswerk 
doen binnen gemeente De Bilt. 

Bernadette Voorendt (Bigagroep), Hans Diek (Regionale Sociale Dienst 
Kromme Rijn Heuvelrug) en Jan Peter Oosterloo (Ekoplaza) ontmoeten 
elkaar op de kick-off. (foto Hans Lebbe)



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

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

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

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

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

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Taal café van MENS De Bilt
Elke donderdagochtend van 10 tot 12 uur is er het taal 
café in restaurant Bij de Tijd, naast Servicecentrum De 
Bilt.  Dit is voor iedereen die moeite heeft met praten, 
lezen en schrijven van de Nederlandse taal. U kunt ge-
woon aanschuiven aan de grote tafel en meedoen. 

Eenzaamheid, wat doe jij eraan?
Van 24 januari  tot en met 14 februari  wordt er door  
MENS De Bilt specifiek aandacht besteed aan een-
zaamheid. In deze periode sluiten we aan bij de lan-
delijke actie van Coalitie Erbij: ‘Eenzaamheid, wat doe 
jij eraan?’ Doel van de actie is om de aandacht voor 
eenzaamheid te verduurzamen, bewustwording ver-
groten en om mensen zelf na te laten denken over 
de soms eenvoudige manier om daar zelf iets aan te 
doen.  

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

Hier had ook
uw advertentie
kunnen staan..

Heeft u interesse
of meer weten?

Neem dan contact 
met ons op

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel: 0346 - 211992
E-mail: info@vierklank.nl
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 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Zeetong 
moet 3x zwemmen:

in de zee, in de boter én 
in de maag!

Versgevangen zeetong 
 

geserveerd met salade, huisgemaakte  
ambachtelijke friet en mayonaise

€ 27,50 p.p.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Winterslofgevuld met chocolade mousse en kersen
nu € 7,95Nieuw!

Chia-pompoenbroodje 
€ 1,95

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

Middelbare scholieren
en studenten

betalen maar een tientje bij 
Kapper Hans!

(incl. gesprek 
op niveau)

Bel. 21-2455
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Luuk van der Bult schildert 
burgemeester 

door Marijke Drieenhuizen

Luuk van der Bult (52 jaar) is heel blij met zijn nieuwe opdracht: hij gaat een portret 
schilderen van burgemeester Arjen Gerritsen. Luuk is al heel lang geïnteresseerd in 

hoogwaardigheidsbekleders. 

Toen hij in 2014 de burgemeester 
ontmoette vertelde hij hem, dat 
hij hem ook wilde schilderen. Vo-
rige week ontmoetten beiden elkaar 
weer en werd een eerste schets ge-
maakt. De burgemeester nodigde 
hem vervolgens uit om het schil-
derij in het gemeentehuis te komen 
overhandigen en nodigde daarbij 
ook al zijn collega’s uit.

Luuk van der Bult is al 15 jaar 
professioneel kunstschilder. Hij is 
begonnen bij kunstatelier de Hey-
graeff Van Reinaerde, daarna heeft 
hij nog drie jaar op atelier ‘t Ron-
deel gewerkt in Wijk bij Duurstede. 
Door de bezuinigingen op het ver-
voer voor mensen met een beper-
king moest hij dichter bij huis gaan 
werken en is hij terecht gekomen 
bij ‘t Lichtruim. Daar is hij vijf da-

gen per week aan het werk op zijn 
eigen werkplek. 

Langgerekt
Ron Kluft was zijn begeleider 
op atelier ‘t Rondeel in Wijk bij 
Duurstede. Hij vertelt graag over 
Luuk: ‘Luuk’s schilderijen worden 
bevolkt door een bonte stoet van 
hoogwaardigheidsbekleders. Luuk 
zelf natuurlijk, maar ook Koning 
Willem-Alexander, de burgemees-
ters van Zeist en Wijk bij Duur-
stede, de manager van Reinaerde 
en Sinterklaas: ze komen allemaal 
voorbij. De schilderijen zijn altijd 
een weergave van iets dat Luuk 
heeft meegemaakt of op tv heeft 
gezien. Met grote precisie schildert 
hij zijn gestileerde, langgerekte fi-
guren met heldere kleuren in. Aan 
de schilderijen voegt hij ook de-
tails toe zoals een luidspreker, een 
microfoon, vlaggen en vaak ook 
lekkere hapjes. Zonder dat zijn de 
groepsportretten van Luuk niet 
compleet’.

Ambtsketting
Luuk was vereerd met het bezoek 
van burgemeester Arjen Gerritsen. 
Bijzonder vond hij het ook dat de 
burgemeester zijn ambtsketting in 
een mooie doos bij zich had. Ook 
Luuk mocht even ervaren hoe het 
voelt om zo’n ketting te dragen. 
Het stond hem goed. In de hoek bij 
zijn werkplek staat het doek al klaar 
waar het schilderij op gemaakt gaat 
worden. Maar eerst maakt hij een 
schets. Die schets was al voor een 
deel af tijdens het bezoek van de 
burgemeester. Prominent daarop de 
ambtsketting, met de streepjes op de 
ketting en direct door hem vastge-
legd het wapen van de gemeente De 
Bilt onderaan. Het was voor Luuk 
al duidelijk dat de kleuren rood en 
paars veel gebruikt gaan worden. 
Hij vertelt vervolgens: ‘Ik moet nu 
eerst het schilderij afmaken waar ik 
mee bezig ben, het kantoor. Als dat 
af is begin ik aan het schilderij van 
burgemeester Arjen Gerritsen. Het 
wordt mooi’. 

Ook Luuk stond de ambtsketting goed. (foto Hans Lebbe). 

Luuk van der Bult schildert met 
grote precisie zijn gestileerde 
langgerekte figuren met heldere 
kleuren. (foto Geertje Bosma)

Samen voor De Bilt en  
Samen voor Zeist 

Maandag 18 januari werden de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Rabobank Utrechtse 
Heuvelrug en Samen voor De Bilt en Samen voor Zeist verlengd. De Rabobank is al jaren 

founder van deze twee ‘Samen voor’ vestigingen. 

De bank doet dit omdat zij betrok-
ken is bij de regio en het belangrijk 
vindt een bijdrage te leveren aan 
de samenleving. De twee ‘Samen 
voor’-vestigingen organiseerden, 
dat alle medewerkers van de Ra-
bobank, tijdens de Aandeel in el-
kaar week, aan de gang gingen bij 
diverse vrijwilligersprojecten. 

Zo bouwden zij tijdens werktijd 
een geitenhok en begeleidden zij 
bingo in een zorgcentrum voor ou-
deren. Daarnaast gaven zij in 2015 
les op een middelbare school in 
Omgaan met geld en was de bank 
ook gastheer voor de beursvloer in 
maatschappelijk ondernemen van 
Samen voor De Bilt.

Ontmoetingen
Samen voor De Bilt en Samen 
voor Zeist organiseren ontmoetin-
gen tussen bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties. Zo sti-

muleren zij betrokken ondernemen 
in de gemeente en versterken zij 
de lokale samenleving. Wilt u als 
bedrijf zich ook maatschappelijk 

inzetten in De Bilt of Zeist? Neem 
dan contact op met Samen voor De 
Bilt (tel. 06 46064010) of Samen 
voor Zeist (tel: 06 46074638). 

V.l.n.r.: Joanne Penning (Samen voor De Bilt), Migchel Dirksen 
(Rabobank Utrechtse Heuvelrug) en Katherina Casse (Samen voor Zeist). 
(foto Hans Lebbe)

Match van Samen 
voor De Bilt

Dankzij de bemiddeling van Samen voor de Bilt heeft 
Machteld van den Berg van praktijk ‘De zus van Maria’ 

een aantal cliënten van Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg (VPTZ) de Biltse kernen een gratis massage kunnen 

geven. Een voorbeeld van betrokken ondernemen. 

Machteld kon haar praktijk voor aanraking, stemwerk en ademcoa-
ching met behulp van crowdfunding starten. In ruil hiervoor besloot 
ze gratis voet- of nek/schoudermassages te geven. Machteld kwam in 
contact met Samen voor de Bilt, dat haar koppelde aan de VPTZ  de 
Biltse kernen. Hierdoor hebben in totaal zes ernstig zieke mensen kun-
nen genieten van een ontspannende massage. Een vrouw reageerde: ‘Ik 
was altijd te nuchter voor dit soort dingen, maar nu ik het heb ervaren 
is het toch wel heel fijn’. In maart zal Machteld nog twee dagdelen mas-
sages geven aan de bewoners van het Leendert Meeshuis. 

Machteld van Berg (r) behandelt cliënten aan huis met behulp van een 
stoel en neksteun tot genoegen van Geza Mobers van VPTZ de Biltse 
kernen (stoel).

Bibliotheek brengt 
boeken aan huis

Vrijwilligers van de bibliotheek brengen eventueel boeken bij u thuis. De 
bibliotheek biedt een ruime keuze aan romans in normale druk of grote 
letterdruk, boeken over onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent, 
dvd’s en luisterboeken op cd. Deze service is gratis als u lid bent van 
de Bibliotheek. Met een U-pas krijgt u 75% korting. Belangstellenden 
voor de Bibliotheekdienst aan Huis kunnen contact opnemen met  
Bibliotheek Bilthoven, tel. 030 2257723, aweerdenburg@ideacultuur.
nl of Bibliotheek Maartensdijk, tel. 0346 213883, maartensdijk@
ideacultuur.nl 
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BLACK ANGUS BAVETTE ROLLADE

Zelfs voor de kenners zelfs iets aparts! Gekruid met 

zout en peper; mag rosé gebakken worden
100 gram 2,75

SPEENVARKEN SPEKLAPJES

Product van deze maand voor onze Facebook actie; 

stuur uw recept op en win een diner voor 2!
500 gram 4,98

VARKENSFILETLAPJES

De super malse varkens entrecote; aan een stuk, 

naturel of gemarineerd, rosé bakken
100 gram 1,25

LIMOUSIN RUNDERSTOOFLAPJES

Wordt niet droog en mooi mager, fijn van draad; ca. 

