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Pannenkoeken voor vluchtelingenwerk
door Rob Klaassen

Zaterdag 14 maart is ’t Gave Pannenkoekenhuis eenmalig gehuisvest in gebouw Rehoboth 
in Westbroek. Doel is zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting Gave. Gave is een 

interkerkelijke organisatie die werkt voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. 

Het Hervormd Jeugd Werk in 
Westbroek komen er iedere vrij-
dagavond zo’n 50-60 jongeren 
bijeen. Jongeren van 12-26 jaar 
verdeeld over drie leeftijdsgroe-
pen. Zij zijn hoofdzakelijk af-
komstig uit de twee protestantse 
kerken in Westbroek. Zij heb-
ben het met elkaar over kwesties 
rondom hun geloof, maar zijn 
daar vooral om elkaar te ontmoe-
ten en het samen gezellig en leuk 
te hebben.

Project
Het jeugdwerk kiest ieder jaar een 
project om een goed doel te steu-
nen. Middels een actie wordt dan 
geld ingezameld. Vorig jaar is een 
groep Westbroekse jeugd naar Gha-
na geweest om daar voor de plaat-
selijke bevolking waterreservoirs 
aan te leggen. Dit jaar is gekozen 
voor de stichting Gave’. 

Stichting Gave
Initiatiefnemers Eline en Manthan-

ja vertellen enthousiast wat de 
Stichting Gave doet. Eline: ‘Gave 
is een interkerkelijke organisatie, 
maar die erop uit is om zending on-
der vluchtelingen te bedrijven. Het 
werk van Gave is wel bijbels geïn-
spireerd en gaat uit van de Bijbelse 
oproep om de vreemdeling gastvrij 
te ontvangen. Lokale christenen en 
kerken in de buurt van asielzoe-
kerscentra zijn de eerstverantwoor-
delijken om vluchtelingen in hun 
buurt gastvrij te ontvangen. Ma-

thanja: ‘Wat de vrijwilligers doen 
is vooral praktisch gericht. Waar 
vind je een dokter en wie kan ze 
daar naar toe brengen, waar vind je 
een cursus om de Nederlandse taal 
te leren, waar wordt een naaicur-
sus gegeven, waar is er hulp voor 
schoolwerk, etc. etc. We streven er 
naar, dat de vluchteling zich hier zo 
snel mogelijk thuis voelt en ook ge-
liefd en gewaardeerd wordt’. Gave 
ondersteunt de vrijwilligers en be-
antwoordt hun vragen’.

Bakken
De actie begint vrijdag 6 maart. De 
jeugd van Westbroek gaat die avond 
langs de deuren om de pannenkoe-
kenbestellingen op te nemen. Op 
zaterdag 14 maart vindt het echte 
werk plaats, wanneer de pannen-
koeken worden gebakken in het ‘t 

Gave pannenkoekenhuis’ in Reho-
both. Hier worden de pannenkoe-
ken verkocht  - en waarschijnlijk 
- ook opgegeten. Kinderen kunnen 
daar zelf hun snoeppannenkoeken 
maken. Ook vinden er allerlei spe-
lactiviteiten plaats. Mogelijk zullen 
er ook jongeren uit het Asielzoe-
kerscentrum Utrecht aanwezig zijn 
en hun aandeel leveren aan deze 
actie. Eline benadrukt nog dat het 
ook vooral gaat om als jeugd samen 
bezig te zijn voor een goed doel.

Steun bedrijven
Eline benadrukt nog: ‘Vooral ook 
dank zij de medewerking van een 
aantal lokale bedrijven is dit alle-
maal mogelijk geworden. We wer-
ken er hard aan om nog meer be-
drijven voor dit belangrijke project 
warm te krijgen’. 

Eline en Manthanja coördineren de actie van jeugdwerk waarmee via 
Stichting Gave het vluchtelingenwerk gesteund wordt.

Diep boren in De Bilt
Woensdag 25 
februari heeft 
drinkwaterbedrijf 
Vitens een nieuwe 
drinkwaterleiding 
van 400 meter 
lang aangelegd 
door middel van 
een diepe boring 
in De Bilt. De 
nieuwe leiding 
is nodig omdat 
de Provincie 
Utrecht langs de 
Utrechtseweg ter 
hoogte van de 
kruising met de 
Soestdijkerweg 
in De Bilt een 
busbaan gaat 
aanleggen. 

Werkzaamheden op station Bilthoven
Er wordt hard gewerkt aan de afbouw van de onderdoorgang voor langzaam verkeer en de 

vernieuwde toegang tot het station. In het weekend van zaterdag 28 februari tot maandagochtend
2 maart vonden diverse werkzaamheden plaats op en rondom station Bilthoven. 

De liftconstructie die nabij het per-
ron is geplaatst is dit weekend af-
gewerkt met glazen panelen. Ook 

werd het bestaande perron aange-
sloten op de nieuwe onderdoorgang. 
De werkzaamheden vonden deels in 

de nacht plaats. Tijdens de werk-
zaamheden was reizen per trein 
vanaf Bilthoven beperkt mogelijk. 

In het weekend werden de stalen liftconstructies en glaspanelen van 
de lift geplaatst en het bestaande perron op de nieuwe onderdoorgang 
aangesloten. [foto Henk van de Bunt].
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

8/3 • 10.30u Ds. R. Bartlema

De Biltse Hof
8/3 • 10.30u Mevr. ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
8/3 • 09.30u Ds. R.W. de Koeijer
8/3 • 18.30u Ds. R.H. Kieskamp

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
8/3 • 10.30u - Interrelig. viering

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

8/3 • 10.00u - Dhr. Matthias
van der Weide

R.K. Kerk O.L. Vrouw
8/3 • 10.30u - Pastoor T. Huitink

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

8/3 • 10.15u - Ds. H. Knigge 
8/3 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

8/3 • 10.00u - Ds. J. Smit
8/3 • 19.00u - Ds. L. W. Smelt 

(jeugddienst)

Pr. Gem. Immanuelkerk
8/3 • 10.00u - Ds. R. van den Beld

Pr. Gem. Opstandingskerk
8/3 • 10.00u - Ds. G. M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
8/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
8/3 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
8/3 • 10.30u - Drs. I. Terlouw

Herv. gemeente Blauwkapel 
8/3 • 10.00u - Ds. C. Hoogerwerf 
8/3 • 18.30u - Ds. J. C. de Groot

Herst. Herv. Kerk
8/3 • 10.30u - Dhr. L. Stuurman

8/3 • 18.00u - Ds. P. de Vries

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

8/3 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

8/3 • 10.00u - Ds. D. Ph. C. Looijen
8/3 • 18.30u - Ds. M. van Kooten

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

8/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
8/3 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk
7/3 • 19.00u - Pastoor Jan Houben
8/3 • 10.30u - Pastoor Jan Houben

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

8/3 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
8/3 • 18.30u - Ds. P. G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
8/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

8/3 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm 
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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

Debatwoensdag in De Bilt

Vandaag woensdag 4 maart vindt 
in het gemeentehuis van De Bilt 
een debat plaats in verband met 
de verkiezingen voor Provin-
ciale Staten. ‘s Middags vanaf 
14.00 uur gaan vertegenwoor-
digers van alle partijen in debat 
naar aanleiding van stellingen 
met goed voorbereide leerlingen 
van de scholen voor voortgezet 
onderwijs. ‘s Avonds vindt een 
debat plaats tussen de lijsttrek-
kers van de in de Provinciale Sta-
ten vertegenwoordigde partijen 
en de burgers van de gemeente 
De Bilt en verdere belangstel-
lenden. Zowel de middag- als 
avondbijeenkomst wordt geleid 
door burgemeester Arjen Gerrit-
sen van De Bilt.

Ontmoetingsdienst Dijkstate

Op vrijdag 6 maart om 19.30 uur 
wordt er in de in de zaal naast de 
(nieuwe) ontmoetingsruimte van 
Dijckstate weer een ontmoetings-
dienst gehouden. J. Grootendorst 
is de voorganger in deze dienst 
‘de ontmoeting met God en met 
elkaar’. Na afloop is er nog gele-
genheid om met elkaar koffie 
te drinken. Wilt u opgehaald of 
thuisgebracht worden, neemt u 
dan contact op met Jan Grooten-
dorst. Tel. 0346-212904.

Verkoop bij Rode Kruis 

Zaterdag 7 maart is de Jaarlijkse 
Verkoop van het Rode Kruis van 
10.00 tot 15.00 uur in de recre-
atie zaal van Toutenburg. Er is 
o.a. het Rad van Fortuin met zeer 
mooie prijzen. En de bekende 

& Geersing

Bel bij overlijden
06 51 24 77 43
Koop Geersing, uitvaartverzorger

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 
Gevestigd te Maartensdijk

‘Ik ben er voor u, dag en nacht.’

Op de avond van zijn 86e verjaardag heeft Kees het leven 
losgelaten. Hij blijft voor altijd in onze harten, onze lieve, 
dierbare en onvergetelijke 

Kees Overbeeke 
Grootmeester in het liefhebben 

van al het waardevolle om hem heen. 

Veendam 23 februari 1929   -   Bilthoven 23 februari 2015 

Kees is van 1956 tot 1988 als grondlegger en directeur 
verbonden geweest aan de Bosbergschool 

in Hollandsche Rading.

Liesbeth Overbeeke-Overbeeke 
Sytske en Adriaan 
Folly en Hans 
Ewout, Sander 
Arjan en Diana 
Toon en Charlotte, Ankie en Joost 
Jeroen en Christel 
Nick, Fanny 
Martijn en Ilanit 
Bente, Tessel, Oscar 
Harry 

Zoals Kees graag wilde, hebben wij in besloten kring 
afscheid van hem genomen.
 
Correspondentieadres: 
Liesbeth Overbeeke-Overbeeke 
Bongerdlaan 67 
3723 VB Bilthoven 
k.overbeeke@hotmail.com&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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

25 jaar
getrouwd

8 maart 2015

Klaas en Anja
van Vulpen - van Zoeren

Hartelijk gefeliciteerd

kokosmakronen zijn er ook weer 
bij naast de koffie of thee. De 
opbrengst van deze verkoop is 
om weer extra leuke dingen te 
doen. 

Amnesty-collecte

Jaarlijks voert Amnesty actie 
voor duizenden slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen. 
Soms zien ze het resultaat al bin-
nen enkele uren. Maar vaak is het 
werk van lange adem. Amnesty 
heeft geld nodig voor onderzoek, 
campagnes, publiciteit en steun 
voor slachtoffers. In de gemeente 
De Bilt gaan ongeveer 90 collec-
tanten van 1 tot en met 7 maart 
op pad om voor het werk van 
Amnesty International te collec-
teren.

Jeugddienst in Dorpskerk

Op zondag 8 maart om 19.00 uur 
is er in de Dorpskerk in De Bilt 
een speciale jeugddienst. In deze 
dienst met de jeugdband worden 
opwekkingsliederen gezongen 
en wordt stilgestaan bij Noord-
Koreaanse christenen die zich 
inzetten om het evangelie met 
hun landgenoten te delen. 

Lezing Noorderkerk

10 maart om 20 uur zal prof. 
Martien Brinkman in de Plein-
zaal van de Noorderkerk, een 
lezing houden over zijn boek: 
‘Hun God de mijne?’. Het boek 
gaat over het christelijk karakter 
van vier Nederlandse dichters. 
Gratis toegang. Voor meer info: 
Dhr. Hans Bouma, Tel. 030-
2204496

Why?

WILCO
Voor altijd in ons hart.

7 maart 2010 7 maart 2015

Pa, Ma en Hanneke
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Water Natuurlijk 
start campagne

Op 18 maart kan er gekozen worden. Voor de besturen van de provincie 
én het waterschap. Water Natuurlijk is geen politieke partij, die mee-
doet aan provinciale of landelijke verkiezingen, maar wel een partij die 
zich in het waterschap inzet voor veilig, gezond en schoon water met 
veel aandacht voor natuur, landschap en recreatie. 

Zondag 22 februari ging de campagne van start. De aftrap werd gedaan 
door lijsttrekker Guus Beugelink. Vanuit deze regio staan er 3 kandi-
daten op de lijst. Diederik van der Molen uit Bilthoven op nummer 
7, Piet van Os uit De Bilt op 13 en Henric de Jong Schouwenburg uit 
Groenekan op 20.

Waterschap
Waarom zijn er verkiezingen voor het waterschap? Het waterschap 
zorgt voor droge voeten, veilige dijken, voldoende en schoon water. 
Van de Rijn tot Heuvelrug en van Bodegraven tot Rhenen is dat het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Er werken zo’n 450 men-
sen en die geven uw geld uit. Dat gaat al snel om een paar honderd euro 
per gezin per jaar. De begroting van het waterschap is ruim 100 miljoen 
euro per jaar. ‘Wie betaalt wat?’ en ‘Waar geven we het aan uit?’ zijn 
keuzes en daarom is er een democratisch gekozen bestuur. Op deze 
wijze heeft uw stem invloed.

