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Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
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Aanbesteding Nieuw Zwembad 
Brandenburg opgeschort

De aanbesteding van het omstreden nieuwe zwembad Brandenburg is uitgesteld. Dat heeft 
het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt besloten naar aanleiding van een 

spervuur van vragen over het gevoerde proces.

Het College heeft toegezegd volle-
dige openheid van zaken te geven 
over de gang van zaken bij dit pro-
ces, dat geleid heeft tot de keuze 
van het College voor een klein bad. 
De raad krijgt uiterlijk 15 febru-
ari een chronologisch overzicht van 
documenten en gebeurtenissen om-
trent het nieuwe zwembad. 

Oppositie
De oppositiepartijen PvdA, VVD, 
SP, Bilts Belang, ChristenUnie, 
SGP en Fractie Schlamilch waren 
teleurgesteld in de keuze voor een 
klein zwembad van 25 bij 16 me-
ter en vonden het onverteerbaar 
dat daarbij informatie is achter-
gehouden. Het College stuurde de 

raad niet het volledige rapport dat 
leidde tot de keuze van het kleine 
bad. Projectwethouder Rost van 
Tonningen bood de raad zijn excu-
ses aan, maar bleef volhouden, dat 
hij de raad geen essentiële infor-
matie heeft ontgehouden. Hij wilde 
bovendien de vaart houden in dit 
slepende zwembaddossier dat de 
gemeenteraad al tien jaar verdeelt. 

Ophef
Het collegevoorstel voor het kleine 
bad werd door de coalitie met een 
nipte meerderheid aangenomen 
en Rost van Tonningen overleefde 
daarbij ternauwernood drie moties 
van wantrouwen. Na al die ophef 
leek de zaak te zijn afgedaan, maar 

nu moet de projectwethouder dus 
opnieuw verantwoording afleggen 
aan de raad. Omdat de aanbeste-
ding van het zwembad is uitge-
steld tot 1 maart en er tussentijds 
een raadsvergadering op de agenda 
staat is er enige ruimte voor nader 
overleg. Namens de volledige op-
positie stuurde PvdA-fractievoor-
zitter Krischan Hagedoorn een 
brief vol vragen naar het College: 
‘Wij zien uit naar het door u aan-
gekondigde feitenrelaas. Tevens 
verzoeken wij u helder aan te ge-
ven welke concrete aanleiding en 
welke nieuwe feiten hebben geleid 
tot het aangekondigde feitenrelaas 
waarom er voor gekozen is om de 
aanbesteding stil te leggen. Welke 

Verlenging proefperiode 
zondagsopenstelling

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de 
gemeenteraad voor te besluiten de proefperiode voor de 

zondagsopenstelling van winkels te verlengen tot 1 juli 2017. 

Het is naar de mening van het College niet mogelijk om én na afloop 
van de proef op 1 maart 2017 de effecten van de proef te monitoren én 
vóór het aflopen van de pilotperiode op 1 maart 2017 het resultaat van 
de monitor ter evaluatie voor te leggen aan de raad. Volgens het College 
zijn ondernemers en consumenten gebaat bij een helder en gedegen 
besluitvormingsproces. Een verplichte zondagsluiting van de winkels 
tussen 1 maart 2017 en het moment van een beslissing over de evaluatie 
van de proef met de zondagsopenstelling zou tot verwarring leiden. 

Het beeld op zondag 5 februari van de Julianalaan in Bilthoven.

De laatste wedstrijd, waarbij het 
publiek achter het net zit, is nog 
niet gespeeld. [foto Henk van de 
Bunt]

feiten moeten opgehelderd worden 
om de aanbesteding (weer) op te 
starten en in welk stadium verkeert 
deze aanbesteding’?

Opheldering
Hagendoorn voegt een reeks vra-
gen bij de brief en vervolgt: ‘Uit 
uw brief blijkt niet duidelijk welke 
feiten opgehelderd moeten worden. 
Ook bij de oppositie leven dringen-
de vragen. Wij verzoeken u dan ook 

de vragen van de oppositie bij het 
feitenrelaas te betrekken c.q. in dit 
feitenrelaas te beantwoorden. Deze 
lijst is nog niet uitputtend, eventu-
ele aanvullende vragen zullen wij u 
voor 4 februari doen toekomen. Af-
hankelijk van het feitenrelaas en de 
antwoorden op onze vragen wensen 
wij tijdens de raadsvergadering van 
23 februari a.s. een interpellatiede-
bat over dit onderwerp te voeren’. 
[HvdB]

Eerste sneeuwklokjes 
op landgoed Oostbroek

Vrijdag zijn de eerste sneeuwklokjes op landgoed Oostbroek 
waargenomen. Landgoed Oostbroek geniet landelijke 
bekendheid vanwege zijn sneeuwklokjes. In het vroege 
voorjaar kleuren grote delen van het landgoedbos wit.