2½ uur stoven en genieten maar!
500 gram 5,25

RUNDER BIEFSTUKSCHNITSEL

Zeer malse dunne biefstuk; lekker gemarineerd & 

gekruid. circa. 1½ minuut bakken
100 gram 1,85

REGENBOOGSTEAK

Met o.a. speenvarkenbuik, gehakt, pestomarinade en 

pittig paneermeel. ca 20 minuten bakken
100 gram 1,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van

maandag 1 februari t/m zaterdag 6 februari. zetfouten voorbehouden.

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

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

3 t/m 6 feb. KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

Energieke ondernemers welkom 
bij BENG!-café

Op woensdag 10 februari om 20.00 uur is er tijd voor ontmoeting rondom energiebesparing 
en duurzame energie. Tijdens het BENG!-café licht de lokale energiecoöperatie de plannen

toe voor 2016. ‘Energieke ondernemers’ staan centraal tijdens deze informele
bijeenkomst bij Café van Miltenburg.

Een dertigtal MKB-bedrijven maar ook winkels 
en scholen in De Bilt maken deze eerste maan-
den van 2016 een sprong in duurzaam onderne-
men. Zij doen mee aan de BENG!-actie om hun 
bedrijfsvoering te laten scannen op betaalbare 
maatregelen om energie te besparen. 

Energievraag
Om die energiescans uit te voeren zijn speciaal 
voor dit doel werkzoekenden uit de regio opge-
leid tot Energiecoaches. Werkplaats voor duur-
zaamheid Stimular draagt zorg voor opleiding en 
begeleiding bij deze BENG!-actie, die nog loopt 
tot april. Tijdens het BENG!-café van 10 februari 
staan de eerste ervaringen centraal. Marc Doek 
van P.Doek Mode en Lingerie verwacht winst te 
behalen bij het gasverbruik. Hij is enthousiast 
over de scan: “Het is fijn dat externe deskundi-
gen ernaar kijken, die zien toch snel meer dan 
jezelf.” Peter Dapper van Dapper Kantoorboek-
handel ziet de rapportage van zijn scan met be-
langstelling tegemoet. Hij verwacht veel van een 
investering in energiezuinige verlichting. “Ik ben 
benieuwd of dit resultaat ook uit het advies gaat 
komen.”

Energieaanbod
Energiecoöperatie BENG! wil graag dat inves-
teringen in energiebesparingsmaatregelen ten 
goede komen aan het Biltse bedrijfsleven. Bas 
Huussen, adjunct-directeur van Huussen Elek-
tro B.V., licht tijdens de avond zijn plannen toe 
om een samenwerkingsverband op te richten van 
bedrijven die energiemaatregelen kunnen uitvoe-
ren. “Ideaal zou zijn als Biltse bedrijven de kans 
krijgen om de adviezen uit de energiescan, uit te 
werken.”

Ontmoeting
Ook nieuwsgierig geworden? Het BENG!-café is 
de gelegenheid om elkaar in informele sfeer te 
ontmoeten en ervaringen te delen over energie-
besparing en duurzame energie. Belanghebben-
den en belangstellenden zijn van harte uitgeno-
digd om op 10 februari kennis te nemen van de 
activiteiten van BENG!.

BENG!-café 10 februari, locatie: Café van Mil-
tenburg, Oude Brandenburgerweg 32 in Biltho-
ven. Inloop vanaf 19.30 uur. Start programma 
om 20.00 uur.

Zonnepanelen op boerderij Nieuw Bureveld in 
De Bilt.

Eigen Schuld maakt
verleidingen zichtbaar

door Guus Geebel

Op 5 januari werd gestart met het schoolproject 
Eigen Schuld. Het project over financiële verlei-
dingen is gericht op leerlingen van groep 8 en de 
brugklas. In totaal nemen dertig klassen van ver-
schillende scholen deel. Eigen Schuld werd moge-
lijke gemaakt door een financiële bijdrage van de 
gemeente De Bilt.

Theaterschool Masquerade ontwikkelde het pro-
gramma dat bestaat uit een workshop in het 
Lichtruim, een huiswerkopdracht en een terug-
komles. Centraal staan reclames, online games en 
de groepsdruk. Dit zijn zaken waaraan jongeren 
blootgesteld worden en waar de commercie handig 
op inspeelt. In alle gevallen verleiden ze jongeren 
ertoe meer geld uit te geven dan ze willen of heb-
ben. In de workshop spelen twee acteurs scènes 
waarin dat allemaal aan bod komt. Ook bedenken 
en spelen de leerlingen zelfbedachte scènes die 
daarna worden besproken. 

Huiswerkopdracht
Na de workshop die anderhalf uur duurt krijgen 
de leerlingen een boekje met extra informatie over 
het project. Daarin staat een huiswerkopdracht 
over het maken van een reclame waarin de verlei-
dingen herkenbaar moeten zijn. Ook staat er een 
vragenlijst in het boekje. Tijdens de terugkomles 
worden het hele project, de huiswerkopdracht en 
de vragenlijst besproken. Tijdens deze les maken 
de leerlingen een antireclame in de stijl van SIRE

De dertig deelnemende klassen zijn van Wereld-
wijs, de Theresiaschool, Julianaschool, de Werk-
plaats, Het Nieuwe Lyceum en het Groenhorst-
college. Het project duurt nog tot 18 februari en 
wordt begeleid door Jorren en Jolijn, en Rick en 
Lidion, acteurs van Masquerade.

Leerlingen van de Werkplaats tijdens de workshop.
Vlogger Babette maakt op indringende wijze reclame 
voor haar producten.
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Michele Hubert: 
‘Gebloemd kan de dag niet stuk’.

Nieuwe website voor  
Vink Witgoed Westbroek

door Walter Eijnhoven

Woensdag 20 januari ging de nieuwe website van Vink Witgoed online. De oude site van het 
Westbroekse bedrijf voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en dus werd het tijd voor iets 

anders. De hedendaagse klant krijgt het zoals hij het hebben wil: 
een mooie, strakke en informatieve site.

Na 8 jaar was de site echt aan 
vervanging toe. Klanten weten 
hun weg steeds beter te vinden 
op het wereldwijde web en hun 
zoektocht naar een product begint 
steevast via internet. Ruth Nagel, 
alweer 15 jaar eigenaar van Vink 
Witgoed: ‘Sinds gisteravond is 
onze website in de lucht. Ik heb 

onze klanten, dat zijn zij, die de 
laatste zeven jaar bij ons iets heb-
ben gekocht, al laten weten dat 
wij een nieuwe website hebben. 
Ik ben dan ook benieuwd naar hun 
reacties’. Vink Witgoed heeft be-
wust gekozen om geen webwinkel 
te runnen. Volgens Nagel kunnen 
klanten een beter advies krijgen 

als zij gewoon naar zijn winkel 
gaan om een product te kopen, 
vooral als het gaat om een grote 
aankoop als een koelkast, was-
machine of inbouwapparatuur. 
Nagel: ‘Voor bijvoorbeeld in-
bouwapparatuur is het toch beter 
als ik de klant mondeling advies 
kan geven. Wie weet zal dit in de 

toekomst veranderen, maar voor-
lopig zie ik mijn klanten het liefst 
bij mij in de winkel’. 

Nieuw
De site ziet er strak en informa-
tief uit. ‘Onze trouwe klanten 
kunnen wel merken dat er het één 
en ander is veranderd op de web-
site. Zo hebben wij nu een nieuwe 
rubriek op onze site laten zetten, 
namelijk ‘keukenrenovatie’. Een 
tweede nieuwe rubriek is ‘ser-
vice’. Onze klanten kunnen in 
deze rubriek van alles vinden op 
het gebied van aflevering, meer-
prijzen, betalingsmogelijkheden, 
veiligheid en recensies. Over re-

censies gesproken, degene met de 
leukste recensie krijgt van ons een 
tegoedbon van 250 euro, vrij te 
besteden bij Vink Witgoed, maar 
alleen als hij de laatste zeven jaar 
iets bij ons heeft gekocht’, aldus 
Nagel. Een derde nieuwe rubriek 
is ‘acties’. Hierop wordt van alles 
aangeboden, van een gratis Miele 
stofzuiger bij aankoop van een 
Miele wasmachine (tot 31 maart 
2016) tot een gratis pannenset bij 
een Pelgrim fornuis. Nagel: ‘Ik 
hoop dat onze klanten veelvuldig 
gebruik zullen maken van onze 
nieuwe website, per slot van re-
kening is deze toch een verlengde 
etalage van onze winkel’. 

De nieuwe website van Vink biedt volop mogelijkheden. 

advertentie

Winnaar bij Van Loo gaat eten bij 
‘Naast de Buren’

door Henk van de Bunt

Danielle van Baaren uit Bilthoven is de eerste gelukkige winnares. Ze krijgt hier een waarde 
check aangeboden door Kwaliteitsslagerij van Loo voor een diner voor twee personen bij 

Dorpsbistro ‘Naast de buren’ in Groenekan. 

Kwaliteitsslagerij van Loo aan de 
Hessenweg in De Bilt heeft deze 
contest in het leven geroepen om 
mensen lekkerder en bewuster te 

laten genieten van hetzelfde stukje 
vlees. ‘Het idee is ontstaan in de 
winkel, door dat klanten aan elkaar 
vertelden wat ze met een product 

allemaal voor een gerechten gin-
gen maken. Dus waarom dit niet 
delen met veel meer mensen: je 
koopt hetzelfde stukje vlees maar 

waarom eet de ene klant dan lek-
kerder dan de andere?’ aldus Bas 
van Loo. ‘Dit idee is verder uit-
gewerkt en heeft geleid tot deze 
Facebook-actie’. 

Maand
Iedere maand is er een vleespro-
duct als thema en iedereen kan 
dan zijn recept insturen via Face-
book. Hier kunnen de ingezonden 
recepten door iedereen worden 
gezien en tot nieuwe ideeën bren-
gen, zodat je met hetzelfde product 
nog lekkerder kunt eten. Uit deze 
ingezonden recepten wordt dan 
door Kwaliteitsslagerij van Loo en 
een lokale Chef-kok een winnaar 
gekozen, die hiervoor als belo-
ning een diner voor twee personen 
krijgt aangeboden. 