Water Natuurlijk is nu de grootste partij binnen Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden. Water Natuurlijk is in 2007 opgericht door natuur- 
en recreatieorganisaties en werkt nog steeds nauw samen met vele or-
ganisaties: Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten, de Natuur- en 
Milieufederaties van Utrecht en Zuid-Holland, Utrechts en Zuid-Hol-
lands Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Consulentschappen 
Utrecht en Zuid-Holland, Milieucentrum Utrecht, Federatie Hengel-
sportverenigingen Gooi- en Eemland e.o., Erfgoedvereniging Heem-
schut, Nederlandse Onderwatersportbond, de Vlinderstichting, KNNV, 
Ravon, Vogelbescherming, Recreatietoervaart Nederland, Wandelnet, 
De Hollandsche Molen en vele lokale natuur- en milieuorganisaties.

Links Diederik van der Molenen rechts lijsttrekker Guus Beugelink.

Eduard Verhoef schrijft een nieuwe Koranvertaling

De Koran, heilig boek van de islam 
door Marijke Drieenhuizen

December 2014 rondde de Maartensdijkse theoloog dr. Eduard Verhoef, na zeven jaar 
intensieve arbeid, zijn boek ‘De Koran, heilig boek van de islam’ af. Wat begon als een poging 

om de Koran te doorgronden resulteerde in een vertaling van de gehele Koran. Nu is er een 
leesbare Koranvertaling, die toch dicht bij de oorspronkelijke tekst blijft. Het boek is inmiddels 
verkrijgbaar in boekwinkels en via bol.com. Eduard Verhoef hoopt hiermee bij te dragen aan 

een beter begrip van de islam onder Nederlandstaligen.

Eduard Verhoef is een theoloog met 
een christelijke achtergrond. Daar-
naast heeft hij ook Semitische talen, 
zoals het Arabisch, Hebreeuws en 
Aramees (met name de laatste twee 
talen ook in allerlei dialecten), ge-
studeerd. In Maartensdijk kent men 
hem nog als predikant. Zeven jaar 
lang heeft hij als theoloog tijdens 
de Ramadan bijeenkomsten georga-
niseerd in Maartensdijk, waarin de 
Koran werd gelezen. Ongeveer 25 
belangstellenden hebben op deze 
manier onder zijn leiding de gehele 
Koran gelezen. Hij zorgde dan voor 
vertalingen. Omdat hij een betere 
vertaling wenste dan voorhanden 
was, heeft hij dat zelf opgepakt. Na 
nog eens zeven jaar volmaakte hij 
die vertalingen, waarbij altijd het 
streven was om zo dicht mogelijk 
bij de originele tekst te blijven. 

Twijfel 
Om gelijk maar alle twijfels weg 
te nemen: Eduard Verhoef zegt dat 
elke twijfel aan de vertaling terecht 
is al was het alleen maar omdat 
sommige Arabische woorden niet 
te vertalen zijn in het Nederlands. 
‘Toch heb ik deze vertaling willen 
maken. Mede omdat de Koran niet 
gemakkelijk is om te lezen. Het is 
eigenlijk een boek om te reciteren’. 
Het boek dient het liefst op melodi-

euze wijze voorgedragen te worden. 
‘Wat mij opviel tijdens de vertaling 
is het feit, dat Mohammed grote 
stappen vooruit zet waar het de po-
sitie van de vrouw betreft. Bij een 
scheiding dient zij bijvoorbeeld ook 
een aandeel te krijgen. Ook verzet 
Mohammed zich tegen kinderof-
fers. Daar is hij heel fel op’. Er zijn, 
vertelt hij, veel raakvlakken met de 
Bijbel en de Thora. ‘De opzet was 
naar mijn idee niet een nieuw ge-
loof te starten maar een aangepaste 
versie maken. Ook Jezus heeft nooit 
de bedoeling gehad om een nieuwe 
godsdienst te beginnen. Dat werd 
het echter wel’. De Koran spreekt 
met respect over de Thora, de Psal-
men en het Bijbelse Evangelie. 

Religie
Eduard Verhoef: ‘Voor christenen, 
joden en moslims staat religie voor 
het vinden van antwoorden op le-
vensvragen. Het gaat om het heil 
(of toestand waarin je je gelukkig 
voelt) van de mens’. De islam is 
een pure monotheïstische religie: 
er is één God. Het woord Allah is 
geen eigennaam maar de Arabische 
aanduiding voor God. Eens heeft 
Eduard Verhoef een mooie definitie 
gelezen wat aansluit bij zijn idee 
van religie: Als je religie definieert 
als iets aannemen op gezag van een 

heilig boek dan ben ik niet religi-
eus of gelovig. ‘Wel ben ik Chris-
ten, vol enthousiasme, daar sta ik 
helemaal achter en dat wil ik ook 
blijven. Ik wil opkomen voor, zoals 
eens geschreven, de verdrukten, de 
armen en wezen en de weduwen. 
Iedereen mag er zijn’. 

Koran 
Zeven jaar geleden kon hij niet be-
denken hoe actueel zijn boek nu is. 
‘Ik hoop dat mensen door het lezen 
van deze vertaling aandacht en be-
grip krijgen voor de islam. Velen 
hebben meningen, weinigen heb-
ben de Koran gelezen’. Een deel 
van de Koran is gestoeld op richt-
lijnen, maar er staan ook prachtige 
verhalen in over mensen die ook in 
de Bijbel voorkomen: zoals Abra-
ham, Jozef, Maria en Jezus. Ook 
staan in de Koran verhalen over hen 
die niet in de Bijbel voorkomen’. 

Boekpresentatie
Op dinsdag 21 april houdt Eduard 
Verhoef een presentie over zijn 
boek bij de Bilthovense Boekhan-
del. Aanvang is 20.00 uur, de en-
tree 5 euro. Graag aanmelden via: 
info@bilthovenseboekhandel.nl of 
030-2281014. T.z.t. zal de Biltho-
vense Boekhandel hier nogmaals 
een melding van doen. 

Eduard Verhoef: ‘Ik hoop dat mensen door het lezen van deze vertaling 
aandacht en begrip krijgen voor de islam’.

BOUWMAN BOEKEN
BILTHOVENSE BOEKHANDEL

WAANZINNIGE BOEKENWEEK MET:

•  10 MAART - GOVERT JAN BACH:  
DE MATTHEUS VERSUS DE JOHANNES

•  11 MAART - FILM: DE HELAASHEID DER DINGEN: 
WIE IS DIMITRI VERHULST?

•  13 MAART - BBB, BILTHOVENSE BOEKENWEEK 
BORREL MET AD VISSER

BILTHOVEN:  T: 030 228 10 14
DE BILT:  T: 030 220 01 12

Laadpalen om elektrisch te rijden
gaan zorgen voor schonere tijden
wie met een paal in de buurt
zo’n auto bestuurt
kan zoeken naar palen vermijden

Guus Geebel Limerick

advertentie
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Livar Speklap 

Katenhaas & 
bourgondische haas

Hollandse 
biefstuk    

6
voor 5.00

100
gram 2.25

100
gram 1.75

100
gram 1.10

 Gehaktstaven    

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

PARMEZAANSE 
KAAS

1.25100
gram

3.25100
gram

5.75500
gram

1.98100
gram

VERS GEBRANDE 
PEPITAMIX

VERS GEBRANDE 
MACADAMIA’S

Kip-Walnoot Salade
Filet-Americain
Bieslookpaté 3 x 100

gram 4.50

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

Rosbief
Honingham
Fricandeau 3 x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 maart
t/m woensdag 11 maart

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

VLEESWAREN-TRIO

I.V.M.  BIDDAG ZIJN WIJ WOENSDAG 11 MAART GESLOTEN. GEHAKTDAG AANBIEDING GELDIG OP DONDERDAG 12 MAART.

Runder cordon bleu
Kip cordon bleu
Gehakt cordon bleu
Varkens cordon bleu

GEHAKTE 
BIEFSTUK

Special van week:

1.75100
gram

11.00
1 Kg.

20.00
2 Kg.

RIBLAPPEN 5 halen / 
   4 betalen

Extra donderdag voordeel:

op=op

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
Spagetti
MET RUCOLA, SCAMPI EN TOMAAT

_________________________100 GRAM 1,25
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Rundergoulash
MET RIJST EN GROENTE

_________________________100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Mandarijnen
ZOET EN SAPPIG

Kom proeven

Courgette soep
PER LITER

Een gezonde lunch

Saladebowls
5,95 4,95

ALLEEN MAANDAG 9, DINSDAG 10
EN WOENSDAG 11 MAART

1,99 3,953,95

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Tarocco Sinaasappels
lichte bloedsinaasappel

die aan de voet v/d Etna groeit
Zo lekker, dat moet je beleven

Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99
GESNEDEN

Bietjes
____________________500 GRAM 0,79
Navel sinaasappels
____________________HEEL KILO 0,99

nu 1 kilo

Volop Hollandse primeurs
o.a: Bloemkool, sperziebonen en asperges

DRESSINGS ZONDER E-NRS
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advertentie

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

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

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

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

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

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Verwenmiddag van PCOB
door Rob Klaassen 

De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) doet mee aan de vrijwilligersdag van 
‘NLdoet’. Op vrijdagmiddag 20 maart organiseert de PCOB een ‘verwenmiddag’ in de 

recreatiezaal bij de Toutenburg. Een kosteloze middag waarbij iedereen van harte welkom is. 

Onder het genot van een hapje en 
een drankje zal de in deze regio be-
kende Theo Schouten, o.a. bekend 
van het Streekmuseum VredeGoed 
in Tienhoven, een diapresentatie 
geven, die zal gaan over Oud-Maar-
tensdijk en Oud- Achterwetering. 
Een extra bijzonderheid bij deze 
middag is, dat één van de vrijwilli-
gers, die bij de verzorging van deze 
middag is betrokken, burgemeester 
Arjen Gerritsen is. 

NL doet
‘NLdoet’ is ontstaan als project 
van het Oranje Fonds. Een fonds 
dat in 2002 door de Nederlandse 
bevolking aan (toenmalig) prins 

Willem-Alexander en Maxima bij 
hun huwelijk in 2002 als cadeau 
is gegeven. ‘NLdoet’ is een groot 
succes gebleken. Zo zijn er de af-
gelopen tien jaar maar liefst 40.000 
klussen uitgevoerd, waarbij 1,5 
miljoen mensen waren betrokken. 
Vorig jaar was er een recordaantal 
van 8600 klussen die door 325.000 
mensen werden gedaan. De vrijwil-
ligersdagen mogen zich dan ook 
verheugen op het feit dat zij ieder 
jaar populairder worden. 

Wij spraken over de komende vrij-
willigersdag met een delegatie van 
het bestuur van de PCOB De Bilt: 
Aartje van de Veen, Marianne We-

steneng en Mini Rijksen. Zij zijn 
tevens de initiatiefnemers van deze 
dag. Marianne vertelt dat het idee 
voor deze middag voortkomt vanuit 
het thema ‘de PCOB ontmoet’: ‘We 
wilden iets doen, dat de hele ge-
meenschap ten goede zou komen. 
Iets dat velen een leuke en zorge-
loze middag zou geven. We hebben 
daarvoor een aanvraag bij ‘NLdoet’ 
gedaan. Ons werd een kleine subsi-
die toegekend. Dat geld stelt ons in 
staat om deze middag te kunnen or-
ganiseren’. Mini Rijksen vult aan: 
‘Het was wel een bof dat wij bij de 
banenmarkt voor vrijwilligers in 
oktober, toen er ‘bekende’ vrijwil-
ligers werden verloot onder de di-
verse aanvragers, de burgemeester 
trokken. Erg leuk. We hebben op 20 
maart veel vrijwilligers nodig en de 
burgemeester zal bij de bediening 
worden ingezet’. 

Aanmelden 
Marianne: ‘Wij kunnen in de zaal 
in de Toutenburg maximaal 60 
mensen onderbrengen. Nogmaals, 
de middag is gratis. Men moet zich 
wel van tevoren aanmelden. We 
moeten dit weten voor onze inkoop. 
Bij het aanmelden zal het principe 
’wie het eerst komt, het eerst maalt’ 
worden toegepast.’ Dus meld je zo 
snel mogelijk aan, maar in ieder 
geval uiterlijk 18 maart bij Mari-
anne Westeneng, tel. 030 2286381 
of mail naar mwesteneng@gmail.
com.

V.l.n.r.: Marianne Westeneng, 
Mini Rijksen en Aartje van de 
Veen organiseren de PCOB 
verwenmiddag.

Aleksandra Leijenhorst neemt ontslag
Op donderdag 12 februari 2015 heeft Aleksandra Leijenhorst ontslag genomen als lid in de 
commissie Burger & Bestuur. Aleksandra heeft aan burgemeester Gerritsen haar redenen 

toegelicht in een persoonlijke email.