Broodpudding 
Het recept van de winnaar Daniel-
le van Baaren: Ingrediënten: 1 tl 
vanille-aroma, 300 ml melk, 4 eie-
ren, 100 g suiker, 250 ml room, 1 el 

boter, 500 g krenten-rozijnenbrood 
(in lange plakken gesneden), 115 
gr. grof-gehakt. Extra: cakevorm 
van 1,5 liter + aluminiumfolie + 
bakblik. Verwarm de oven voor op 
150 C. Verwarm de melk en het va-
nille-aroma in een pannetje. Klop 
ondertussen de eieren met de sui-
ker tot een romige, lichtgele crème. 
Giet de vanillemelk al roerende bij 
de eier-crème en roer de room er-
door. Vet de cakevorm in met de 
boter en maak laagjes afwisselend 
van krentenbrood, vanilleroom en 
gehakt. Begin elke laag met brood. 
Ga zo door tot de vorm gevuld is. 
Dek de vorm af met aluminiumfo-
lie en zet deze in een bakblik. Zet 
het bakblik in de oven en giet er zo 
veel heet water in tot de cakevorm 
half onder staat. Sluit de oven en 
gaar de broodpudding ca. 60 minu-
ten. Laat de pudding afkoelen op 
kamertemperatuur en zet de vorm 
daarna nog een uur in de koeling. 
Stort de pudding op een plank en 
snijd er dikke plakken van.

Passie voor bloemen
Vanuit haar atelier aan de Voordorpsedijk in Groenekan verzorgt Michelle Hubert uitsluitend 

bloemwerk op bestelling. De mooiste en meest speciale bloemen verwerkt zij tot kleurrijke, 
seizoensgebonden maar vooral onderscheidende bloemwerken 

voor de zakelijke markt en particulieren.

Gebloemd is in september 2013 
van start gegaan. Het bedrijf is 
ontstaan door een combinatie van 
de passie voor bloemen en het 
bloemenvak, maar vooral doordat 
Michelle het omgaan met mensen 
heel leuk vindt. Stijlvol en pas-
send bloemwerk creëren voor haar 
klanten en iets leveren dat zeker 
niet standaard is. Vooral het creë-
ren van persoonlijk bloemwerk dat 
een speciale dag of een speciaal 
moment versterkt is iets dat haar 
bijzonder goed ligt.

Bloemenabonnement
Naast de specifieke opdracht voor 
o.a. bruids- en rouwwerk levert 
Michelle ook op abonnementsbasis 
bloemenarrangementen. Michelle: 
‘Een mooie vaas bloemen versterkt 
de uitstraling en het imago van een 

bedrijf. Een bloemcreatie bij de 
entree, op de balie of op een bu-
reau laat zien dat u oog heeft voor 
detail. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen die in hun werkomgeving 
een mooie vaas bloemen hebben 
staan creatiever en vrolijker zijn.’ 
Gebloemd levert wekelijks verse 
bedrijfsbloemen in een bijpassende 
vaas of op een ondergrond die aan-
sluit bij de huisstijl van een bedrijf. 
Ook een plantenabonnement be-
hoort tot de mogelijkheden.

Groot werk
Trouwerijen, bedrijfsfeesten, ju-
bilea en congressen zijn voor Mi-
chelle altijd weer een uitdaging 
om de gewenste sfeer in het bloe-
menarrangement tot uiting te bren-
gen. Van gezellige kleinere vaasjes 
met een of meerdere bloemen voor 

de statafels, tot mooie zuilen met 
grote weelderige boeketten bij de 
entree, op het podium of bij de 
spreekstoel. Ook boeketten voor 
vrienden of relaties worden, wan-
neer u deze uiterlijk vóór 10 uur op 
de dag van levering bestelt, deze 
nog dezelfde dag vóór 18.00 uur 
geleverd.

Contact
Omdat Michelle het liefst zo per-
soonlijk mogelijk werkt geeft zij 
de voorkeur aan telefonisch con-
tact wanneer u iets wilt bestellen. 
Voor trouw-, rouw, of bedrijsarran-
gementen maakt ze graag even een 
afspraak om kennis te maken en 
specifieke wensen over de samen-
stelling en vorm te bespreken. Kijk 
voor meer informatie op www.ge-
bloemd.com

V.l.n.r. Ted van der Ham (Naast de Buren), winnares Danielle van Baaren en Bas van Loo.

FEBRUARI ACTIE
Van 1 t/m 14 feb. 2016

De gastheer/-vrouw eet GRATIS 
mits u met min. 4 personen à la 

carte komt dineren. (excl. drank)

Reserveren altijd verstandig
0346-218821/06-12368755

of online via o.a.
www.naastdeburen.nl

In verband met onze vakantie zijn 
wij van 15 februari t/m 1 maart 

2016 gesloten
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Voordeel

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

500

100 1+1
Gratis

199

Geldig van donderdag 4 t/m zaterdag 6 februari 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Frikandel-,
saucijzen- of
kaasbroodje
2 stuks

De Roller
slagers
rookworst
per stuk

Hyacinten
2 schalen

Aardappelen
zak 3 kilo
van

€3,79
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Papierinzameling loopt
naar behoren

door Henk van de Bunt

Onlangs stelde de SP in een vergadering van de Commissie voor Openbare Ruimte van de
Biltse Gemeenteraad tijdens de rondvraag een vraag over de inzameling van oud papier 

van de flatwoningen aan de Planetenbaan in Bilthoven. Het College ging bij de
beantwoording wat dieper in op de afvalinzameling.

Het antwoord van het College op de 
vraag over de oud papierinzameling 
bij flats werd in Jip- en Janneketaal 
weergegeven: ‘Voor bewoners van 
flats bestaan twee mogelijkheden 
om oud papier in te leveren. Een-
maal per maand kunnen inwoners 
het oud papier op zaterdag, goed 
gebonden of in een doos, aan de 
weg zetten. Alternatief is om het 
papier te deponeren in een verza-
melcontainer bij een vereniging of 
instelling of de Milieustraat op de 
gemeentewerf’. 

Repair
Het College start nu ook de partici-
patie voor nieuw beleid betreffende 
het verduurzamen van de afvalinza-
meling. Daarbij is ook het optimali-
seren van de papierinzameling, om 
het aanbod van papier in het rest-

afval terug te dringen, aan de orde. 
We ontmoeten wethouder Anne 
Brommersma tijdens een bezoek 
van haar aan het Biltse Repaircafe 
op zaterdag 30 januari bij WVT 
in Bilthoven. Zij is graag bereid 
tot een toelichting: ‘Zoals je weet 
starten we binnenkort met een par-
ticipatietraject om bewoners mee te 
laten denken hoe we afvalscheiding 
kunnen optimaliseren. We willen 
de hoeveelheid restafval halveren. 
En dat kan, want er zit nog steeds 
veel in de grijze kliko, wat eigenlijk 
in de groene bak, de PMD-zak, de 
glasbak of op het oud papier kan’. 

Kliko
De wethouder gebruikt ook al het 
niet bestaande woord kliko, be-
dacht door de firma’s Klinkenberg 
en Koster; voorheen leveranciers 

van vuilniswagens, die toen ook al 
kliko’s werden genoemd. Terug bij 
het eigenlijke onderwerp vervolgt 
wethouder Brommersma: ‘We vra-
gen bewoners mee te denken over 
de beste manier om verdere afval-
scheiding te realiseren. Eén van de 
mogelijkheden is om het geschei-
den afval vaker in te zamelen, daar 
verwijst de laatste zin in het ant-
woord aan de SP naar. Het is nu zo 
dat de opbrengst van het oud papier 
naar de (sport-)verenigingen gaat. 
De papierinzameling gaat overi-
gens best goed: bij de laagbouw zit 
er nog maar 9% papier of karton in 
het restafval. Bij de hoogbouw zit 
er nog 15% papier in het restafval. 
Met name bij de hoogbouw is nog 
een optimalisatie mogelijk. En dat 
zou gunstig zijn voor de verenigin-
gen’. 

Anne Brommersma had een niet meer functionerende lamp meegenomen 
naar het ook deze keer weer druk bezochte Repair Café.

Spiritueel Filmfestival De Bilt
Voor de vijfde maal staan de deuren van het Katholieke Kerkgebouw (Michaelkerk) in De Bilt 

open voor het jaarlijkse Spirituele Filmfestival. De films geven altijd stof tot nadenken,
maar zijn toch toegankelijk en altijd met Nederlandse ondertiteling. 

Vrijdag 12 februari, 10.00 uur. 
Whale Rider (2002). Een prach-
tige film over de oude tradities van 
de Maori’s en winnaar van de pu-
blieksprijs van het Internationaal 
Film Festival-2003. Whale Rider 
gaat over de opvolging van de oude 
leider Koro in het New Zealand van 
nu. Een jong meisje, gespeeld door 
Keisha Castle-Hughes, wil zich als 
nieuwe leider bewijzen, maar moet 
opboksen tegen de diverse vooroor-
delen. Onder regie van Niki Caro 
laat de film zien hoe generaties 
aan elkaar verbonden zijn, maar 
ook tegenover elkaar kunnen staan. 
Een voorstelling over respect, wils-
kracht en liefde. 

Vrijdag 12 februari, 14.00 uur, 
Monsieur Lahzar (2011). Een on-
derwijzer uit Montreal pleegt zelf-
moord, en wordt vervangen door 
Monsieur Lazhar (Mohamed Fel-
lag), een Algerijnse immigrant. De 
film beweegt zich tussen de lastige 
aanpassing van de nieuwe onder-
wijzer aan het schoolsysteem, het 

tragische verleden van zijn dochter 
en van zijn vrouw, die schrijver was, 
en het aanpassen van een leraar die 
ook een vluchteling is. Veel pijn zit 
er ook bij de schoolkinderen, die 
moeite hebben de zelfmoord van 
hun onderwijzeres te verwerken. 
En is de Monsieur Lahzar wel een 
onderwijzer? Houdt hij zijn baan? 
Regie en directie door Philippe Fa-
lardeau.

Vrijdag 12 februari, 20.00 uur. Hu-
man (2015). Mensen uit alle we-
relddelen getuigen over hun leven, 
of ‘’mens zijn’’. In gesprekken van 
steeds enkele minuten, in prachtige 
close-ups, afgewisseld met indruk-
wekkende luchtopnames. De ver-
halen zijn heel verschillend: een 
oudere man die spreekt over de 
liefde van zijn leven, een veroor-
deelde in een dodencel, een vete-
raan die vertelt hoe hij zich voelt, 
een vluchteling die terugblikt, een 
man die vertelt over de lessen van 
zijn opa. Stuk voor stuk bijzondere 
getuigenissen, die steeds de kern 

van ons mens-zijn raken. Door 
Yann Arthus-Bertrand.

Zaterdag 13 februari, 20.00 uur. 
Extremely Loud and Incredibly 
Close (2011). Naar het gelijkna-
mige boek van Jonathan Safran 
Foer. Een zoektocht van een jongen 
(Thomas Horn) door de buurten 
van New York, schijnbaar op zoek 
naar zijn vader die omkwam tijdens 
9/11. Of is het een zoektocht van 
de moeder naar de jongen? Van de 
jongen naar het verlossen van zijn 
schuldgevoel? Een zoektocht naar 
medemenselijkheid van diverse 
buurtbewoners? Een aangrijpende 
film met prachtige muziek. Met 
Tom Hanks, Sandra Bullock. De 
film werd genomineerd voor de 
Academy Awards, Best Picture and 
Best Supporting Actor. 

Alle films worden kort ingeleid. 
De Michaëlkerk is gelegen aan de 
Kerklaan 31 in De Bilt. De toegang 
is gratis 

KBH speelt Winterbeats
at the Movies

Het verenigingsgebouw De Har-
monie in De Bilt was zaterdag hele-
maal uitverkocht. Het publiek werd 
verrast met een zeer gevarieerd pro-
gramma. Dit jaar staan alle concer-
ten van de KBH in het teken van de 
film. De MPG, onder de bezielende 
leiding van Arie Roelofsen, was 
de eerste geleding die deze con-
certreeks mocht starten.

De MPG heeft een naam hoog te 
houden, waar het gaat om muzikale 
kwaliteit en gevarieerdheid. Dat 

was deze avond ook goed hoorbaar. 
Heel bijzonder was het stuk Black 
Sands, in een arrangement van Jaap 
Firet. Een stuk dat heel rustig be-
gint en via een climax weer rustig 
eindigt. De cello en viool accentu-
eerden dit verloop op een prachtige 
manier. (Frans Poot)

Op zaterdagavond speelde de 
Melodie Percussie Groep van de 
Koninklijke Blitse Harmonie een 

gevarieerd programma met als 
thema de film. (foto Hans Lebbe)

Meldpunt Vrijwilligers-
werk verhuisd

Het kantoor van het Meldpunt Vrijwilligerswerk is per 1 februari ver-
huisd van de Openbare Bibliotheek in Het Lichtruim naar Huize Het 
Oosten aan de Rubenslaan. Het Meldpunt Vrijwilligerswerk biedt - te-
gen een kilometervergoeding - vervoer, bijvoorbeeld naar ziekenhuis, 
huisarts, fysiotherapeut en/of hulp bij het doen van boodschappen. De 
chauffeursdienst is bestemd voor alle inwoners van de gemeente De 
Bilt, die om praktische redenen geen gebruik kunnen maken van het 
openbaar of bijzonder vervoer. Daarnaast kunnen via het Meldpunt 
Vrijwilligerswerk aanvragen worden gedaan voor kleine klussen in en 
rondom het huis. De Klussenbus zorgt voor de reparaties. 
Voor inwoners van de gemeente De Bilt blijft het Meldpunt Vrijwilli-
gerswerk op de vertrouwde manier bereikbaar via het telefoonnummer 
030 2287799 of per e-mail (info@meldpuntdebilt.nl ); ook de website 
www.meldpuntdebilt.nl. blijft ongewijzigd.

Onderhoud van 
Boetzelaerspark

Zaterdag was weer de maandelijkse opschoondag in het Van 
Boetzelaerpark in De Bilt. Op uitnodiging van de Vrienden van het park 
werd al vroeg gestart met de werkzaamheden. Ondanks de harde regen 
en wind werd er stug doorgewerkt. Ook dit was weer een voorbeeld van 
inzet van vrijwilligers voor een maatschappelijk nut.

(Frans Poot)
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Onnodig verlies voor Brandenburg 
De heren van Brandenburg – koploper in de 1e klasse 
– leden zaterdagavond een onverwachte nederlaag te-
gen het laag geklasseerde SGHA uit Heerenveen. De 
Biltse ploeg speelde een matte partij waterpolo in het 
brede bad van de thuisploeg. De verre rit en onder-
schatting van de tegenstander waren waarschijnlijk de 
belangrijkste oorzaken. Brandenburg startte nog wel 
redelijk, kansen genoeg, maar slecht schieten én paal 
en lat stonden doelpunten in de weg. Halverwege de 
1e periode kwam SGHA voor met 1-0 en maakte Ar-
nold Witteveen uit een man-meer situatie de gelijkma-
ker. Brandenburg had moeite met het fysieke spel van 

de tegenstanders; dat leverde naast de nodige irritaties 
ook uitsluitingen op die door de thuisploeg goed benut 
werden (4 uit 7), terwijl de man-meer bij Brandenburg 
wederom niet liep (2 uit 7). Via 2-1 (na de 1e peri-
ode) en 2-3 (op de helft) stond na de 3e periode een 
5-6 voorsprong voor Brandenburg op het scorebord, 
waarvan 4 doelpunten van Jorrit Yperlaan, en leek er 
eigenlijk nog niets aan de hand. In voorgaande wed-
strijden maakte de Biltse ploeg in de laatste periode 
het verschil. Echter Brandenburg scoorde helemaal 
niet meer en SGHA nog 3 keer waarmee de 2e neder-
laag van het seizoen een feit was. 

Heren Irene komen net tekort
Zaterdag 30 januari wilden de mannen van Irene hun nipte nederlaag van de week 

ervoor revancheren tijdens de uitwedstrijd bij Velo in Wateringen. 

Met een week met goede training in de benen werd 
voortvarend aan de wedstrijd begonnen. Het spel en 
de punten ging over en weer tot het tweede deel van 
de set. De aanval van Irene werd toen gestopt door een 
aantal goede blocks en verdedigende acties van Velo. 
Irene verloor deze set met 25-19. De tweede en derde 
set kenden een gelijk opgaande strijd. Beide teams 
hadden de serve van de tegenstander goed onder con-
trole en soms werden er kleine series punten gemaakt. 
Uiteindelijk trok Velo in de tweede set de winst naar 
zich toe met 25-22. In de 3e set waren de rollen om-
gekeerd en wisten de heren van Irene met 25-22 te 
winnen. Met goed spel sloeg Velo aan het begin van 

de vierde set een gaatje, waar Irene geen antwoord op 
had. Velo won met 3-1 deze wedstrijd en maakte hun 
3e plaats op de ranglijst waar. Dankzij verzorgd spel 
namen de Irene-heren toch een punt mee naar Biltho-
ven. Op zaterdag 6 februari speelt Irene heren 1 thuis 
in de Kees Boekehal om 17.00 uur tegen Spaarnestad 
heren 1 uit Haarlem (6e van de ranglijst). Irene kan 
dan support goed gebruiken. Als Irene overtuigend 
wint behoort handhaving in de tweede divisie tot de 
mogelijkheden. Ook Irene dames 1 (4e) speelt op de 
thuisdag om 14.45 uur tegen Leython dames 2 (1e).

(Vincent Jansen)

TZ delft onderspit
Afgelopen zaterdag stond het duel om de derde plaats 
op het programma. DOS Kampen had met een wed-
strijd meer gespeeld, één punt meer behaald. In de 
thuiswedstrijd was Tweemaal Zes duidelijk te sterk 
geweest voor DOS. Maar de vorm van toen was er 
nu niet. In de eerste helft bleek geen van beiden ploe-
gen in staat om het verschil te maken. Even leek het 
dat DOS met een voorsprong van twee doelpunten 
ging rusten. Maar met nog 1,7 seconden op de klok 
scoorde Luke van Kouterik nog de aansluitingstref-

fer. De achterstand moest in de tweede helft rechtge-
zet worden zonder Lucinda van Beerschoten, zij viel 
uit met een vervelende knieblessure. In de tweede 
helft was de start van de ploeg van Eric Geijtenbeek 
prima. Het ging niet vanzelf, maar de achterstand 
werd omgezet in een 13 – 16 voorsprong. Verdedi-
gingsfouten gaven de tegenstander de gelegenheid 
op gelijke hoogte te komen en een eindstand van 22 
– 19 op het bord te zetten. Volgende week Speelt TZ 
tegen KV Heerenveen. 

Onscherp Nova
ontsnapt aan puntverlies

De afgelopen 2 weken hebben voor het vlaggenschip 
van Nova in het teken gestaan van blessureleed en een 
landelijke griepepidemie. Wellicht de reden van een 
matte, onscherpe wedstrijd afgelopen zaterdag. Een 
wake-up call was het zeker om ook de laatste wed-
strijden scherp te blijven en het kampioenschap bin-
nen te slepen. Na het eerste fluitsignaal was het een 
gretig RDZ dat pas na 9 minuten het eerste doelpunt 
aantekende. Gelukkig hadden Michelle Reus, Sanne v. 
Kouterik, Melvin van Kempen en Richard van der Pas 
binnen 5 minuten ook de korf gevonden en dat zorgde 
voor een ruststand van 6-4. Met een stand van 6-4 
moest er in de kleedkamer orde op zaken worden ge-
steld. Het 1e aanvalsvak had moeite met de organisa-
tie en het maken van goals zonder Schippers. Er werd 

te weinig afgerond, wat coach van Brenk noodzaakte 
om vroeg in te grijpen. Michelle Reus stond na de rust 
haar plaatsje af aan Renske van Kempen, die met haar 
bewegelijkheid en aanvalskracht meer verassing en 
gevaar in het spel zou moeten brengen. 4 minuten na 
rust pakte Richard van der Pas de draad weer op door 
middel van een vrije bal en een kort schot (8-4). Het 
andere vak met de 2 dames in de punt beloonde hun 
bewegelijkheid en harde werken met een mooie goal 
op afstand van Aranka Akkermans. Met nog minder 
dan 3 minuten op de klok was de stand 11-9. Dit ver-
anderde nog in een onnodige, spannende 11-10 tus-
senstand met nog 90 seconden op de klok. Gelukkig 
ontsnapte Nova in sporthal HF Witte Centrum nog aan 
een gelijkspel.