Aleksandra Leijenhorst: ‘Ondanks 
dat ik het commissiewerk de af-
gelopen twee en een halfjaar met 
veel plezier heb gedaan, moet ik 
voorlopig stoppen. Mijn gezond-
heid lijdt er onder. Ik ben een 
‘mensen-mens’ en de dingen die ik 
doe wil ik goed doen. Met hart en 
ziel en dat lukte me de laatste tijd 
niet. Wat helaas ook een rol heeft 
gespeeld in mijn besluit is dat de 
gemeenteraad alleen maar praat 
over budgetten in de zorg. Daar 
wordt ik kwaad over, het moet daar 
over zorg aan de mensen gaan’. 

Aleksandra werd op 28 juni 2012 
geïnstalleerd commissielid zijnde 
niet raadslid voor de SP.

Tegemoetkoming 
huishoudelijke hulp 

De gemeente De Bilt heeft de bijdrage voor huishoudelijke hulp voor 
veel mensen moeten beëindigen. Vanaf 1 april 2015 moeten zij de hulp 
voor het schoonhouden van hun woning zelf regelen en betalen. 

Er zijn afspraken gemaakt met de organisaties De Bilthuysen en 
Cordaan. Inwoners kunnen vanaf 1 april 2015 via hen een schoonmaak-
hulp inhuren. Deze zogeheten ‘algemene voorziening’ staat open voor 
alle inwoners van onze gemeente die huishoudelijke hulp nodig heb-
ben. Een gemeentelijke indicatie is niet nodig. Men kan het aantal uren 
zelf bepalen.

Bijdrage 
Voor inwoners die hun door de gemeente verstrekte huishoudelijke hulp 
per 1 april 2015 kwijt raken, is een tegemoetkomingsregeling ingesteld. 
Op vertoon van de U-pas, kunnen zij zich tegen een gereduceerd tarief 
abonneren op de door De Bilthuysen of Cordaan te bieden hulp. In 2015 
bedraagt het abonnementstarief 25 euro per vier weken. Hiervoor wordt 
in deze periode vijf uur huishoudelijke hulp verleend. De inwoners om 
wie het gaat, worden hierover geïnformeerd door de gemeente.

Concert in de 
Noorderkerk

Zondag 1 maart gaven Erik Le Cornu Huele (piano) en Martin Grudaj 
(cello) een concert in de Noorderkerk te Bilthoven. Zij speelden werken 
van Satie, Pärt, de Lang en Bach, vaak ook in bewerkingen van Erik Le 
Cornu zelf. Ook speelde hij een eigen compositie.

Terwijl buiten de harde wind de bomen geselde, bespeelden de musici 
hun instrument met veel gevoel. Het repertoire bestond uit zgn. soft 
music, muziek om je mee te laten voeren in een stroom vol meditatieve 
momenten. De bijzondere akoestiek van deze kerk gaf dit concert extra 
kleur.          (Frans Poot)

Juist door de eigen interpretaties en het voortreffelijke samenspel 
wisten Erik en Martin het publiek tot de laatste toon te boeien. 

Moeilijke voeten
In het woonzorgcentrum ‘Weltevreden’ in De Bilt zal op maandagmor-
gen 9 maart een bijeenkomst worden gehouden speciaal bedoeld voor 
mensen met moeilijke voeten in de centrale hall van ‘Weltevreden’ ge-
legen aan de Prof. Dr. P. de Bijeweg 1 in De Bilt van 10.00 tot 12.00 
uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Voor 
meer informatie mevr. S. Veerman (Weltevreden) tel. 030 2209600.

Accolade opent deuren
Op zaterdag 21 maart organiseren de locaties van Ac-
colade Zorggroep een open dag en doen zij mee aan 
NL.DOET. Bezoekers kunnen op allerlei manieren 
kennis maken met de mogelijkheden van Accolade 
als het gaat om wonen, (thuis)zorg en welzijn. 

Er zijn activiteiten voor jong en oud. Zo is er in 
d’Amandelboom in Bilthoven, naast een interactieve 
markt, een heel programma rond bewegen en vitali-
teit. In De Wijngaard in Bosch en Duin is een bazaar 
met ’spullen uit de oude doos’, een informatieroute 
door huis en om 12.00 uur een lunchconcert. 



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)
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MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

VOORDEEL
Bakken vol

voordeelsnoep
(verpakt per 450 gr.)

1 bak ��€ 2,50
2 bakken € 5,40
5 bakken € 10,-

De nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

BoxspringCombinatie Wow
Kwaliteits Boxspring

compleet
v.a. € 895

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

Laat u inspireren
door de nieuwe collectie van: ESPRIT, YAYA, 
DREAMSTAR, PEPPERZ en GERRY WEBER

Voorjaar 2015

Heerlijke
Boterkoek

nu € 3,95
Lentebroodeen gevuld brood met bakkersroom en kersennu € 4,50

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

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Nieuwe donateurs
bedankt!

Wij zijn op de 
goede weg maar
we zijn er nog niet.

Steun uw
oranjevereniging!
Loop langs bij
kapper Hans

the art of haircoloring

VRIENDINNENBON!
Introduceer een vriendin,
die nog geen klant bij ons is,
en ontvang beiden

25% KORTING
op een haarbehandeling!!!

Deze actie is geldig bij inlevering van 
deze bon en wanneer u samen
een afspraak maakt. 

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque
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Brandenburg West, 
de gezelligste wijk van Bilthoven
De inwoners van Brandenburg West vinden hun wijk de gezelligste wijk van Bilthoven. Wel 

ergeren zij zich vaak aan onveilige verkeerssituaties en hondenpoep. Over het wijkbeheer van 
SSW neemt de tevredenheid toe. De PvdA bezocht Brandenburg West in het kader van de 

wijkbezoeken die de afdeling uitvoert. RegioTV De Bilt maakte opnames.

Het lijkt klein leed, hondenpoep op 
de speelvelden, maar de PvdA-le-
den ontdekten zelf dat de speelvel-
den tussen de flats in Brandenburg 
West er niet vrij van waren. Meer 
dan één PvdA’er had na afloop van 
het rozen uitdelen poep onder de 
schoenen. Bewoners willen graag 
borden op de speelvelden die dui-
delijk maken dat honden daar niet 
mogen worden uitgelaten. Bewo-
ners spreken de overtreders vaak 
genoeg aan, maar die doen alsof 
hun neus bloedt.

Gevaarlijk
Over het verkeer in de wijk werd 
veel geklaagd. Medeburgers nemen 
het vaak niet nauw met de verkeers-
regels, parkeren op plekken waar 
dat niet mag en gebruiken soms 
zelfs de fietstunnel met de auto. 
Elke maas in het net blijkt gebruikt 
te worden om sneller de bestem-
ming te bereiken. Zo werd direct 
na het weghalen van het fietspaaltje 
aan het einde van de Noorderkroon, 
om tegen gladheid te kunnen strooi-
en, dit fietspaadje door auto’s ge-
bruikt. De bewoners willen dat zo’n 
paaltje daarom veel sneller wordt 
teruggeplaatst. Ook het zebrapad in 
de bocht aan de Melkweg wordt als 
zeer gevaarlijk beschouwd, zeker 
omdat de huidige bouwactiviteiten 

die bocht onoverzichtelijk maken. 
De bewoners willen het zebrapad 
graag verder bij de bocht vandaan 
om ongelukken te voorkomen.
Over het wonen in de gezelligste 
wijk van Bilthoven horen de Pv-
dA’ers veel tevreden geluiden, ook 
vindt men dat de SSW verbetering 
in het wijkbeheer heeft geboekt. Als 
woonklacht komt nog wel de geho-
righeid van de flats aan de Noorder-
kroon tegen het spoor naar voren. 

Met name het geluid van boven en 
beneden dringt goed door in de flats. 

Regio TV
Het wijkbezoek werd op video 
vastgelegd door RegioTV De Bilt, 
de reportage wordt in maart uitge-
zonden. Na afloop was het PvdA 
wijkteam te gast in opvanghuis 
Orion, een inloopplek voor de buurt 
die door bewoners van de wijk zelf 
vrijwillig wordt uitgebaat. 

Het PvdA wijkteam maakt zich op voor bezoek aan Brandenburg West, 
foto PvdA)

Paul van der Linden, nr. 9 op de PvdA lijst voor de verkiezingen van 18 
maart, met PvdA wijkteam in Van Heemstrakwartier.

SP doet weer in soep
De SP heeft onder het motto ‘Er is genoeg voor iedereen’ afgelopen 
zaterdag voor de vierde keer tomatensoep uitgedeeld aan passanten, 
ditmaal in het kader van de campagne voor de Provinciale Statenver-
kiezingen op woensdag 18 maart. Dit keer was de Hessenweg weer aan 
de beurt voor een traktatie. Uiteraard werden ook de winkeliers in de 
omgeving van de SP-kraam tot hun tevredenheid voorzien. 

Afdelingsvoorzitter Tom Wanders: ‘De reacties zijn over het algemeen 
zo leuk dat we hiermee doorgaan. We hebben al plannen voor de aan-
komende zaterdagen. Die locaties houden we nog even geheim’. Bij-
zonder was dit keer dat drie bestuurslagen vertegenwoordigd waren: 
niet alleen de raad- en de Provinciale Staten (in de persoon van Menno 
Boer), maar nu ook het Europees parlement. Europarlementslid Anne-
Marie Mineur: ‘Ook al bevindt mijn werk zich nu vooral in Brussel, 
toch vind ik het nog steeds leuk om hier in mijn eigen gemeente ge-
woon soep uit te delen aan de voorbijgangers. En zo kan ik ook hier 
op straat aan de geïnteresseerden vertellen over het vrijhandelsverdrag 
dat Amerika – tot onze vrees - graag wil sluiten met Europa. Het zo 
genaamde TTIP’. 

V.l.n.r. Anne-Marie Mineur, Menno Boer en Tom Wanders

Van Heemstrakwartier, 
een echte minimaatschappij

Het Burgemeester van Heemstrakwartier in De Bilt is een echte minimaatschappij, met nogal 
wat zorgen achter de voordeur. Tot die conclusie komt het wijkteam van de PvdA bij hun 

bezoek aan deze wijk. Ook al is de buitenruimte van deze zo fraai gerenoveerde wijk nog niet 
helemaal af, de bewoners zelf zijn alvast begonnen met het verzorgen van het openbaar groen. 

De PvdA sprak veel met mensen 
over de aanstaande verkiezingen 
voor de Provinciale staten. De 
nummer 9 van de PvdA lijst en 
inwoner van De Bilt Paul van der 
Linden, riep de bewoners van het 
Van Heemstrakwartier op in ieder 
geval te gaan stemmen.
Het was de derde keer dat het wijk-
team van PvdA De Bilt het Van 
Heemstrakwartier in De Bilt be-
zocht. In het Van Heemstrakwartier 
zijn ze tevreden over de renovatie 
van de huizen en de straten, net 
als over de feestelijke opening. De 
SSW heeft in de ogen van de inwo-
ners echt haar best gedaan om er 
wat van te maken. Een aantal be-
woners wil bovendien weer dat het 
Van Heemstrakwartier een woonerf 
wordt met een maximum snelheid 
van 15 km/uur en hogere drempels. 
Het Van Heemstrakwartier telt een 
aantal mooie oude bomen. Deze 
bomen nemen echter in de lente en 
de zomer wel veel daglicht weg. 
Het aantal voor- en tegenstanders 
van kap was tijdens het wijkbezoek 
in evenwicht. Veel buurtbewoners 
vinden dat de buurt te donker is. 
Ook wordt er geklaagd over te wei-
nig straatverlichting. 

Zorgen achter de voordeur
Het afschaffen per 1 april van de 
eenvoudige hulp bij het huishouden 
is een grote zorg voor een aantal 
mensen in het Van Heemstrakwar-
tier. Ook sprak de PvdA een aantal 
bewoners die gebruik maken van de 
Voedselbank. ‘Fijn dat er een voed-
selbank is, maar vreselijk dat ik er 
gebruik van moet maken’, aldus 
een bewoner.
Afval houdt de bewoners bezig. 
‘Waarom geen pasje voor iedereen 
en grotere ondergrondse containers 

of meer ritten van de vuilnisauto’ 
aldus een buurtbewoner. De bewo-
ners op de benedenwoningen heb-
ben eigen kliko’s, terwijl de boven-
woningen gebruik gaan maken van 
ondergrondse containers en daar 
een pasje voor krijgen. 
Bij vrijwel alle wijkbezoeken 
brachten de inwoners zelf het 
zwembad ter sprake. Zo ook in het 
Van Heemstrakwartier. Daar vindt 
iedereen dat het tijd wordt dat er 
gebouwd gaat worden. 

(Geert Slot) 

Historische Vereniging 
Maartensdijk

 
De Historische Vereniging Maar-
tensdijk organiseert op 10 maart 
om 20.00 uur een lezing over 
de Belgische vluchtelingen in 
Amersfoort tijdens Wereldoorlog 
1. De lezing is vrij-toegankelijk. 
Niet leden betalen vijf euro toe-
gang voor deze bijeenkomst in 
een bijzaal van de Ontmoetings-
kerk Koningin Julianalaan 26, 
Maartensdijk. De lezing wordt 
verzorgd door het Gilde uit 
Amersfoort.