Windows 10 Check-In 

Windows 10 Check-In biedt de 
mogelijkheid om de legale versie 
van uw huidige Windows 7- of Win-
dows 8.1-versie te laten upgraden 
naar Windows 10. Mens De Bilt en 
Seniorenweb bieden de Windows 10 
check-In aan voor alle 55 plussers uit 
alle kernen van de gemeente de Bilt. 
Ga met de desktop, laptop (of Win-
dows tablet) naar het leercentrum, 
Servicecentrum Maartensdijk, Maer-
tensplein 96 in Maartensdijk. U kunt 
zich aanmelden op 0346 214161 
of via servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl. Er wordt een afspraak 
gemaakt en uitgelegd wat er verder 
aan voorbereiding moet gebeuren. 
De upgrade is van veel factoren 
afhankelijk maar ca. 2,5 uur is niet 
uitzonderlijk. Het is aan te bevelen 
dat u een backup van uw persoon-
lijke bestanden maakt. 

Film in Ontmoetingskerk

In de Ontmoetingskerk (Julianalaan 
26, Maartensdijk) wordt sinds enige 
jaren op de zaterdagavond op een 
groot scherm met regelmaat naar 
films-met-inhoud gekeken. Het zijn 
niet per se films die veel mensen 
naar de bioscoop hebben getrokken. 
Maar wel films die je aan het denken 
zetten. Titels als As it is in heaven, 
Des hommes et des dieux, The Kite-
runner, Mar adentro, en meest recent 
Hanna Arendt hebben in de afgelo-
pen jaren de revue gepasseerd. Van-
wege licentie-beperkingen mag via 
De Vierklank niet van tevoren het 
programma aangekondigd worden. 
Maar als u interesse heeft in data en 
titels kunt u een berichtje sturen naar 
erjeka@xs4all.nl en wordt u verder 
op de hoogte gehouden. U bent wel-
kom bij de film en de borrel achteraf.

Samen voor De Bilt en Samen voor Zeist 
Maandag 18 januari werden de 
samenwerkingsovereenkomsten 
tussen de Rabobank Utrechtse 
Heuvelrug en Samen voor De Bilt 
en Samen voor Zeist verlengd. De 
Rabobank is al jaren founder van 
deze twee 'Samen voor' vestigin-
gen. De bank doet dit omdat zij 
betrokken is bij de regio en het be-
langrijk vindt een bijdrage te leve-
ren aan de samenleving. De twee 
‘Samen voor’-vestigingen organi-
seerden, dat alle medewerkers van 
de Rabobank, tijdens de Aandeel 
in elkaar week, aan de gang gingen 
bij diverse vrijwilligersprojecten. 
Zo bouwden zij tijdens werktijd 
een geitenhok en begeleidden zij 
bingo in een zorgcentrum voor ou-
deren. Daarnaast gaven zij in 2015 
les op een middelbare school in 
Omgaan met geld en was de bank 
ook gastheer voor de beursvloer in 
maatschappelijk ondernemen van 
Samen voor De Bilt.

Ontmoetingen
Samen voor De Bilt en Samen 
voor Zeist organiseren ontmoe-
tingen tussen bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties. Zo 
stimuleren zij betrokken onderne-
men in de gemeente en versterken 

zij de lokale samenleving. 
Wilt u als bedrijf zich ook maat-
schappelijk inzetten in De Bilt 
of Zeist? Neem dan contact op 
met Samen voor De Bilt (tel. 06 
46064010) of Samen voor Zeist 
(tel: 06 46074638). 

V.l.n.r.: Joanne Penning (Samen voor De Bilt), Migchel Dirksen (Rabobank 
Utrechtse Heuvelrug) en Katherina Casse (Samen voor Zeist).

(foto Hans Lebbe)

the art of haircoloring
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Leerlingen spreken elkaar aan
door Henk van de Bunt

Op het Groenhorst College in Maartensdijk is alweer een aantal jaren het  
SchoolWide Positive Behavior Support (PBS) ‘in gebruik’. PBS is gericht op het versterken  

van gewenst gedrag en het zo veel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag:  
Vorige week heeft een aantal leerlingen een steward training gehad. Het is de bedoeling  

dat zij nu medeleerlingen gaan aanspreken op ongewenst gedrag.

Agnita Dijkstra is zorg-coördina-
tor aan de school en vertelt, dat een 
jaar of vijf geleden het manage-
ment van de school in het kader 
van invoering van Passend Onder-
wijs samen met een aantal andere 
scholen een bezoek bracht aan 
New York, waar zij geïnformeerd 
en geconfronteerd werd met PBS: 
een kapstok waaraan bestaande en 
nieuwe gedragsmethodieken kun-
nen worden opgehangen: ‘Met de 
introductie van de wet op passend 
onderwijs zijn scholen verplicht 
om ook aan leerlingen met een 
handicap of gedragsproblemen, 
een passend onderwijsarrange-
ment te bieden. PBS is geschikt en 
aantrekkelijk voor iedere school, 
omdat het stimuleren van positief 
gedrag niet aan leeftijd is gebon-
den. Binnen PBS is veel aandacht 
voor positief gedrag. Vanuit de ge-
deelde waarden worden gedrags-
verwachtingen afgeleid, die aan-
geven welk gedrag van de leerling 
wordt verwacht. Alle medewerkers 
en een deel van de leerlingen in de 
school worden getraind in het le-
ren bekrachtigen van het gewens-
te gedrag. Er wordt een systeem 
uitgewerkt waarbij de leerlingen 
bijvoorbeeld met behulp van belo-
ningskaartjes worden aangemoe-

digd zich te gedragen conform de 
gedragsverwachtingen’.

Beloning
Monique Neppelenbroek is leer-
kracht Engels: ‘De kracht van PBS 
zit in de gezamenlijke aanpak. 
Naast het schoolteam, doet ook 
het ondersteunend personeel mee. 
De leerlingen en docenten hebben 
eerst vastgesteld welke waarden het 
meest waardevol zijn. Als iedereen 
in de school zich veilig en respect-
vol gedraagt en inzet laat zien, is de 
(werk)sfeer optimaal. Het is goed te 
erkennen dat iedereen daar hulp bij 
kan gebruiken. Alleen als we zo sa-
menleven en samenwerken lukt het. 
Leerlinge Amiraa: ‘ Als je je goed 
gedraagt, wordt dat beloond en daar 
krijg je dan dingen voor, die je weer 
kunt inruilen binnen de school voor 
iets leuks, zoals oortjes, gummetjes 
of pennetjes’. Monique vertelt dat 
er ook anderen sponsoren; ouders 
van leerlingen en bij voorbeeld FC 
Utrecht grotere presentjes beschik-
baar stellen, die wel echt verdiend 
moeten worden.

Nadruk
De nadruk wordt vooral gelegd op 
het vertellen en versterken van ge-
wenst gedrag. Vanuit de gezamen-

lijke waarden (Veiligheid, Respect 
en Inzet) zijn voor de hele school, 
de klaslokalen, de gang, de kantine, 
het plein, de toiletten en de gymzaal 
duidelijke afspraken over gewenst 
gedrag gemaakt. Leerlinge Isha ‘Vo-
rige week zijn wij getraind als ste-
ward. Het is de bedoeling, dat wij 
dan bijv. in de pauzes door de school 
gaan lopen en medeleerlingen als het 
nodig is aanspreken op ongewenst 
gedrag. Normaal doen leerkrachten 
dit maar nu zijn wij er in getraind. 
Max: ‘Ik vond het wel grappig om 
aan die training mee te doen. Ik heb 
ook wel wat geleerd; bijvoorbeeld 
hoe je mensen moet aanspreken, hoe 
je beleefd moet zijn enz.’ Christiaan: 
‘Je leert bijvoorbeeld hoe je mensen 
netjes kunt uitnodigen om naar de 
kantine te gaan, waar je ook met el-
kaar kunt praten i.p.v. in de gangen 
te blijven hangen. Je leert dus hoe 
je samen op een prettige en respect-
volle manier tot een betere school te 
komen. Als ze niet (willen) luisteren 
halen we Maarten (de conciërge) er-
bij’.

Sociaal
Maarten Seijsener is sociaal werker 
en de conciërge waarvan verwacht 
wordt, dat hij naast de technische 
dingen ook bijdraagt aan rust en 

orde in de school: ‘De bedoeling 
is om dat niet op een ‘van boven 
af - manier te doen, maar op een 
prettige en overtuigende wijze. Ik 
heb werkervaring opgedaan in het 
jongerenwerk en in de zorg en deze 
ervaring is goed bruikbaar hier in 
het onderwijs. Het ‘technische’ er-
bij is mooi meegenomen, want dat 
was al mijn hobby. Ik vind het leuk 
dingen te repareren’.  De opleidin-
gen tot steward is een onderdeel van 
de schoolstage van de tweede leer-

jaar, wat weer een voorbereiding is 
op de maatschappelijke stage in het 
derde leerjaar. Deze activiteiten zijn 
een onderdeel van het loopbaanle-
ren binnen het Groenhorst. Monique 
tenslotte: ‘Er zijn 110 tweede jaar-
leerlingen, waarvan er 24 zich meld-
den voor de steward training. En al-
les komt ten goede aan het beter en 
gemakkelijker omgaan met elkaar 
zowel binnen het schoolklimaat als 
er buiten. En daar werken we in alle 
gezamenlijkheid aan’.  

Een ddeel van de geslaagden met links achter Maarten en midden achter 
Monique.

De Regenboog bestaat 10 jaar
Maandag 25 januari was het precies 10 jaar geleden dat Algemeen Christelijke Basisschool De 

Regenboog haar deuren opende. Binnenkort zal worden begonnen met  
de bouw van Integraal Kindcentrum De Regenboog waarin ook  

peutergroepen en kinderopvang zal worden georganiseerd.

De school begon destijds met 15 
leerlingen, maar groeide al snel 
naar een complete school met - op 
dit moment - 226 leerlingen ver-
deeld over negen groepen. Het 2e 
lustrum werd natuurlijk gevierd. 
De leerlingen startten de dag met 
een gezamenlijk feestontbijt in de 
gymzaal. De kleuren van de re-
genboog zorgden voor een fees-
telijke aankleding. Na afloop van 
het ontbijt maakten de leerlingen 
een kunstwerk over het thema ‘De 
Regenboog’. De 235 kunstwerken 
gaan naar Museum Boijmans van 
Beuningen in Rotterdam in het ka-
der van een kunstproject van Ugo 
Rondinone die van 13 februari tot 
en met 29 mei te zien is. 
In de eerste week van april staan 
tijdens de lustrumweek nog meer 

festiviteiten op het programma, 
zoals een muziekproject met de 
muzikanten van Fort van de Ver-

beelding én een schoolreis naar De 
Efteling.  (Douwe Bilder 
en Karin Brascamp)

De verjaardag begon met een gezamenlijk ontbijt. 

Mode ontwerpen bij 
Oranje Nassau-school

De derde klassen van de Oranje Nassau School in Bilthoven hadden 
eerder deze maand een ‘Modedag’ voor het vak CKV (Culturele Kunst-
zinnig Vorming). Tijdens workshops werden kleding en hoofddeksels 
gemaakt van aparte materialen onder leiding van docenten en studen-
ten van de HKU (Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht), afdeling 
mode& design. Het thema van de ontwerpdag was: ‘haar in de mode 
en de beeldende kunst’, geïnspireerd op de tentoonstelling met dezelfde 
titel die volgende maand opent in het Centraal Museum te Utrecht. 
(L. Bazuin)

Leerlingen van ONS showen de eigengemaakt kledingstukken en 
hoofddeksels.

Valentijnsconcert
Op Valentijnsdag, zondag 14 februari om 20.00 uur, organiseert de Biltse Muziekschool een 

spectaculair Valentijnsconcert in de Theaterzaal van het Lichtruim. 

Afgelopen jaar is begonnen met 
een speciaal concert rond het the-
ma Valentijn. Dit jaar wordt deze 
nieuwe traditie voortgezet met 
een tweede Valentijnsconcert. Het 
thema van dit concert zal zijn: 
‘Hotel Het Lichtruim’. In 2016 is 
het 40 jaar geleden dat het album 

Hotel California van The Eagles 
verscheen. Sindsdien is het titel-
nummer in de hoogste regionen 
van de Top2000 te vinden. Laat u 
meevoeren op muziek van The Ea-
gles door de docentenband onder 
leiding van bandleider Bas Bons, 
de bigband van het KunstenHuis 

Biltse Muziekschool met als diri-
gent Anita van Soest en leerlingen 
van de Talentklas. 
Natuurlijk ontbreken ‘My Funny 
Valentine’ en andere klassieke Va-
lentijnsnummers niet. Aanmelden 
kan tot 6 februari via lichtruim@
kunstenhuis.nl. 

Kennismaken met korfbal
Afgelopen woensdag 27 januari heeft Korfbalvereniging Nova voor de 
F-jeugd een ‘Vriendjes en vriendinnetjes-training’ georganiseerd. Bijna 
30 kinderen tussen de 6 en 9 jaar deden hieraan mee. De leden van 
Nova mochten 1 of 2 vriendjes meenemen. Er stonden verschillende 
oefeningen op het programma. De kinderen hebben geschoten op de 
korf en gooi-oefeningen gedaan. Ook hebben ze tikspelletjes en een 
korfbalwedstrijdje gespeeld. 

Met veel plezier en enthousiasme hebben de kinderen meegedaan en 
kennis gemaakt met de korfbalsport. 



Nootjes
Te koop aangeboden

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

AEG centrifuge € 12,50. 
Radiatorkachel € 10,-. Tel. 
030-2291160

Donkerblauwe nieuwe koffer 
op wielen € 12,50. Tel. 0346-
211738

Babolat junior tennisracket 
Pure Drive voor kinderen 
van ongeveer 10 tot 12 jr. 
Goede bespanning € 35,-. Tel. 
06-11211337

Verschillende boeken, thril-
lers 1x gelezen € 5,- per stuk. 
Tel. 06-21590995

Wit metalen 1-persoons-
bed met matras € 30,-. Tel. 
06-21590995

Skates, merk Technica, maat 
40,5 z.g.a.n. € 20,- incl. Pols-
, elleboog- en kniebescher-
mers. Tel. 06-55876605

Langlauflatten of schoenen 
maat 38/40 i.g.st. € 50,-. Tel. 
0346-212436

27 boeken van Baantjer i.g.st. 
€ 12,50. Tel. 0346-211958

Keyboard € 45,-. Tel. 030-
2251113

Ronde koperen bak met hen-
gels voor openhaardhout ø45 
cm € 37,50. Tel. 0346-212069

Eikenhouten T.V. kist met 
voorklep 98x55 cm € 15,-. 
Tel. 0346-212069

Gebruikte maar nog goede 
rood/witte Atomic Active 
Sport ski's ca. 170 cm, bin-
dingen voor schoenmaat 
38/39 € 35,-. Witte dames 
Dachstein skischoenen maat 
38/39 € 25,-. In 1 koop € 50,-. 
Tel. 06-30693144

Gebruikte maar nog goede 
Fischer ski's ca. 180 cm 
(zwart/groen/paars), Tyrolia 
bindingen voor schoen-
maat 42/43 € 30,-. Tel. 
06-30693144

2 st. Heras hek(poort) palen. 
Rond 0,11x2.25m op montage 
voet. Samen € 49,-. Tel. 030-
2202145

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS uit 
jaren 70-80-90 (in huidige 
staat) voor hobbyist. Tel. 
06-83235321

Fietsen/ brommers
CORTINAFIETS met 7 
versn. Niet gebruikt met 
papieren € 400,- (was € 800,). 
Tel. 06-22265426
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

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

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

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

A l l e e n s t a a n d e , 
Maartensdijkse man van 45 
jaar, zoekt WOONRUIMTE 
in Maartensdijk of omg. Tel. 
06-46630190

WONINGRUIL:  2-kamerflat 
in Amersfoort (huur) aange-
boden  tegen vergelijkbare 
woning in Bilthoven. Tel. 
033-8888987

Zin in een nieuwe uitdaging 
of hulp nodig bij het vinden 
van een nieuwe job? Schrijf 
je in bij JOUWWERK! Kijk 
op www.jouwwerk.nu voor 
meer info!

Bent u werkgever en heeft 
u hulp nodig met het vinden 
van gediplomeerd (vast) per-
soneel? JOUWWERK helpt 
u! Kijk voor meer info op 
www.jouwwerk.nu !

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt cursussen

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

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

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

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

Cursussen/ trainingen 
Kennismaken met Mediteren - De Kunst van Aanwezig 
Zijn- in De Bilt. Op dinsdagavond 9 febr. start er weer 
een meditatietraining olv Peter Valstar. Hij combineert 
meditatie met Tai Chi, gericht op eigen levendigheid, 
kracht en ontspanning. De cursus is niet prestatiegericht 
en geschikt voor iedereen. Tijd: 20.00 – 21.30 uur. Plaats: 
Patioschool De Kleine Prins. Kosten: € 120,-. Aanmelding 
en informatie: 030-2591363 / info@astara-coaching.nl / 
www.astara-coaching.nl

Op maandag 8 februari start de cursus Dru en Hatha 
Yoga om 09.15-10.15 uur en van 10.30-11.30 uur. Idem 
op woensdag 10 februari van 09.30-10.30 uur. Lichaam en 
geest in balans d.m.v. muziek door ervaren Yoga docente. 
Pilates start op 10 februari van 10.30-11.30 uur. Rug en 
buik en staande oefeningen om al je spieren te verstevi-
gen. Locatie: Waterweg 110, De Bilt. Kosten: 8 lessen € 
72,-. Info: Mascha Beausar 06-28962890 of www.yoga-
beauxarts.nl

schoonheidsspecialiste
pedicure - nagelstyliste
Hessenhof 13 ▪ De Bilt

Tel. 030 26 58 138
www.formidable-moment.nl

'Echt Gebeurd' verhalen 

Op vrijdag 5 februari is er in het Weeshuis van 
de Kunst, Jasmijnstraat 6 in De Bilt, een vertel-
avond met echt gebeurde verhalen, verteld door 
de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In 
'Echt gebeurd' vertellen mensen grappige, ont-
roerende en spannende verhalen naar aanleiding 
van een thema. Op deze avond is het thema 
'Voor het geld', verhalen over de erfenis, pas-
sie voor geld, oplichters, de eeuwige baan en 
andere verhalen. 

Een onderdeel bij 'Echt gebeurd' is het voorlezen 
uit een puberdagboek. Speciaal op deze avond is 
een extra programma van het terugspeeltheater 
onder leiding van Marius Gosschalk. Bij terug-
speeltheater improviseren acteurs op verhalen 
uit het publiek. Voor meer informatie en aan-
melding info@hetweeshuisvandekunst.nl. 

AED-reanimatiecursus in De Bilt

Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost 
Utrecht organiseert samen met Rode Kruis De 
Bilt een cursus Reanimatie & AED (Automa-
tische Externe Defibrillator). De cursus duurt 
2 avonden van 3 uur op dinsdag 09 + dinsdag 
16 februari 2016, telkens van 19.30 tot 22.30 
uur in het Rode Kruis Gebouw aan de Sint 
Laurensweg 13 in De Bilt. Deelname kost 45 
euro. Kijk vooral naar de voorwaarden van een 
aanvullende ziektekostenverzekering, waardoor 
deze kosten mogelijk vergoed kunnen worden. 
Aanmelden en meer info via website www.
debilt.reanimatieonderwijs.nl.