Soefibijeenkomst

Op woensdag 11 maart verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een open avond ‘Verhalen 
en liederen op de weg naar bin-
nen’, verzorgd door Martin van 
der Graaff

In veel spirituele tradities spelen 
verhalen en liederen een grote 
rol. In de Woudkapel, Beetho-
venlaan 21, Bilthoven worden er 
enkele nader bekeken. Aanvang: 
20.00 uur. 
Zie verder www.soefi.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Waan je in een
Oosters badhuis
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Als de zon schijnt,

loopt de meter terug
‘Wat ik nou het mooiste vind? Als de zon volop schijnt, loopt mijn energiemeter achteruit!’ 

Aan het woord is Roel Klaarhamer, een bewoner van de Waterweg in De Bilt. Afgelopen 
najaar liet hij zonnepanelen installeren op de uitbouw achter het huis, nadat hij in het 

verleden al het nodige had gedaan aan warmte-isolatie. 

Dubbel glas, spouwmuur, vloer en 
dak: alles draagt bij aan het woon-
comfort in huis en aan een lagere 
gasrekening. Maar de zon gebrui-
ken als stroombron was een wens 
waar Roel al langer mee rondliep.

Maatwerk
Op de duurzaamheidsmarkt van 
Samen voor De Bilt in mei vorig 
jaar sprak Klaarhamer verschil-
lende lokale aanbieders van zon-
nepanelen en uiteindelijk ging hij 
in zee met een van hen. Dankzij 
diens maatwerk kon een flink 

aantal zonnepanelen worden ge-
plaatst, voldoende voor 90% van 
het elektriciteitsverbruik. 
Zonnekaart
Misschien heeft u ook al eens ge-
dacht over zonnepanelen, maar 
vraagt u zich af of uw dak daar 
wel voor geschikt is. Dat kunt u 
heel eenvoudig nagaan op de Zon-
nekaart van de gemeente: www.
debilt.zonnekaart.nl. Met één 
druk op de knop ziet u of uw dak 
hiervoor geschikt is én hoeveel u 
aan de zon kunt verdienen. Met 
al uw vragen over zonnepanelen 

kunt u ook terecht op een van de 
informatieavonden die BENG! re-
gelmatig organiseert. De eerstvol-
gende is op woensdag 11 maart. 
Voor meer informatie en aanmel-
den verwijzen we u naar de web-
site: www.beng2030.nl.

(Henk Zandvliet)

Roel Klaarhamer is reuze in zijn nopjes met de zonnepanelen.

Stam Renault
de nieuwe Renault dealer 

Stam Renault is de nieuwe eigenaar van de Renault vestiging in Bilthoven aan de 
C. de Haasweg op Larenstein. Door de overname is Stam nog

sterker geworteld in Midden-Nederland.

Stam is sinds 1948 Renault dealer 
en heeft in totaal 8 vestigingen. 
Deze vestigingen bevinden zich in 
de driehoek Amersfoort, Bussum 
en Utrecht. Stam streeft naar 100% 
klanttevredenheid en dus 'Stam-
bassadeurs'.

Stam Renault Bilthoven
Het enthousiaste en zeer ervaren 
team van Stam Renault Bilthoven 
staat dagelijks voor u klaar. Ken-
merkend voor onze medewerkers 
is dat zij nooit nee zeggen en een 
zeer hoog service niveau hebben. 
Stam Bilthoven ziet er naar uit 
Renault- en Daciaklanten uit Bilt-
hoven en De Bilt te ontvangen en 
ze kennis te laten maken met het 
team. Bart Wijdeveld, vestigings-
manager van Stam Renault Bilt-
hoven: ‘Wij zijn zeer trots op deze 
nieuwe vestiging op Larenstein en 
hebben reeds kennis mogen ma-
ken met een aantal klanten, wat we 
zeer waarderen. Ons streven is om 
van alle klanten echte STAMbas-
sadeurs te maken. Bent u Renault- 
of Daciarijder en kent u ons nog 
niet? Wij maken graag persoonlijk 
kennis met u. De koffie staat voor u 
klaar en bovendien krijgt u nu een 
zeer handige winterse verrassing 
bij bezoek aan onze vestiging’.

(Sander de Vos)
v.l.n.r. Patrick van de Berg (Werkplaatsmanager),
Bart Wijdeveld (Vestigingsmanager), Cees Buizer (Serviceadviseur).

WINTER GEBRAAD
Wie kent hem niet! Met o.a. rosbief,mager spek &
stroganoff kruiden. Ca 25 min. 150°C in de oven 500 gram 9,98
THAISE KIPWOKBLOKJES
Met o.a. kip� let, courgette, paprika & marinade.;
heerlijk met rijst. Even kort roerbakken in de pan 100 gram 0,99
SLAVINKEN
Uit onze panklaarhoek: lekker gekruid.
Dagelijks vers. Een echte allermans vriend! 100 gram 1,15
LAMSBOUTSCHIJVEN
Voor de liefhebbers. Met een beentje. Lekker gemarineerd.
Kort bakken; mag rosé gegeten worden 100 gram 1,75
SPARE RIBS
Uit onze traiteurhoek: gemarineerd en gegrild;
Alleen warm maken. Met speciale oven zak opwarmen!  1 kilo 9,98
FRANSE HARDE WORSTJES
Eigen import. Naturel, peper, hazelnoot, kaas, kno� ook,
zontomaat, paddenstoel, kruiden. Rechtstreeks uit Frankrijk. 

TIP: nog meer vakantie voordelen:

MINI KIP ROLLADES
Lekker gekruid. Ca. 150 gram per stuk. 100 gram 0,99

PANNENKOEK SCHNITZELS

Op zijn Oostenrijks. Lekker gepaneerd. Mooi dun. 100 gram 1,45

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 2 t/m zaterdag 7 maart 2015. Zetfouten voorbehouden.

Per stuk  4,50 2 stuks voor  7,98

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

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

Deze week zijn we aanwezig!

De nieuwe
collectie is binnen! 

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort
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 Bosviolen in 
wandhanger 
Viola cornuta.
Diverse kleuren.
Hoogte ca. 30 cm. 
Per stuk 12,99

DE WEEK
FAVORIET VAN

2e

GRATIS
GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
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Te gek voor woorden
door Walter Eijndhoven

‘Te gek voor woorden’; dat is het motto van de tachtigste boekenweek, die gehouden wordt 
van zaterdag 7 t/m zondag 15 maart aanstaande. Tijdens deze periode is er in de Bilthovense 
Boekhandel in Bilthoven en bij Bouwman Boekhandel in De Bilt van alles te doen. Behalve 

extra aandacht voor de mooiste literaire boeken, zijn er lezingen en is er zelfs een film.

Elk jaar staat de landelijke boeken-
week in het teken van een bepaald 
thema. Dit jaar is gekozen voor: 
‘Waanzin in de literatuur’. Martha 
van Seters, bedrijfsleidster van 
Bouwman Boekhandel in De Bilt: 
‘Behalve dat dit jaar is gekozen 
voor ‘Waanzinnige Boekenweek’, 
hebben de Bilthovense Boekhandel 
en Bouwman Boeken een aanvul-
lend motto: ‘Boekhandel-ik ben 
toch niet gek!’. Bij onze boekhan-
dels vindt men dan ook tijdens de 
Boekenweek waanzinnig goede 
boeken’. 

Evenementen
Behalve aandacht voor literatuur, 
staat deze week ook garant voor 
leuke evenementen bij beide boek-

handels. Van Seters: ‘De aftrap 
vindt plaats op zaterdag 7 maart, 
om 10.30 uur, speciaal voor onze 
jeugd, met ‘De Keus van de Boe-
kenNeus’: muzikaal verteltheater 
met veel zang, begeleid door piano 
en gitaar’.

Op dinsdag 10 maart a.s. wordt bij 
Bouwman Boekhandel een lezing 
gegeven over ‘De passie van Bach’. 
Tijdens deze lezing wordt door Go-
vert Jan Bach ingegaan over zijn 
passie voor de Johannes Passion, 
het kleinere broertje van de Mat-
thäus Passion. Met behulp van 
muziekvoorbeelden wil hij aanto-
nen dat de Johannes Passion meer 
verdient dan ‘het kleinere broertje 
van...’.

Helaasheid
Woensdag 11 maart is in de Biltho-
vense Boekhandel een vertoning 
van de film ‘De helaasheid der 
dingen’, gebaseerd op de roman 
door Dmitri Verhulst, die dit jaar 
het boekenweekgeschenk heeft 
geschreven. De inleiding wordt 
verzorgd door Ingrid Donsu, film-
programmeur voor de Speeldoos 
in Baarn en Filmrecensent. Donsu 
neemt de toehoorder mee naar de 
jeugd van Dmitri Verhulst en laat 
de verschillen zien tussen de Ne-
derlandse- en de Vlaamse litera-
tuur. Van Seters: ‘Vrijdag 13 maart 
is een echte avond voor de ‘oudere 
jongere’. Mr. Toppop, Ad Vis-
ser, presenteert in de Bilthovense 
Boekhandel zijn boek ‘strange 

Days’, en laat hiermee zie dat hij, 
behalve een begenadigd muziek-
kenner, ook een goede verhalen-
verteller is’.

Boekenweekgeschenk
De Boekenweek zou de Boeken-
week niet zijn zonder het Boeken-
weekgeschenk. Elke klant krijgt 
‘De zomer hou je ook niet tegen’, 
van Dmitri Verhulst cadeau bij be-
steding van tenminste 12,50 euro. 
Het boek gaat over een man van 
begin zestig die een zwaar gehan-

dicapte jongen ontvoert. Gezeten 
op de top van een berg vertelt de 
ontvoerder over zijn hartstochte-
lijke liefdesrelatie met de moeder 
van de ontvoerde jongen. 

Mocht u zin hebben in een gra-
tis treinrit, neem dit boek mee op 
zondag 15 maart en de trein brengt 
u waar u heen wilt. Het Boeken-
weekessay ‘Waanzin in de we-
reldliteratuur’ is geschreven door 
Pieter Steinz en te koop voor 2,50 
euro.

Martha van Seters voor Bouwman Boeken aan de Biltse Hessenweg.

VoetMoment wordt Formidable
Maandag 2 maart opende Rosa Odink haar nieuwe salon aan de Hessenhof in De Bilt. In de 

salon zijn 3 specialisaties samengebracht. De pedicure, nagelstyliste en
schoonheidsspecialiste creëren daar ‘een moment voor jezelf’.

Ruim vier jaar geleden vestigde 
Rosa zich met haar pedicuresalon 
VoetMoment op de Bilderdijklaan 
in Bilthoven. Met een goed gevulde 
afsprakenagenda en de nodige am-
bitie besloot Rosa de sprong naar 
De Bilt te wagen om een aantal ide-
alen te gaan verwezenlijken.

Voetenbar
Aan de Hessenhof trof ze een ge-
schikte locatie aan om samen met 
2 medewerkers de onderneming 
van haar dromen te gaan drijven. 
In Kim Ruitenbeek vond ze de 
schoonheidsspecialiste voor wie 
de producten van Maria Galland 

geen geheimen hebben. Kim: ‘De 
productlijn van Maria Galland is 
fijn om mee te werken. De lijn is 
compleet. Naast producten voor het 
gezicht is er ook een speciale serie 
voor het lichaam en ook de make-
up lijn is een feest om mee te wer-
ken. Rosa neemt het pedicuren op 
zich en verheugd zich erop om de 
voetenbar in gebruik te nemen. 

‘Die krijgt een prominente plaats in 
de zaak en nee, visjes komen er bij 
ons niet in’, vertelt ze lachend. Zu-
zana Pham completeert het team en 
neemt de handverzorging op zich. 
‘Ik kan niet wachten om aan de slag 
te gaan’, meldt ze enthousisast.’

Kennismaking
De afgelopen weken is er hard ge-
werkt om alles op tijd klaar te krij-
gen voor de opening. De oplettende 
voorbijganger heeft Formidable 
stukje bij beetje vorm zien krijgen. 
Het team is er klaar voor om ieder-
een te ontvangen. Ter gelegenheid 
van de opening geldt er gedurende 
de maand maart en april op iedere 
1e behandeling een interessante 
korting.

Kim, Rosa en Zuzana zijn er helemaal klaar voor om mooie momenten in 
de nieuwe salon te creëren.

Jumbo Maartensdijk in 
actie voor Voedselbank

Supermarkt Jumbo in Maartensdijk houdt op zaterdag 7 maart voor het 
eerst een actie voor Voedselbank De Bilt. Klanten wordt gevraagd of zij 
iets willen kopen voor hun ‘dorpsgenoten in nood’. Het gaat met name 
om lang-houdbare producten, die te vinden zijn op een speciale stelling 
in de supermarkt. Na het afrekenen van de boodschappen kunnen klan-
ten de gekochte artikelen achterlaten bij een van de vrijwilligers van de 
Voedselbank, die ter plekke zijn. Jumbo en de Voedselbank hopen op 
een succesvolle actie.