Sterke verhalen bij de borrel

Zaterdag 6 februari om 17.00 uur is Mark Zege-
ling bij de Bilthovense Boekhandel. Hij signeert 
en vertelt over zijn boek Kingdom by the sea. 
Het eerste boek ooit verschenen met een porse-
leinen omslag, gebakken op 1275 graden in de 
oven. En van binnen ook prachtig vormgege-
ven. Bezoekers kunnen hem deze middag alles 
vragen over de totstandkoming van het boek en 
het onderzoek dat hij daarvoor verricht heeft. 
Mark Zegeling beschikt naast een mooie pen 

ook over vrolijke entertainment-
kwaliteiten en schreef ook Sterke 
verhalen voor bij de borrel. Een 
prachtig vormgegeven boek over 
de geschiedenis en verhalen ach-
ter de porseleinen KLM-huisjes, 
die Business Class-reizigers sinds 
jaar en dag cadeau krijgen van 
de KLM. Dubbele huisjes kunnen 
geruild worden. Aanmelden tel. 
030 2281014 of info@bilthovense-
boekhandel.nl

Meer vrijkaarten voor  
Taste Of Holland

Twee jonge ondernemers afkom-
stig uit Bilthoven stellen nog meer 
vrijkaarten beschikbaar voor Taste 
Of Holland. Taste of Holland neemt 
je mee op een reis door culinair 
Nederland. De leukste Nederlandse 
producenten zijn voor je verza-
meld. Van lokale bierbrouwers en 
de beeruniversity, tot wijnmakers 
uit de Achterhoek, van een Friese 
foodtruck tot Amsterdamse lekker-
nijen. Alle drie de dagen zullen 
er toffe optredens zijn waar je je 

Het gemeentehuis heeft allerlei taken
en regelt voor ons heel veel zaken
en met de politie in huis
voorkom je gespuis
omdat agenten het pand goed bewaken

Guus Geebel Limerick

vingers bij aflikt. Rogier Wattez 
en Thom Kusse organiseren de 
Vrijmibo in Utrecht. Dit is een 
grote vrijdagmiddagborrel waarbij 
de bezoekers altijd voorzien wor-
den van live muziek, lekker eten 
en goede borrels. Vrijmibo is op 
12, 13 en 14 februari te vinden in 
de Jaarbeurs op Taste Of Holland. 
Het aantal vrijkaarten is beperkt. 
Stuur een mail naar info@vier-
klank.nl om hiervoor in aanmer-
king te komen. Mocht je geen vrij-
kaart bemachtigen dan kan je met 
de kortingscode VRMB2016 twee 
kaarten met korting aanschaffen op 
www.tasteofholland.nl

Gratis kaarten voor 
WinterTheaterwandeling

Voor de bijzondere theaterwan-
deling die door Vuurol in Lage 
Vuursche wordt georganiseerd op 
5 februari en 4 maart is nog een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Mail naar info@vierklank.nl om 
hiervoor in aanmerking te komen.

STAPELKORTING
1 stuks 50%
2 stuks 60%
3 stuks 70% op winter-
collectie. Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

STAPELKORTING
1 stuks 50%
2 stuks 60%
3 stuks 70% op winter-
collectie. Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112
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Nuttige overwinning van FC De Bilt
De eerste wedstrijd na de winterstop werd met 1-3 gewonnen tegen koploper FC Almere  
en dat was dus een goede opsteker voor de tweede seizoenshelft. Op zaterdag 30 januari 

ontvingen de Biltse mannen laagvlieger TOV uit Baarn. 

De eerste helft kenmerkte zich in 
een gelijk opgaande wedstrijd met 
kansen aan beide zijden. Het bleef 
tot de rust 0-0. In de tweede helft 
begon TOV zeer energiek, maar 
FC De Bilt bleef goed verdedigen 
en kreeg na een kwartier weer grip 
op de wedstrijd. Tom schoot na een 
goede aanval de bal laag in een 
hoek, maar de lange keeper van 
TOV wist met een voet de bal te 
keren. 
Kort daarna brak TOV met enkele 
snelle combinaties door de Biltse 
verdediging en schoot een aanval-
ler hard op doel. De Baarnse han-
den gingen al omhoog, maar Ri-
cardo wist eveneens met een voet 
de bal tot corner te verwerken. Hal-
verwege de tweede helft gaf Sam 
een prima voorzet en kopte Steven 
v. d. Berg de bal perfect in de tou-
wen. Kort daarna verslikte Ricardo 
zich in een dwarrelende voorzet en 
kreeg de spits van TOV een uitgele-

zen scoringskans, maar zijn snoei-
harde schot vloog ruim over het 
doel. Ongeveer 10 minuten voor 
tijd gaf Jelle Vliek een mooie pass 
op Steven en die wist vervolgens 
de bal over de keeper richting het 
lege doel te schieten. Mede door 
het goede doorzetten van Mike, 

belandde de bal van Steven in het 
doel.  
De wedstrijdbal van zaterdag was 
aangeboden door de Psoriasis Ver-
eniging Nederland. A.s. zaterdag 
om 14.30 uur speelt FC De Bilt een 
bekerwedstrijd uit tegen top-klasser 
Magreb ’90. 

Een doelpoging van TOV leidt niet tot het gewenste resultaat. (foto Henk 
Willemsen)

Weinig doelpunten bij SVM 
In de eerste thuiswedstrijd na de winterstop en na de nederlaag tegen het Amersfoortse CJVV 

liet de Maartensdijks trots tegen het onderaan staande Vliegdorp veel kansen onbenut en 
verzuimden de Maartensdijkers zo aan het doelsaldo te werken. 

Zonder de lichtgeblesseerde Tom 
Jansen en de geschorste Djoey En-
gel maar met talentvolle jonge spe-
lers als Maxime de Brauw en Ches-
ter Kemp zagen de vele trouwe 
supporters een rommelige eerste 
helft. SVM was slordig in de com-
binatie en speelde in een te traag 
tempo. Enkele afstandsschoten 
van Marcel Melissen werden door 
de prima doelman van Vliegdorp 
gestopt. Eerst na ruim 20 minuten 
spelen scoorde de altijd hard wer-
kende SVM spits Erno Steenbrink 
de verdiende 1-0.

In de tweede helft probeerde SVM 
het opnieuw. Het tempo ging om-
hoog en de kansen kwamen er. 
Maar kansen benutten bleek voor 
de geel-blauwe voetballers een te 
moeilijke opgave. Uit een van de 
weinige snelle aanvallen scoorde 
Erno Steenbrink zijn tweede treffer 
(2-0). Dat SVM niet meer scoorde 
mag de ploeg zich zelf verwijten. 
De hardwerkende aanvoerder Die-
derik Haftemeyer maakte fraai de 

3-0. Kansen op een hogere score 
kwamen er wel, maar doelpunten 

niet. Zaterdag 13 februari speelt 
SVM 1 uit tegen SEC. 

SVM scoorde slechts driemaal tegen laagvlieger ’t Vliegdorp.

Salvodames doen goede zaken
Door met 4-0 te winnen van het bezoekende Atalante uit Vinkeveen heeft Salvo zich weer een 

plaats in de middenmoot bezorgd. Deze overwinning kwam heel gemakkelijk tot stand.

Al heel snel was duidelijk dat Salvo 
het beste team was. Vooral met de 
service maakte Salvo het verschil. 
Door mooie serviceseries van 
Femke Dijkstra, Nicole Visscher en 
Nienke Dalmeijer was deze set snel 
afgelopen. Maar liefst 25-6 werd de 
score. In de 2e set werd een service-
serie de tegenstander weer te mach-
tig. Tot 10-10 ging het nog gelijk 
maar met een serviceserie van 10 
punten door weer Nicole Visscher 
was het verschil weer gemaakt en 
kon Salvo de set uitmaken met 25-

10. In de 3e set kwam de tegenstan-
der beter in haar spel terwijl Salvo 
de touwtjes een beetje liet vieren. 
Tot 19-19 ontliepen de teams elkaar 
niet veel tot er weer een mooie ser-
viceserie gemaakt werd die weer 
het verschil maakte. De setwinst 
ging daardoor naar Salvo met 25-
19. In de 4e set kon Atalante Salvo 
goed partij bieden tot 10-10. Daar-
na waren het de Maartensdijkse da-
mes, die de dienst uitmaakte en de 
set soeverein wonnen met 25-13. 
Door dit resultaat is Salvo naar de 

6e plek op de ranglijst geklommen. 
Nu het team weer bijna compleet is 
wordt het spelniveau van de eerste 
wedstrijden in de competitie weer 
benaderd. Op vrijdag 12 februari 
spelen de dames in Almere tegen 
het als 3e geklasseerde Allvo. Dat 
wordt een pittige wedstrijd. 

De heren spelen ook op 12 februari 
in Almere maar tegen het heren-
team van Allvo. Deze heren staan 
5e geklasseerd. Salvo bezet de 3e 
plek. Een wedstrijd met perspectief.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Irene Badminton 
succesvol

Het competitieseizoen heeft SV Irene heel mooi afgesloten 
met 3 kampioenen bij de senioren. Van de 6 teams in de 

regio- en bondscompetitie zijn team 1 en 6 kampioen 
geworden en zullen dus promoveren naar een hogere klasse. 

Dit weekend leek er nog even een 
sensatie in de maak maar team 7 
miste op 2 punten na het kampi-
oenschap. Het enige recreanten-
team bij SV Irene wist ook dit 
jaar weer kampioen te worden. 

Het nieuwe trainingsbeleid van 
SV Irene onder leiding van Rob 
Banse is in het 2e jaar dus al 
heel succesvol. Dat belooft wat 
voor de toekomst. Voor komend 
seizoen is er weer plaats voor 
nieuwe competitiespelers op alle 
niveaus. Voor informatie kan men 
terecht op badminton.sv-irene.nl. 
(Bertien van de Kerk)

Het kamipoensteam met Viona 
Lapré, Ilse Agterberg, Isabel 
Agterberg, Youri Lapré en René 
Underberg.

DOS coach blijft 
Daan van der Klis is momenteel 
in een eerste seizoen trainer/coach 
bij het tweede team van het West-
broekse DOS. In zowel de veld- als 
zaalcompetitie zijn de prestaties 
van team en coach van dien aard, 
dat spelersgroep en trainer hun ge-
zamenlijke wens voor een langer 
verblijf neer konden leggen bij de 
Technische Commissie. De TC 
besloot in goed overleg tot verlen-
ging. Drie weken eerder bereikte 
de TC ook al overeenstemming met 
hoofdtrainer Steven Brink voor een 
langer verblijf bij de Westbroekers: 
‘Dit geeft een prettig gevoel dat we 
nu al zekerheid kunnen bieden aan 
de spelers en ons volledig kunnen 
focussen op de korfbalprestaties. 
En die korfbalprestaties zijn nog 
steeds stijgende!’ 