Vaste leverancier
Voedselbank De Bilt geeft sinds 2011 voedselpakketten uit aan gezin-
nen die in financiële nood zijn geraakt. Daarbij wordt dankbaar gebruik 
gemaakt van voedsel dat door leveranciers gratis ter beschikking wordt 
gesteld. De Jumbo in Maartensdijk is sinds januari een van de vaste 
leveranciers en doneert dagelijks voedsel.

Wekelijks
De Voedselbank geeft in de gemeente De Bilt inmiddels 69 voedsel-
pakketten uit aan gezinnen in financiële nood. De hulp bestaat uit het 
wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. 
Naast de uitgifte van voedselpakketten aan mensen die onder de ar-
moedegrens leven, wordt hiermee ook de verspilling van voedsel tegen 
gegaan.

Jumbo-eigenaar Jelle Farenhorst bracht in januari het eerste krat 
voedsel naar de koelbus van de Voedselbank.



Voordeel

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

100 179

249 1+1
Gratis

Geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 maart 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Appeltaart
vers uit 
eigen oven 
van

€3,99

Waterval
silver edition
2 � essen
van

€15,98
nu

€7,99

Jumbo 
Tintelfris
2 pakken
1.5 liter
van

€1,74

Slagers
rookworst
per stuk
van

€2,79
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Burgerparticipatie in de praktijk 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 organiseerde Beter De Bilt, één van de Biltse 

lokale partijen, een debat met sprekers Jasper Loots en Thomas von der Dunk. Jasper Loots, 
is coauteur van het boek ‘De Gemeenteraad heeft geen toekomst’, dat eind november 2014 

verscheen. Mede-spreker (van begin 2014) Thomas von der Dunk is een bekend publicist die 
kritische beschouwingen o.a. over de praktijk van de democratie geeft.

Het boek ‘De Gemeenteraad heeft 
geen toekomst’ schetst een veront-
rustend beeld over de toenemende 
marginalisering van de gemeente-
raad. Onlangs nu is er een breed on-
derzoek gedaan in 27 gemeenten van 
Nederland - waaronder De Bilt - naar 
de staat van de lokale democratie. 
Jasper Loots werkte daar aan mee.

Bestuur
Waar in de verkiezingsstrijd in 
de gemeente van maart 2014 de 
politieke partijen de participatie 
van burgers omarmde, blijkt in de 
praktijk dat het gemeentebestuur 
niet weet hoe dit aan te pakken. 
Volgens Ebbe Rost van Tonningen 
(lijsttrekker van Beter de Bilt), is 
het gemeentebestuur van De Bilt 
daarop geen uitzondering. Ebbe 

Rost van Tonningen: ‘Ik wijs op de 
besluitvorming van januari 2015 
over De Timpe, de massale bouw 
aan de noordkant van het station 
Bilthoven. De gevestigde partijen 
beschermen zichzelf en hun meer-
derheidscoalitie door vóór de ge-
meenteraadsvergadering met elkaar 
in een besloten zitting de rijen te 
sluiten. En dat tegen de stroom van 
argumenten van bewonersorganisa-
ties en winkeliersvereniging in’. 

Democratie
Dat is volgens Rost van Tonningen 
een vorm van democratie, die elke 
burgerparticipatie kapot maakt. 
Hij wijst ook op de burgerpeilin-
gen in De Bilt. Daaruit blijkt dat 
slechts 12 % van de burgers vindt 
dat B&W zijn beloften nakomt en 

slechts 14 % zich vertegenwoor-
digd voelt door de gemeenteraad. 
De fractievoorzitter: ‘In acht jaar 
tijd geven de burgerpeilingen een 
steeds lager rapportcijfer aan het 
gemeentebestuur. De gevestigde 
politiek zoekt niet naar wegen om 
de burger meer invloed te geven. 
De initiatiefnemers van het lande-
lijke burgeronderzoek zullen de ko-
mende maanden een bijeenkomst in 
De Bilt organiseren over het onder-
zoek naar de beleving van burgers. 
Beter De Bilt gaat daar actief aan 
meewerken’. 

Onderzoek
In 27 gemeenten is in het afgelopen 
jaar onderzoek gedaan naar het ge-
meentebestuur (door 35 correspon-
denten) in het zgn. burger-journalis-

tieke project 100x100. De centrale 
vraag van het onderzoek was: is ons 
gemeentebestuur klaar voor de net-
werkdemocratie? Het blijkt dat bij 
gemeentebesturen volop aandacht is 
voor de participatiesamenleving en 
de nieuwe verhoudingen in het pu-
blieke domein. 90% van de college- 
of coalitieakkoorden spreekt erover. 
Soms zelfs in woorden als doe- of 
netwerkdemocratie en overheidspar-
ticipatie. De intenties zijn positief, 
veel gemeenten willen aan de slag 
met een nieuwe manier van werken. 

Verschil
Maar er is een verschil tussen am-
bitie en daad. De praktijk is volgens 
het rapport weerbarstig. De wil is er, 
maar de meeste gemeenten weten 

nog niet hoe ze het moeten aanpak-
ken. Het blijkt lastig om echt buiten 
de kaders te denken. Slechts een 
klein deel van de correspondenten 
is van mening dat het bestuur van 
hun gemeente klaar is voor de net-
werkdemocratie. Meer dan de helft 
twijfelt, een kwart denkt van niet. 
Volgens de correspondenten is bijna 
zeventig procent van de gemeenten 
(hard) op zoek naar nieuwe vormen 
van besluitvorming en nieuwe ma-
nieren om ruimte te geven aan maat-
schappelijk initiatief. Ruim 75% 
van de gemeenten heeft volgens het 
burgeronderzoek behoefte aan meer 
informatie over nieuwe vormen van 
besluitvorming en nieuwe manieren 
om ruimte te geven aan maatschap-
pelijk initiatief. [HvdB]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Leuk om te ervaren hoe deze (nieuwe) Gemeenteraad en met haar het 
College van B&W uiting geeft aan de ‘openheid’, die zo nadrukkelijk 
beloofd is toen men het College vormde.
Het was ook te mooi om waar te zijn. Dezelfde partijen.

Toen de vorige wethouder in de krant stond met de projectontwikke-
laar en een glas champagne in de hand ter viering van de ‘tempel de 
Timpe’ was het leed al geschied. O.k.; het was fout, dat op dat moment 
het besluit in de Raad nog genomen moest worden maar dat was een 
formaliteit. De Raad dekte de Wethouder, dus die had een weliswaar 
formeel ongedekte handtekening gezet, maar wist uit ervaring dat er 
geen helden wonen in de Raadszaal.

Al het protest van deze week is daarom nutteloos. Dezelfde clubs zijn 
door het verleden gecompromitteerd en de beloofde openheid moet dus 
even wijken.
Tijd voor een onderzoek door een onpartijdige onderzoeker. Ik 
‘vreemdst’ Timpo-doeloe er gewoon gaat komen. Geen helden.

Rene Olthof 
(Tempo Doeloe betekent de tijd van vroeger-red.)

Thomas von der Dunk, Jasper Loots en Ebbe Rost van Tonningen tijdens 
het debat in 2013. [foto Guus Geebel]

Kerken fuseren
door Marijke Drieenhuizen

De Hervormde Gemeente Westbroek en Maartensdijk zijn vanaf het begin van dit jaar 
samengevoegd. Zij vallen nu onder de Protestantse Kerk; het grootste kerkgenootschap 
van Nederland. Het verzorgingsgebied Maartensdijk-Hollandsche Rading is daarmee 

overgedragen aan de Hervormde Gemeente Westbroek.

Op 1 mei 2004 is de Protestantse 
Kerk in Nederland ontstaan uit een 
fusie van drie landelijke kerken: de 
Nederlands Hervormde Kerk, de 
Gereformeerde Kerken in Neder-
land en de Evangelisch Lutherse 
Kerk. Een groot deel van de plaatse-
lijke hervormde leden ging niet mee 
in de fusie; zo ontstond de Hersteld 
Hervormde Gemeente te Maartens-
dijk. Voor de achterblijvende her-
vormde leden werd een tijdelijke 
kerkenraad gevormd om waar nodig 
pastorale zorg te verlenen. Voor de 
fusie in 2004 waren in de loop van 
de jaren al veel kerkelijk meeleven-
de Maartensdijkers uitgeweken naar 
omliggende gemeenten waaronder 
Westbroek, Bilthoven en De Bilt. In 
totaal ging het na de fusie om 350 
mensen: velen van hen bleken niet 
kerkelijk actief, maar wilden zich 
toch ook niet uit laten schrijven als 
lid van de kerk.

Tijdelijke kerkenraad
De samenvoeging is tot stand geko-
men door toedoen van een tijdelijke 
kerkenraad die bestond uit mensen 
behorend bij de PKN uit verschil-
lende omliggende gemeenten. Pre-
ases of voorzitter van die tijdelijke 
kerkenraad was de heer A.C. Kro-
nenburg: ‘Als tijdelijke kerkenraad 
hebben we geprobeerd in contact 
te komen met deze groep mensen. 
Vele brieven zijn verstuurd, er is 
veel vergaderd met meer of minder 
succes. Het was een proces dat tijd 
nodig had. Er is catechese opgestart 
in Maartensdijk voor jongeren die 
nog ingeschreven staan in Maar-
tensdijk of omliggende gemeenten. 
Die groep blijft dit lopende jaar de 
catechese volgen die door ds. G.H. 
Kruijmer uit Lage Vuursche wordt 
gegeven. Daarnaast is ook een vrij-
dagavond-dienst of weeksluiting 
door de tijdelijke kerkenraad en 
ds. G.H. Kruijmer opgestart in het 
Servicecentrum Maartensdijk. Ook 
dit voorziet in een behoefte gezien 

het aantal van ongeveer 30 bezoe-
kers. Het was boeiend om mee te 
maken en we zijn blij dat het uitein-
delijk heeft geleid tot de samenvoe-
ging met de Hervormde Gemeente 
Westbroek. Nog een klein aantal 
werkzaamheden vraagt om een af-
ronding, daarna zit onze taak er op’. 

Begraafplaats
In 2004 is de Hersteld Hervormde 
Gemeente Maartensdijk afgeschei-
den van de Hervormde Gemeente. 
De begraafplaats bleef evenals de 
kerk in principe eigendom van de 
Hervormde Gemeente. Het grootste 
deel van de bestaande begraafplaats 
werd destijds overgedragen aan de 
Hersteld Hervormde Gemeente. 
Omdat er later een Algemene Be-
graafplaats is ontstaan bleek er 
geen behoefte aan een derde be-
graafplaats van de Hervormde 
Gemeente. Voor de samenvoeging 
is daarvan een deel alsnog overge-
dragen aan de Hersteld Hervormde 
Gemeente, een ander deel aan de 
Stichting Algemene Begraafplaats. 

Evangelisatiewerk
De Hervormde Gemeente West-
broek en omstreken is gestart met 

een bezinningstraject over evan-
gelisatie. Ds. Van der Zwan: ‘Wij 
willen als gemeente graag ontdek-
ken hoe wij in onze omgeving de 
prachtige boodschap van het Evan-
gelie van Jezus Christus kunnen 
uitdragen. Daar is bezinning en 
toerusting voor nodig om te ont-
dekken waar we als gemeente goed 
in zijn. Zo willen wij ook voor de 
mensen die niet of niet meer kerke-
lijk actief zijn van betekenis zijn. 
Daaruit volgt wellicht dat we een 
missionair werker aan kunnen gaan 
trekken, die actief gaat zijn binnen 
ons gehele verzorgingsgebied. Ook 
zijn we sinds geruime tijd bezig 
met het project Kerk in de praktijk. 
Wij bieden hierbij hulp aan mensen 
die het even zelf niet redden. Zo 
wordt er nu tijdelijk voor een gezin 
gekookt. Dit bieden we niet alleen 
aan de leden van onze gemeente 
maar dat doen wij voor iedereen die 
hulp nodig heeft. Dat kan ook gaan 
om bijvoorbeeld een ritje naar het 
ziekenhuis of even een boodschap 
doen. Wij oriënteren ons breed en 
zijn ook zeker bereid om hierin 
de samenwerking met elke andere 
kerk in ons verzorgingsgebied te 
zoeken’. 

Ds. M. van der Zwan en de heren M. Westeneng en A.C. Kronenburg 
(v.l.n.r.) hebben zich ingezet om de samenvoeging van de Hervormde 
gemeente Westbroek en Hervormde Gemeente Maartensdijk te realiseren.

advertentie

Op onze locatie in het landelijke Westbroek (Utr.)
geven we in binnenkort weer drie

Tuincursussen
• Plantenkennis 3 avonden
• Tuinonderhoud 3 avonden
• Ontwerpen 4 avonden

Pieter’s ervaring als ontwerper, hovenier en 
docent is natuurlijk essentieel. Maar er is meer! De groepen zijn klein, 
de sfeer is informeel en er is veel ruimte voor vraag & antwoord.
Belangstelling? Bel of kijk op onze website.

Dr. Welfferweg 11 B
3615 AK  Westbroek (Utr.) 
tel. 0346 - 28 21 40
www.koningtuinen.nl
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Krakers!Weekend
Acties zijn geldig op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 maart 2015

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden, zondag-
openingen en onze overige aanbiedingen op www.hoogvliet.com.

Superaanbiedingen voor het weekend!
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1.39139
400 gram

Per kilo 3.48

3.49349
kilo

 Varkenslappen 
Kilo
van: 6.49
voor: 3.49

Kaas-uienstokbrood
Per stuk, 400 gram
van: 1.89
voor: 1.39

1+1
GRATIS*

Per kilo 2.75

 Quaker 
havermout naturel
2 pakken van 324 gram
van: 3.56
voor: 1.78
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Oproep Oekraïne

Voor een nog te ontwikkelen 
journalistiek project gericht op 
Oekraïne ben ik op zoek naar 
mensen binnen of buiten gemeen-
te De Bilt die zelf uit Oekra-
ine komen of daar bekend zijn 
vanuit wat voor connectie dan 
ook. Het kan gaan om mensen 
die de Oekraïense taal machtig 
zijn of bekend zijn met culturele, 
politieke  en sociale situatie in 
het land. Het gaat niet per se om 
de oorlog die het oosten van het 
land nu in zijn greep houdt. Maar 
dat kan zeker ook. Iedereen die 
op een of andere manier bekend 
is met Oekraïne, kan waardevolle 
input geven. Stuur een berichtje 
naar info@florisbijlsma.nl Dan 
neem ik contact met u op. Met 
dank. Dyakuya!! Floris Bijlsma

BENG! café 

Op maandagavond 9 maart 
organiseert de Biltse energieco-
operatie BENG! een informatie-
avond over het energielabel. Een 
tweetal deskundigen is gevraagd 
om meer te vertellen over het 
waarom van dit label en over de 
mogelijkheden om het voorlopig 
toegekende label te verbeteren. 
Ook zullen zij ingaan op vragen 
van de aanwezigen. Het BENG! 
café begint om 20.00u en vindt 
plaats in het H.F. Wittecentrum, 
Henri Dunantplein 4, De Bilt. De 
toegang is gratis.

Rembrandt, de laatste jaren 

Donderdag 12 maart 10.00 uur 
geeft kunsthistorica Mirelle 
Nunes een kunstlezing over 
Rembrandts laatste levensjaren. 
Jaren die werden getekend door 
tragische persoonlijke verliezen 
en financiële tegenslagen. Toch 
produceerde hij zijn beste werk. 
Aanleiding is de onlangs geopen-
de tentoonstelling ‘De Late 
Rembrandt’ in het Rijksmuseum 
Amsterdam die nog tot en met 17 
mei 2015 is te bezichtigen.

De lezing is in Theater Het Licht-
ruim, Planetenplein 2, Bilthoven. 
Aanvang: 10.00 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.deacultuur.
nl, in de bibliotheek of aan de 
zaal (indien voorradig). De orga-
nisatie is van Cultuurpodium De 
Bilt; een samenwerking tussen 
Kunstenhuis De Bilt/Zeist, SKC 
De Bilt en Bibliotheek Idea.

Bomvol Hotel in Westbroek

Dit jaar wordt in Westbroek door 
de plaatselijke toneelvereniging 
het komische toneelstuk ‘Een 
bomvol hotel’, geschreven door 
Ank van Rutten, opgevoerd op 
14, 20 en 21 maart a.s. in het 
Dorpshuis van Westbroek, aan-
vang 20.00 uur. Zaterdagmiddag 
14 maart om 14.00 uur is er een 
extra opvoering voor ‘De Zon-
nebloem’. 
Tijdens de pauze is er een verlo-
ting met vele leuke prijzen. Een 
deel van de opbrengst van deze 
verloting wordt aan een goed 
doel geschonken, dit jaar zal dat 
‘De Zonnebloem’ zijn. Voor meer 
informatie: Lambert van den Hul 
030 2715702 of Jan Hendrik Nap 
0346 282477.
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Scheele stopt met strijd om 
openbare ruimte

door Henk van de Bunt

Dinsdag 17 februari 2015 heeft Rinus Scheele zijn werk voor de fietsersbond neergelegd. Hij zit 
niet meer in het afdelingsbestuur en zal niet meer inspreken in de gemeenteraad of overleggen 

met ambtenaren namens de fietsersbond. 

Rinus Scheele heeft zeven jaar lang 
meegepraat over diverse kleine 
maar vooral een paar grote projec-
ten. Helaas zijn die grote projecten 
nog niet af. Of, misschien juist ge-
lukkig: er kan nog veel verbeteren 
aan de fietsinfrastructuur. Rinus: 
‘Juist het laatste half jaar zijn er 
door de raad een aantal uitspraken 
gedaan, die hoop geven voor de 
toekomt’.

Eenrichtingsverkeer
Met name door de voorstellen voor 
de Timpe heeft de Jan Steenlaan 
eindelijk de politieke aandacht ge-
kregen, die het 15 jaar geleden had 
moeten krijgen. Rinus Scheele: ‘Er 
ontbreekt daar een aansluiting na 
de ondertunneling van het spoor. 
De fietsersbond heeft zich fors 
moeten inspannen om dit probleem 
onder de aandacht van de raads-
leden te brengen. De wethouder 
verkeer heeft nu toegezegd dat de 
Jan Steenlaan eenrichtingsverkeer 
krijgt tijdens de afsluiting van de 
spoorwegovergang de Leijen. Ruim 
een jaar veiligheid voor onze scho-
lieren en sporters. Daarna wordt er 
hopelijk een manier gevonden om 
een vrijliggend fietspad te reali-
seren’. Scheele gelooft niet dat op 

korte termijn zoveel mensen hun 
auto laten staan, of een andere route 
nemen zodat de Jan Steenlaan au-
toluw wordt. Scheele: ‘Maar hopen 
mag en kan altijd’. 

Duizenden fietsbewegingen
Ook over de verkeerscirculatie in 
De Bilt heeft de fietsersbond mee-
gepraat. Eerst komt de aansluiting 
van de Asserweg op de Rading, 
waar fietsers volgens Scheele niets 
aan hebben, maar daarna zal serieus 
gekeken worden naar eenrichtings-
verkeer op de Dorpsstraat-Oost. 
Daarmee zou na 7 jaar lobbyen dit 
mooie stukje De Bilt eindelijk de in-
richting krijgen die past bij de hoe-
veelheid fietsers. Door deze straat 
fietsen meer dan duizend scholie-
ren dagelijks van Utrecht naar Zeist 
en weer terug. Deze stroom wordt 
doorkruist door duizend gebrui-
kers van de snelfietsroute vanaf de 
Soestdijkseweg naar de Uithof. Ri-
nus: ‘Als je de fietsers uit het dorp 
naar de Kapelweg meetelt, kom je 
op meer dan 6000 fietsbewegingen 
per dag. Met stip de drukste fiets-
route binnen onze gemeente’. 

Drie fietsstromen
Met de afdelingen van de omrin-

gende gemeentes heeft Scheele 
ook regelmatig gesproken met het 
BRU, Bestuur Regio Utrecht, dat 
per 1 januari 2015 overgaan is naar 
de provincie Utrecht. Dit ging on-
der meer over de snelfietsroute, die 
loopt door het tunneltje Kapelweg. 
Daar staat dus nog wat aan gebeu-
ren. Scheele: ‘Hopelijk wordt het 
nu snel gerenoveerd en bij de tijd 
gebracht. Dit staat ook al 7 jaar op 
de bestuurlijke agenda. Democratie 
werkt niet snel. Ook veel dorpsbe-
woners zien in de Dorpsstraat oost 
liever een fietsknooppunt dan een 
sluipweg tussen snelwegen, zoals 
het nu gebruikt wordt. Veel voor-
stellen zijn gedaan en zullen gedaan 
worden. De meeste daarvan bedie-
nen echter maar een fietsstroom, 
in plaats van alle drie, scholieren, 
snelfietsers en dorpsbewoners. Dat 
zijn dus geen oplossingen. Ik hoop, 
dat provinciale en gemeentelijke 
volksvertegenwoordigers (en hun 
latere opvolgers) dit goed in de ga-
ten willen houden’. 

Stoppen
Rinus heeft een paar keer fietstel-
lingen georganiseerd. Oorspronke-
lijk als vorm van actievoeren, maar 
al snel bleek dat de afdeling verkeer 
best blij was met goede cijfers. De 
laatste keer, in de Dorpsstraat is er 
is er nauw samengewerkt met de 
afdeling verkeer van de gemeente. 
En met succes. Waarom dan nu 
stoppen? Rinus Scheele: ‘Ik raak 
te bekend. Ik ben te verweven ge-
raakt met de helaas noodzakelijk 
strijd om de openbare ruimte. Er is 
altijd wel een parkeerplaats of een 
boom die inwoners willen redden, 
ten koste van een veilige fiets-infra-
structuur. Daar heb ik begrip voor, 
maar het is wel teleurstellend dat 
fietsers vrijwel altijd aan het kortste 
eind trekken’. 

Wie wordt 
voorleeskampioen 

Woensdag 4 maart vindt om 14.00 uur de Regionale Ronde van de Na-
tionale Voorleeswedstrijd plaats in Het Lichtruim te Bilthoven. Tijdens 
een spannende theaterronde wordt bekend wie de beste voorlezer is van 
de 11 voorleeskampioenen van basisscholen uit De Bilt, Soest en Zeist. 
De leerlingen lezen een zelfgekozen fragment voor uit hun favoriete 
kinderboek. 

De leerlingen (één jongen en tien meisjes) zijn afkomstig uit de groe-
pen 7 en 8. Bij de voorrondes die plaats vonden op de scholen zelf, 
kwamen zij als de beste voorlezer van hun school uit de bus. De win-
naar van deze ronde gaat door naar de Provinciale Voorleeswedstrijd 
van Utrecht. 

Rinus Scheele in De Vierklank van 
woensdag 14 april 2013: ‘De Bilt 
heeft onveilige fietsroutes door 
procedures. De Fietsersbond zet 
zich o.a. in voor veilige fietsroutes.’

Beleef het Klompenpad
Landschap Erfgoed Utrecht organiseert een kleine serie wandelingen 
onder leiding van een vrijwillige gids. Op zaterdag 11 april om 13.30 
uur en betreft dat een wandeling over een deel van het Klompenpad, 
Beukenburgerpad van 7 km. De start is bij Tankstation de Haan, Nieuwe 
Weteringsenseweg 1 Groenekan. De wandelingen duurt 2 tot 2,5 uur.
Voor meer info en aanmelding: www.landschaperfgoedutrecht.nl. 

Kleuters en pannenkoeken
In de onderbouw van de Van Dijckschool stond de afgelopen tijd het 
thema voeding/ eten op het menu. Spelenderwijs en vooral actief ont-
dekkend kwamen alle aspecten aan bod. 

Als grote afsluiting van het hele thema voeding mocht vorige week een 
kijkje worden genomen in restaurant Ripassa in Bilthoven en bij restau-
rant De Lage Vuursche. Alle kinderen kregen een echte koksmuts met 
hun eigen naam er op. En daarna gingen ze aan de slag in de keuken.

(Yvonne Pennings)

Kleuters van de van Dijckschool mochten een kijkje nemen in de keuken 
van restaurant de Lage Vuursche.

All-in abonnementen vanaf € 69,= p/m

KV Nova viert lustrum 
NOVA bestaat dit jaar 25 jaar en dat is reden voor een groot jubileum-
feest. Zaterdag 21 maart wordt een bijzondere feestdag met een uit-
gebreid programma. Er zijn activiteiten voor jong en oud, leden, oud-
leden, ouders, niet-spelende leden, vrijwilligers en de jeu-de-boules 
leden. NOVA is ontstaan doordat de korfbalverenigingen BIKO uit de 
Bilt en KAMEO uit Groenekan fuseerden. Op 30 maart 1990 is NOVA; 
‘de rijzende ster’ opgericht. Ook oud-leden en oud-vrijwilligers wor-
den uitgenodigd naar deze dag te komen. Kijk op www.kvnova.nl voor 
het programma.

Nederlanse Kinderjury
Van 4 maart t/m 13 mei kan iedereen tussen de 6 
en 12 jaar z’n stem uitbrengen op z’n favoriete 
boek uit 2014. Stemmen kan via www.kinder-
jury.nl of door het invullen van een stemformu-
lier in de bibliotheek. De boeken waarop je kan 
stemmen zijn te herkennen in de bibliotheek aan 
een Nederlandse Kinderjury etiket. De prijs van 
de Nederlandse Kinderjury wordt uitgereikt op 
21 juni op de Kinderboekenparade in het Kin-
derboekenmuseum in Den Haag.