Meidenteam SVM 
kampioen

Ondanks de kampioensspanning en een moeizaam begin zijn de mei-
den van SVM met een 4-0 overwinning tegen VVJ uit Utrecht ongesla-
gen kampioen geworden. Tijdens de wedstrijd werden de kampioenen 
in spe aangemoedigd door de vele aanwezige ouders, overige familie-
leden, vrienden en na afloop werd de champagne ontkurkt en werden de 
kampioensshirts uitgedeeld. 

Na de fotosessie werd er een rondje gereden door het dorp op de platte 
kar, afgesloten met een patatje en drankje. (foto Danny Meiners)
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

advertentie

Weltevreden-Zuid krijgt  
eigen buurt-app

door Walter Eijndhoven

Maandag 25 januari was, in het H.F. Witte Centrum in De Bilt, veel belangstelling  
voor het starten van een eigen buurt-app. Doel: verdachte types in de wijk in de gaten  

houden en eventueel aangeven bij de politie. Is Weltevreden zo onveilig dan?  
Welnee, maar als bewoners beter opletten, wordt de buurt nóg veiliger.

Nog voor het begin van de bijeen-
komst hadden zich al 47 deelne-
mers aangemeld. Ook gezinsleden 
hebben al aangegeven te willen 
meedoen. Een groot succes dus, in 
de toch al relatief veilige wijk Wel-
tevreden in De Bilt. Alfred Folke-
ringa, initiatiefnemer van de buurt-
app: ‘Afgelopen periode is veel 
overleg geweest met politie en ge-
meente (Veiligheid en Buurtgericht 
Werken). Vanuit de wijk hoorde ik 
dat velen zich betrokken voelen bij 
het veilig houden van de wijk. Nu 
kunnen wij de aftrap doen. Te be-
ginnen met de startbijeenkomst’. 

Initiatief
Arjen Gerritsen, burgemeester van 
De Bilt, staat helemaal achter de 
buurt-app. Gerritsen: ‘De gemeente 
ondersteunt dit initiatief vanuit de 
wijk van harte. Iedereen die ook 
maar iets verdachts ziet kan dit 
direct doorgeven aan de overige 
buurtbewoners of aan de politie’. 
Volgens Gerritsen blijft het aantal 
WhatsAppgroepen maar stijgen, 
ook in De Bilt. Dat was ook te mer-
ken deze avond, er waren verte-
genwoordigers van de Julianalaan, 
Hobbemalaan en een wijk uit Zeist. 
Landelijk is het aantal Whatsapp-

groepen het afgelopen jaar fors 
gestegen. In juni 2015 waren 200 
groepen actief, in oktober lag dat 
aantal echter al op 1.200. 

WAAR
De avond van de startbijeenkomst 
vertelt Folkeringa over het hoe en 
waarom van de buurt-app. Folke-
ringa: ‘Waarom dit initiatief? Met 
deze app hopen wij ongewenste 
figuren uit de wijk te houden. Ook 
overlast door jongeren uit de buurt 
hopen wij hiermee tegen te gaan. 
Sommige wijkbewoners durven 
dit soort groepen niet aan te spre-
ken, maar zij kunnen nu die over-
last wel aangeven bij leden van de 
buurt-app, of bellen met de politie. 
Eventuele inbrekers kunnen eerder 
worden gesignaleerd. Ongeveer 
90% van de inbraken bestaat uit 
gelegenheidsinbraken. Het boeven-
gilde ziet al snel of er ergens een 
raam openstaat, of een voordeur. 
Zij sluipen snel naar binnen en in 
nog geen dertig seconden is de dief 
alweer verdwenen, met buit. Zo’n 
80% van de opgeloste inbraken is 
dankzij de oplettendheid van bu-
ren’. Deelnemers van de buurt-app 
gaan altijd uit van ‘WAAR’, dit 
staat voor: Waarnemen - Afwijkend 

gedrag constateren - Alarmeren - 
Reageren. Folkeringa: ‘Waarnemen 
spreekt al voor zich, Afwijkend ge-
drag bestaat uit: doelloos rondhan-
gen, afwijkende kleding e.d., Alar-
meren staat voor ‘Bel 112’, ook bij 
verdachte situaties en als laatste 
moet je Reageren: maak contact 
met de verdachte man/vrouw en 
vraag of je hem of haar kunt hel-
pen’. Binnen een appgroep mag 
ook een foto worden verspreid van 
de verdachte persoon. Folkeringa: 
‘Ja, dit mag, maar alleen als de foto 
wordt verspreid binnen een beslo-
ten groep, zoals een buurtapp, dus 
beslist niet op bijvoorbeeld Face-
book’. 

Verder
Hoe nu verder? Door de initiatief-
nemers van de buurt-app wordt nog 
verder nagedacht over het delen 
van informatie, afspraken maken 
met de deelnemers aan de buurt-
app en wordt nog nagedacht over 
borden met de waarschuwing dat de 
buurt op ‘elkaars’ spullen let. Aan 
het eind van de avond stroomden de 
nieuwe aanmeldingen binnen. Fol-
keringa: ‘Wat ben ik hier blij mee. 
Zo maken wij de buurt weer een 
stuk veiliger’.

Burgemeester Arjen Gerritsen heeft een aandachtig gehoor.

Groene vingers in iedere wijk 
Donderdag 28 januari heeft Gemeente De Bilt voor de 25e maal de tegel ‘Klavertje 3’ 

toegekend. En voor de derde maal was het de beurt aan de Biltse Troelstraweg. Dat betekent 
dat ook dit betreffende plantsoen is geadopteerd door een bewoner van het Akkerkwartier.  
De 25 tegels zijn overal in de gemeente aan te treffen. Maar er is ruimte voor nog veel meer. 

Het perceel, dat eigendom is van 
de gemeente, blijft gewoon open-
baar groen. Maar als gevolg van 
noodzakelijke bezuinigingen op 
personeel en materiaal is het on-
mogelijk om het groenonderhoud 
in de zes kernen te blijven doen. 
Met als gevolg dat door de jaren 
heen een aantal plantsoenen is ver-

rommeld of overwoekerd. Daar-
om nodigt de gemeente buurtbe-
woners uit om een groenperceel 
in eigen beheer op te schonen en 
vervolgens zo veel mogelijk naar 
eigen voorkeur in te richten. In de 
Biltse wijk La Plata (omgeving 
Regenboogschool) zijn plannen 
om in samenwerking met de ge-

meente een buurtmoestuin te ont-
wikkelen. De nieuwe inrichting 
is wel gebonden aan een aantal 
gemeentelijke voorwaarden. Er 
mag bijvoorbeeld geen hek of hok 
worden geplaatst en omwonenden 
mogen geen last hebben van de 
werkzaamheden. 

Vogels en bomen 
Het spreekt vanzelf dat broedende 
vogels niet verstoord mogen wor-
den en dat het gebruik van che-
micaliën verboden is. De bomen 
in het perceel blijven volledig de 
verantwoordelijkheid van de ge-
meente. Daarom is van ongeoor-
loofd kappen geen sprake. Wel 
mogen in overleg broedkasten 
of voederhuizen in de aanwezige 
bomen worden aangebracht. Over 
nieuwe beplanting wordt overleg 
gepleegd met de verantwoorde-
lijke contactpersoon binnen de 
gemeente. Die geeft advies over 
mogelijkheden van inrichting en 
zorgt ervoor dat snoeiafval wordt 
afgevoerd. Wat de Biltse Troel-
straweg betreft, daar ondersteu-
nen de verschillende adoptanten 
elkaar en houden onderling con-
tact. Niet alleen op straat maar 
ook via Facebook. 

Ook een perceel adopteren in uw 
buurt? https://debilt.nl/bouwen-
en-wonen/groenadoptie/

De 25e tegel ‘Klavertje 3’ is gelegd door het Adoptieteam Troelstraweg 
v.l.n.r.: Marlous Flier, Veroniek Clerx, Monie Doodeman en Marja 
Koppel. 

‘Project X’ zorgt  
voor onrust

In De Bilt heeft een grote groep jongeren voor een onrustige 
avond gezorgd. Ze kwamen vrijdagavond bij elkaar in de buurt 
van het Van Boetzelaerpark aan de Utrechtseweg om daar een 
feestje te vieren. Via Whatsapp was een bericht verspreid over

een feest in een van de huizen, maar dat was niet het geval. 

Daarop stonden ze zich stierlijk te vervelen en trokken ze de woon-
wijk in om daar flink huis te houden. Her en der ontstonden vecht-
partijen en ook richtten sommigen vernielingen aan. Er sneuvelden 
wat ruiten en ook een tuinhekje moest het ontgelden. 
‘In de omgeving van de Utrechtseweg, ter hoogte van de Kerklaan, 
werden onder meer tuinmeubilair vernield, hekjes kapotgemaakt en 
ruitjes ingeslagen’, meldt de politie.

Politie
De politie kreeg flink wat meldingen van buurtbewoners en ging 
met meerdere agenten naar de wijk om de jongeren uiteen te drijven. 
De onrust begon rond 21.30 uur. Ongeveer anderhalf uur later was 
de rust weergekeerd en waren de jongeren vertrokken. 
De politie heeft een jongen van 17 opgepakt. 
De politie vermoedt dat nog niet 
alle schade is gemeld en ver-
wacht dat meerdere buurtbewo-
ners nog aangifte gaan doen van 
vernieling. 

Stamppotwandeling 

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark organiseerde een fikse 
winterwandeling op zaterdag 30 januari door de polder. Ervaren gidsen 
vertelden wat er te beleven is in het winterse en natte boerenland. Bij 
terugkomst was er iets warms te drinken en stond er een stamppotbuffet  
klaar in de museumboerderij.

(Antonie van Harteveld)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
03-02
Do.

04-02
Vr.

05-02

Oosterse ossenhaaspuntjes met
sesam en Chinese kool

of
Gebakken zeewolffilet met

spek en bieslooksaus
of

Gevulde portobello met
blauwschimmelkaas uit de oven

€ 10,-

Woe.
10-02
Do.

11-02
Vr.

12-02

Spicy kipsaté met
Franse frietjes

of
Zalmfilet met kruidenkaas

in korstdeeg
of

Linzen-aduki bonensalade
met vegetarische hamburger

€ 10,-

1 t/m 14 feb.: SPECIALE ACTIE!
Zie advertentie pag. 9 in de Vierklank
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