Kinderen stemmen op favoriete 
boek uit 2014
De stemperiode voor de Nederlandse Kinderjury 
2015 is begonnen. Van woensdag 4 maart t/m 
woensdag 13 mei 2015 kan iedereen tussen de 6 
en 12 jaar z’n stem uitbrengen op z’n favoriete 
boek uit 2014. Alle stemmen samen beslissen 
welke boeken uit 2014 de prijs winnen. Er zijn 

twee leeftijdsgroepen, die elk hun eigen winnaar 
kiezen: 6 t/m 9 jaar (groep 3 t/m 5) en 10 t/m 12 
jaar (groep 6 t/m 8). Kinderen die in de catego-
rie 10 t/m 12 jaar vallen, mogen natuurlijk ook 
stemmen op een boek voor jongere lezers – of 
andersom.

Stemmen kan via www.kinderjury.nl of door het 
invullen van een stemformulier. Deze formulie-
ren liggen in de Bibliotheek. Ingevulde stemfor-
mulieren kunnen in de speciale stembus in de 
Bibliotheek. Ook staat in de Bibliotheek alvast 
een selectie van kinderboeken uit 2014. Deze 
boeken zijn te herkennen aan een Nederlandse 
Kinderjury etiket. 
De prijs van de Nederlandse Kinderjury wordt 
uitgereikt op zondag 21 juni op de Kinderboe-
kenparade in het Kinderboekenmuseum in Den 
Haag.

advertentie



Nootjes
Te koop aangeboden

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

BANK, Ikea Ectorp 2-zit met 
naturellinnen hoes 2 maanden 
oud als nieuw. € 250,-. Tel. 
06-23019372

Tv/computer KAST, grene, 
4-deurs. 90(b)x175(h)x 60(d)
cm € 95,-. Tel. 0346-212901

Nieuwe puzzels europe-
box landen 5x1000pcs in 
doos € 10,-. Nieuw 2x1-pers 
gekleurde dekbedovertrekken 
van goede kwaliteit € 10,- per 
stuk. Tel. 030-2202996

Als nieuw sportief waterdicht 
jack, roze-wit-blauw streep, 
maat m € 25,-. Nieuwe puzzel 
1000pcs met mat en opblaas-
bare rol € 7,50. Tel. 030-
2202996

3 paar houten klompen maat 
35-38-39 € 5,- per stuk. 
z.g.a.n. aluminium BK koe-
kenpan 28cm € 10,-. Tel. 030-
2202996

Te huur grote GARAGEBOX. 
€ 110,- p/m. Julianalaan 
Bilthoven. Info: 035-6560764 
of 06-24760212

MUTSEN, handschoenen en 
sjaals nu bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

4-pits gasplaat met slang 
en afzuigkap € 35,-. Tel. 
06-44420668

Koffiemolen jaren 20-30 van 
DE € 30,-. Tel. 06-44420668

Helleboris of kerstroos € 8,-. 
Grasmachine werkt zeer goed 
35cm breed € 12,50. Tel. 
06-44420668

Wastafel rechthoekig kleur 
wit, 90x45cm, incl. kraan in 
prima staat € 50,-. Tel. 0346-
830735

Gloednieuwe elektrische fri-
tuur pan, zit nog in de verpak-
king merk HC € 25,- koopje. 
Tel. 030-2205540

Gloednieuwe plafonnière met 
spaarlamp, wit metaalframe 
en glas, heel mooi, € 15,-. Tel. 
030-2205540

B O O D S C H A P P E N -
TROLLEY'S bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112
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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  ....................................................

Antieke Hanglamp met twee 
melkglazen kappen € 50,-. Tel 
0346-281519

Imperial voor dakre-
ling nieuwstaat € 25,-. 
Sneeuwkettingen König 
nieuw voor bijna alle 14-15-
16 inch wielen € 25,-. Tel. 
035-5771465

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

Smeedijzeren peuterbed 
(150x70 cm, lichtgrijs/metal-
lic) incl. matrasbeschermer en 
matrasje € 45,-. Tel. 0346-
214322 na 18.00 uur.

Gebruikte maar nog goede 
Aacer Authier kinderski's ca. 
118 cm (blauw/wit/rood), 
Salomon bindingen € 25,-. 
Tel. 06-30693144

Gebruikte maar nog goede 
rood/witte Atomic Active 
Sport ski's ca. 170 cm, bindin-
gen 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

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

Schoenen en laarzen maat 
38-41, nieuw of weinig 
gedragen, vanaf € 5,-. Tel. 
06-26486889 

Roze kunststof fietsmand 
voor bagagedrager, merk 
Hema, ontwerpprijs 2010 
van € 19,- voor € 14,-. Tel. 
06-26486889 

Sibel, kapperskar met 5 laden 
en houder, zwart, i.z.g.s. € 
40,-. Tel. 06-26486889 

Mooie beklede rotan wieg, 
wit € 25,-. Tel. 030-6662858

Diverse boeken o.a. Stephen 
King € 2,-. Gibson puzzles € 
5,-. Tel. 0346-211738

Hydrolische auto-krik. 
Hefvermogen 2 ton weinig 
gebruikt € 10,-. Tel. 0346-
213727

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

Personeel gevraagd
M a r k t p l a a t s H e l p e r 
Groenekan zoekt betrouwba-
re WINKELHULP van min. 
16 jaar voor do/vr werktijden 
van 11 tot 16 uur mphgroene-
kan@yahoo.com

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

DOCENTE moderne talen 
met meer dan 20 jaar leser-
varing geeft bijles op HAVO/
VWO niveau  in Frans, Duits 
en Engels. Tevens examen-
training in Frans. € 15,- per 
uur. Woonachtig in de Leyen. 
Tel. 06-51412055

HONDENTRIMMER nieuw 
in Maartensdijk, voor klei-
ne en middelgrote honden. 
Speciaal openingstarief! Bel 
06-55113303

Flexibele 
HUISHOUDELIJKE hulp 
biedt zich aan. Tel. 035-
5771842

TUINONDERHOUD, snel 
en deskundig, natuur- en 
milieuvriendelijk! Met accu-
gereedschap, dus weinig her-
rie. Tarief: € 25,- per uur ex 
6% btw voor particulieren. 
Bedrijven betalen 21% btw. 
Bel. 06-53760310. www.
groenetuinman.nl

Diversen
Woonruimte te huur te 
Maartensdijk, 70m2, vrij-
staand huisje met grote tuin 
en royaal terras. Op terrein 
van particulier. vrijuit zicht 
op de weilanden. 1 slaapka-
mer, wasruimte, douche, apart 
toilet, keuken/woonruimte 
met openslaande deuren naar 
terras. € 700,- excl. energie/
water, kabel tv en internet. 
Beschikbaar per 1 april. Tel. 
0346-214531/06-36181856

Tapijt
Vinyl
Marmoleum
Gordijnen
Vitrage
Lamellen
Jaloezieën
Zonwering
Horren
Laminaat
Plankenvloer
PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak
T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

0
3

0 2 5 4 0 5 0 0

Dierenarts 

Tolakkerweg 157, Maartensdijk - www.dkmidden.nl

030 254 05 00
24/7 bereikbaar

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

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

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

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

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

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 in Groenekan. 
U kunt nog van alles planten, fruit-,loof- en sierbomen, 
tuinafscheidingen zoals coniferen, taxus, prunus(laurier). 
Tevens ook schuttingwerken etc. in vele maten en prijzen. 
Voor al uw tuinveranderingen, aanleg en onderhoud, bomen 
weghalen enz. Op voorraad droog of vers open(haard)-hout. 
Aanbieding: taxus baccata 40/60 € 4,-, 60/80 € 5,-, 80/100 € 
6,-, coniferen 150/175 € 6,-, 175/200 € 7,50

Kelderlekkage: Info@SITvochtwering.nl Vrijblijvende 
inspectie en offerte

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

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

Cursussen/ trainingen 
Uw mooiste creatie in klei maken! Op de maandagavond 
en donderdagochtend weer plaatsen vrij. Het voorjaar komt 
eraan, reden genoeg om uw eigen vogelhuisje, fontein, beeld 
of wandkandelaar te maken in klei. Op de draaischijf of hand-
gevormd, voor beginners en gevorderden. Ook voor Raku 
stoken in de polder. Schrijft U nu in voor  za 14 maart, za 4 
april, za 25 april, za 6 of 20 juni. Meer info: Tel. 0346-281405 
Tanja de Rijk of www.KeramiekRijk.nl

Tekenen en inkleuren van Keltische motieven, al eeuwen-
oud maar nog steeds inspirerend. Kennismakingscursus 3 x 
op dinsdagmorgen in Maartensdijk. 17 en 31 maart en 14 en/
of 28 april in de Tuinzaal Maartenskerk. Tekenervaring is niet 
nodig, we doen alles stap voor stap.  Info. en opgeven: truus.
kreeft@hetnet.nl 030-2541174

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

De nieuwste Boblijn laat 
je knippen bij BETTY’S 
CORNER! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

ALV PCOB

Op dinsdag 10 maart 
om 14.00 uur wordt de 
Algemene Ledenver-
gadering gehouden van 
de PCOB- afdeling De 
Bilt in het gebouw De 
Schakel, Soestdijkse-
weg 49b te De Bilt. Na 

de vergadering wordt 
een lezing met beeld-
presentatie over de 
Voedselbank gegeven 
door mevrouw Carin 
de Moet. Wilt u het 
werk van de Voedsel-
bank ondersteunen, 
dan zijn houdbare pro-
ducten hartelijk wel-
kom.

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

KIJK op onze  

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl
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GRATIS SPORT-SPAAR ACTIE
Toon bij BC Refl ex voor € 200,- aan kassabonnen
van de deelnemende ondernemers en ontvang

een stempelkaart voor 4x grati s
badmintonnen en/of tafeltennissen

Deelnemers aan de BC Refl ex kassabon acti e 2015 zijn:
Cafetaria “Peet”, Ford dealer van Woudenberg, Boekbinderij Kok,
’t Knipperijtje, Cafetaria-IJssalon De Gram, Tuincentrum Groenrijk, 
Bett ys Corner haar zorg, Uw Groene vak winkel vd Neut,
Restaurant Wok Plaza Groenekan, Hotel ’t Koningsbed, Landwinkel de 
Groenekan, Pauline haarmode, Primera, Drogisterij van Rossum VOF,
Versspecialist Landwaart, Kapper Stevens, Slagerij Zweistra,
Hair Desque, Bloemenspeciaalzaak Las Flores, Bakkerij Bos, Jumbo,
De Vierklank, Parel Promoti e

BC Refl ex speelt in de Vierstee op maandagavond: van 20.00 tot 22.30 uur.
De stempelkaarten zijn bij BC Refl ex op de speelavond in de Vierstee te verkrijgen.
Voor vragen bel je naar Frans 0346-214040 of Lida 06-12121019.
Deze acti e is geldig tot 31 mei 2015 en maximaal 1 kaart per persoon

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

SVM blijft winnen 
Op het winderige maar zonnige sportpark van Eck aan de Maartensdijkse Dierenriem liet de 

thuisspelende 4de-klasser SVM zien, dat er titelaspiraties aanwezig zijn.
De heen-uitwedstrijd bij VSC werd met moeite met 2-1 gewonnen.

Deze zaterdag speelde een goed 
functionerend SVM. Met snel en 
aanvallend voetbal werd vanaf het 
eerste fluitsignaal het doel van de 
gasten gezocht. Dat de eerste kansen 
niet werden benut mag SVM zich-
zelf aanrekenen. Eerst in de 11de 
minuut kwam VSC in de buurt van 
de geconcentreerd keepende Maar-
tensdijkse goalie Stijn Orsel. In de 
17e minuut loste Mike de Kok een 
schot, dat de doelman van VSC niet 
goed verwerkte Topscoorder Tom 
Jansen benutte dit buitenkansje en 
scoorde beheerst de 1-0. SVM be-
hield het veldoverwicht, maar ver-
gat dit in doelpunten om te zetten. 
Goudhaantje Tom Jansen scoorde 
pas 20 minuten later met een prach-
tige omhaal de verdiende 2-0.

In de 2e helft toonde VSC wat meer 
initiatief waardoor SVM meer 
ruimte kreeg om met snelle coun-
ters het doelsaldo op te voeren. In 
de 54ste minuut scoorde aanvoer-
der Diederik Hafkemeier op fraaie 
wijze de 3-0 uit een prima voorzet 
van Mike de Kok. 

Daarna stopte de doelpuntenma-
chine. SVM ging laconiek voet-
ballen en bood VSC zelfs de kans 
om te scoren. De thuisploeg kon de 
scherpte van de eerste helft onvol-
doende vasthouden. Mike Boshuis, 
Jordi van der Lee en Bas van Dijk 
mochten als invallers proberen 
hierin verandering te brengen, maar 
doelpunten werden er niet meer ge-
scoord.

Mike de Kok in actie.
(foto Nanne de Vries)

TZ-trainer gelooft in titelkans
Een paar weken terug leek Tweemaal Zes uitgeschakeld voor de titel. De apotheose van de 

zaalcompetitie manoeuvreerde de Maartensdijkse overgangsklasse alsnog in kansrijke positie. 
Als TZ en concurrent TOP zaterdag allebei winnen, wacht een

barrage om de titel en promotie naar de hoofdklasse. 

Trainer/coach Eric Geijtenbeek ge-
looft in een positieve afloop, maar 
wil niet verder kijken dan het ko-
mende duel. ‘Oost Arnhem heeft 
dit seizoen onder haar kunnen ge-
presteerd, maar kan onbevangen 
tegen ons spelen. Wij komen van 
vijf punten achterstand op mede-
koploper TOP en hebben dus geen 
enkele reden om welke tegenstan-
der dan ook te onderschatten. Als 
het dan op een beslissingswedstrijd 
aankomt, hebben we zeker kansen’, 
meent de oefenmeester uit Houten. 

Hoofdklasse
Geijtenbeek denkt dat Tweemaal 

Zes bij promotie goed kan mee-
draaien in de hoofdklasse. ‘Als je 
kampioen kunt worden in de over-
gangsklasse, dan ben je toe aan de 
hoofdklasse. Wel moeten we con-
stanter worden. We hebben een 
goede selectie, zeker als Rianne 
Kruit zich na haar knieblessure 
bij de groep voegt’. Toch heeft de 
trainer wel wensen. ‘De trainings-
faciliteiten in de zaal zijn verre van 
ideaal en voldoen nu al niet aan het 
niveau van overgangsklasse. Te 
weinig trainingsuren en ook nog 
eens op ongunstige tijden. Dat zie 
ik graag veranderen.’

(Henry Valk)

Coach Geijtenbeek kijkt uit naar 
het duel van zaterdag 7 maart in De 
Vierstee tegen Oost Arnhem. 

Irene D1 verliest 
Na een aantal vrije weekenden, moest het eerste damesteam van Irene 
volleybal er afgelopen zaterdag weer tegenaan. Dit keer tegen Dames 1 
van DOSC uit Den Dolder. Nadat DOSC bijna tien punten uitliep in de 
eerste set, viel die niet meer te redden (25-16). Hiermee ging het eerste 
punt aan Irene voorbij. De tweede set waren de rollen omgekeerd en 
wonnen de meiden van Irene met 25-19. Het succes duurde helaas niet 
lang voort, want de laatste twee sets eindigden in respectievelijk 25-22 
en 25-19 in het voordeel van DOSC.

Ondanks het harde werk dat de dames uit Bilthoven hebben verricht, 
verloor Irene met 1-3. (foto Ron Beenen)

Spanning bij de volleybalheren
Irene volleybal H1 uit Bilthoven tegen Velo H1 uit Wateringen: op papier een wedstrijd die 

Irene zou moeten kunnen winnen. Maar de druk om mee te blijven doen om de bovenste 
plekken, speelt Irene al langere tijd parten. 

In een nieuw wedstrijdtenue gesto-
ken speelde Irene tegen een ploeg 
die vrijuit zonder die druk kon vol-
leyballen. Het werd een lastige mid-
dag voor de Bilthovense mannen. 

De eerste twee sets gingen eerst ge-
lijk op, maar door slordig omgaan 
met de kansen verloor Irene ze toch. 
Een spelverdelerwissel aan Irene’s 
kant bracht in de derde set de no-

dige onbevangenheid, wat positief 
uitwerkte. De derde en vierde set 
won Irene hierdoor. De allesbeslis-
sende vijfde set ging ondanks hard 
werken, toch verloren (2-3). 

Met nog vijf wedstrijden te gaan en twee punten achterstand op de concurrenten, blijft het ongemeen spannend 
in de tweede divisie.

Oproep oud leden SV 
Irene-badminton

De afdeling Badminton van sportvereniging Irene is op zoek naar 
oud-leden in verband met hun jaarlijkse toernooi. Afgelopen jaar was 
het jubileumtoernooi vanwege het 50 jarige bestaan van de afdeling. 
Dit was mede door de aanwe-
zigheid van vele oud-leden een 
groot succes. 

In navolging van het jubileum-
toernooi organiseert SV Irene 
Badminton het Hoge Hoeden 
Toernooi, hiermee is de traditie 
van een jaarlijks terugkerend 
toernooi een feit. Dit toernooi 
vindt plaats op zondag 12 april 
van 10.00 tot 16.00 uur in de 
Kees Boekehal. 

Omdat de oud-ledenlijst wel-
licht niet meer up-to-date is kan 
men zich ook aanmelden via se-
cretaris@sv-irene.nl of kijk op 
badminton.sv-irene.nl
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advertentie

Tijdcapsule gevonden
onder dak Mauritshoeve 

door Koos Kolenbrander

Net over de grens van Maartensdijk aan de rand van het mooie Eyckensteinse bos ligt 
Restaurant Mauritshoeve. Het achterhuis werd in 2008 gesloopt en aansluitend in dat jaar 

moderner opgebouwd. Onlangs is tijdens het vervangen van het riet op het dak
van het voorhuis van het restaurant onder een nokvorst een glazen beugelfles

gevonden met aantekeningen over vorige reparaties van het dak. 

Zowel de eigenaar van het pand als-
mede enkele van de pachters deden 
op verschillende tijdstippen schrif-
telijk verslag van de restauratie van 
het rieten dak door rietdekker Van 
Ettekoven uit Maartensdijk en stop-
ten dit in het beugelflesje. 

Theetuin
Mauritshoeve werd in 1877 als 
boerderij gebouwd en heeft pas 
later een horecabestemming ge-
kregen. De familie van Boetzelaer 
had een jaar eerder landgoed Eyc-
kenstein, waaronder het Koetshuis, 
gekocht van de familie Eyck van 
Zuylichem waarvan enige leden 
nog burgemeester van Maartens-
dijk zijn geweest. Tussen de Eerste 
en de Tweede Wereldoorlog werd 
boerderij Mauritshoeve een thee-
tuin. Dat werd het opnieuw na de 
Duitse bezetting. De huidige ei-
genaar van landgoed Eyckenstein 
kocht in 1968 de Mauritshoeve. 
Toen hij het kocht stond het achter-
huis separaat van de Mauritshoeve. 
Voordien was het een stal, waar 

eerder nog varkens rondliepen. Van 
Boetzelaer bouwde de stal aan de 
hoeve vast en het achterhuis was 
een feit geworden. Na een periode 
met verschillende beheerders, is 
het nu het echtpaar Lorist dat er de 
scepter zwaait.

Burgemeester 
De ontstaansgeschiedenis van het 
restaurant De Mauritshoeve begint 
dus 138 jaar geleden. De hoeve 
is in 1877 als langhuis-boerderij 
gebouwd ten oosten van de Ei-
kensteeg aan de grens tussen de 
voormalige gemeenten Maartens-
dijk en De Bilt. Nicolaas Laurens 
Burman Eyck tot Zuylichem (1853 
- 1912) was tussen 1880 en 1895 
burgemeester van Maartensdijk en 
woonde aanvankelijk in Rustenho-
ven aan de Dorpsweg 187. Hij liet 
tijdens zijn ambtsperiode het land-
huis Rovérestein aan de Maartens-
dijkseweg 5 op Bilts grondgebied 
bouwen. Hij heeft er vanaf 1890 
maar vijf jaar met zijn gezin in 
gewoond. In de boerderij de Mau-

ritshoeve kwam de tuinbaas van 
Rovéerestein te wonen met links 
van de hoeve aan de Eikensteeg een 
huisje voor de tuinman. De laatste 
tuinbaas, Van Apeldoorn, is in 1930 
een Theetuin in de Mauritshoeve 
begonnen. Van Apeldoorn was be-
kend om de lekkere dennenkoeken 
die hij verkocht en de pauwen in de 
tuin.

Rietdekker  
De eerste familiesporen van het 
rietdekkersbedrijf van Van Ettek-
oven uit Maartensdijk dateren uit 
1715. Carel Simons (Kors) van Et-
tikhoven trouwde op 10 februari 
1715 in De Bilt met Lijsbeth Jans 
van Houten. De Maartensdijkse tak 
van de familie Van Ettekoven (spel-
ling van de naam veranderd) stamt 
hier waarschijnlijk van af en oefent 
al vele generaties lang het beroep 
van rietdekker uit. Het riet dat als 
dakbedekking wordt gebruikt, 
groeit in het noorden van de provin-
cie Overijssel. Wanneer het 4 meter 
lang is, wordt het geoogst. Het dient 

ieder jaar voor 30 april, voordat de 
vogels gaan broeden, te worden ge-
oogst. Wanneer het dak vernieuwd 
is, zal er misschien een nieuw vel-

letje papier met een verslag over de 
thans uitgevoerde restauratie van 
het dak in het beugelflesje onder de 
nokvorst worden gestopt. 

In 2008 werd het achterhuis van De Mauritshoeve gerenoveerd. 
Medewerkers van de aannemer halen de pannen van het dak.

Een in eigen beheer door van Apeldoorn uitgegeven ansichtkaart van Theetuin Maurits Hoeve.

ChristenUnie fietst door regio
De Utrechtse Statenfractie van de 
ChristenUnie organiseerde 28 fe-
bruari een fietstocht door een deel 
van de provincie Utrecht. 

De fietsers bezoeken - ook  in de 
komende weekenden - gemeen-
ten, lanceren overal actiepunten 
en halen overal aandachtspunten 
op. Statenlid Kees de Heer vertelt 
onderweg over actuele politieke 
kwesties en over bezienswaardig-
heden langs de route. Iedereen kan 
een dag of een dagdeel meefietsen. 

Een deel van de CU-kandidaten 
bezocht ook (de tuinderij van) het 
Maartensdijkse Landgoed Eycken-
stein, waar de bezoekers werden 
bijgepraat over het Historische 
Buitenplaatsen-beleid. 

[HvdB]

v.l.n.r.: Kees de Heer (kandidaat Prov. Staten), de broers Lex en Otto 
van Boetzelaer, Nico Jansen (Bilts gemeenteraadslid),Kees van 
Kranenburg (kandidaat Prov. Staten) en Martin van der Grift (kandidaat 
Waterschappen-verkiezing) voor één van de te renoveren kassen op 
tuinderij Eyckenstein.

Fotowandeling
Op vrijdag 6 maart zal Theo Schouten in het Westbroekse Dorpshuis 
een fotowandeling door het Westbroek van de jaren dertig en veertig 
verzorgen. Theo neemt zijn gehoor in deze virtuele wandeling mee 
langs zowat elk bijzonder huis en gebeurtenis van die tijd. Zoals alleen 
Theo dit kan zal hij de dia’s aan elkaar knopen met belevenissen en 
anekdotes uit de tijd dat hij als kapperszoon zijn vader moest assisteren 
met het inzepen van de klanten aan huis en de tijd dat hij ook in West-
broek de post heeft bezorgd. Er wordt prachtig materiaal vertoond en 
voor velen zal dit een terugkeer 
zijn naar hun jeugd en de herin-
neringen uit het verleden. 

Route
De fotowandeling voert via de 
Korssesteeg over de Dr. Welf-
ferweg, de Molenweg en de 
Christinastraat, Vaart, Kooijdijk, 
Westbroekse Binnenweg en via 
de Kerkdijk weer terug naar het 
Dorpshuis. Daar kan na de pre-
sentatie in de foyer nagepraat 
worden van de historische film-
beelden uit Westbroek en omge-
ving. De lezing duurt ongeveer 
anderhalf uur en om 20.00 uur 
sluiten de deuren om de presen-
tatie ongestoord te kunnen laten 
verlopen. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
04-03
Do.

05-03
Vr.

06-03

Beenhamkluifje met
mosterdsaus

of
Zeebaarsfilet met cherrytomaat 

en basilicumsaus
of

Gepofte aardappel met brie, 
noten en guacamole

€ 9,50

Woe.
11-03
Do.

12-03
Vr.

13-03

"In verband met vakantie
gesloten van 9 t/m 17 maart”

Grote bonte specht

De meteorologische lente is nog niet begonnen of deze grote bonte 
specht is alweer actief bezig langs het Prinsenlaantje in Maartensdijk. 
Tussen het hak- en breekwerk door vond hij toch nog even tijd om zich 
te laten portretteren. (Harman Kloos)


	VK-M_04-03-15_01fc
	VK-M_04-03-15_02fc
	VK-M_04-03-15_03fc
	VK-M_04-03-15_04fc
	VK-M_04-03-15_05fc
	VK-M_04-03-15_06fc
	VK-M_04-03-15_07fc
	VK-M_04-03-15_08fc
	VK-M_04-03-15_09fc
	VK-M_04-03-15_10fc
	VK-M_04-03-15_11fc
	VK-M_04-03-15_12fc
	VK-M_04-03-15_13fc
	VK-M_04-03-15_14fc
	VK-M_04-03-15_15fc
	VK-M_04-03-15_16fc