Boswachter Joris Hellevoort: 
‘Sneeuwklokjes zijn de eerste te-
kenen dat de lente in aantocht is. 
In de Engelse landschapsstijl van 
landgoed Oostbroek horen deze 
stinsenplanten echt thuis.’ Sneeuw-
klokjes lijken klein en teer, maar 
zijn ondertussen wel de eerste stin-
senplanten die na de midwinterrust 
hun kopje opsteken. De bloeitijd 
van sneeuwklokjes duurt in de re-
gel tot eind maart. ‘De tempera-
tuur is afgelopen week gestegen, 
vandaar dat er nu heel voorzichtig 
sneeuwklokjes komen. Als het vol-
gende week gaat vriezen, trekken 
ze zich weer iets terug, maar na de 
vorst komen ze vol terug,’ belooft 
boswachter Joris Hellevoort.

Lees verder op pagina 3
Joris Hellevoort bij de eerste 
sneeuwklokjes op Oostbroek.
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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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

12/02 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
12/02 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer 
12/02 • 18.30u - ds. G.H. Kruijmer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/02 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

12/02 • 10.00u - De heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw
12/02 • 10.30u - Pastor J. Houben

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboom)
12/02 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

05/02 • 16.30u - Ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
12/02 • 10.00u - Prop. P.J. Verhagen 

Gezinsdienst
12/02 • 19.00u - Ds. L.M. Aangeenbrug

Pr. Gem. Immanuelkerk
12/02 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
12/02 • 10.00u - Samendienst

in en met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
12/02 • 10.30u - 

Woord- en Communieviering 
K. v. Gestel + I. Elsevier

V.E.G. De Bilt e.o.
12/02 • 10.30u - 

Spreker Bert Doorneweerd 
14/02 • 20.00u - Bijbelstudie

15/02 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

12/02 • 10.30u - De heer B. van Empel 

Herv. gemeente Blauwkapel 
12/02 • 15.30u - ds. C. Stelwagen

Herst. Herv. Kerk
12/02 • 10.00u - Kandidaat G.M. Bosker
12/02 • 18.30u - ds. M. van Sligtenhorst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/02 • Samendienst (Doopdienst) in en 
met Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

12/02 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer
12/02 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
12/02 • 10.00u + 18.30u - 

ds. A. den Hartog

PKN - Ontmoetingskerk
12/02 • 09.30u - ds. R. Alkema 

Samendienst (Doopdienst)
met Kapel Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
12/02 • 10.30u - Eucharistieviering. 

Pastoor J. Skiba

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

12/02 • 10.00u - ds. K.D. v.d. Hout, 
Viering en Dankzegging Heilig 

Avondmaal
12/02 • 18.30u - ds. P.G. Vellekoop, 

Nabetrachting Heilig Avondmaal 

PKN - Herv. Kerk
12/02 • 10.00u - ds. M. van der Zwan 

12/02 • 18.30u - ds. L. de Wit 
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Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘TZ’ haalt zaterdag 11 februari oud papier op in 
Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur rij-
den. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 11 februari haalt het Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of in dozen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Geboren
29 januari 2017

Rebekka
Dochter van 

David Tiesinga en 
Rolina van Gaalen

Alexander Vosmaerlaan 5
Bilthoven

Hulp bij belastingaangifte

WVT biedt al jaren hulp bij het 
invullen van de jaarlijkse belas-
tingaangifte. Wilt u ook hulp? 
Vanaf maandag 13 februari is 
het mogelijk een afspraak te 
maken. Dit kan telefonisch via 

030 2284973 of bij de recep-
tie. Er wordt een kleine ver-
goeding gevraagd. Neem voor 
meer informatie contact op met 
030 2284973, info@vvsowvt.nl 
of ga langs op de Talinglaan 10 
in Bilthoven.

Stilletjes hebben wij je hand moeten loslaten.
Maar vergeten doen we je nooit... 

Wij hebben afscheid genomen van mijn lieve man,
onze papa, groot- en overgrootvader

Wiebren Polak
~ Wieb ~

Amsterdam Bilthoven
6 december 1931 4 februari 2017

 Annie Polak-Westrup
  Erik en Corine
  Mike
  Tim en Melanie

  Marian
  Kim
   Alicia, Levi
  Xaviér en Debby

Wieb is op zijn kamer in wooncomplex De Bremhorst, 
alwaar geen bezoek.

Wij nodigen u uit om hem samen met ons te herdenken
op zaterdag 11 februari om 12.30 uur in de aula van 
crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven. 
Aansluitend is daar gelegenheid om elkaar te condoleren.

Wij bedanken de medewerkers van Thuiszorg De Bilthuysen
en van wooncomplex De Bremhorst voor de liefdevolle verzorging
van mijn man, onze papa en opa.

Correspondentie: Yarden & Geersing uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69 - 3708 SH  Zeist

Na een zwaar jaar is onze nimmer klagende, 
dappere zoon, broer, zwager en oom 
op 55-jarige leeftijd rustig ingeslapen.

Jan de Graaf

Wij zullen hem enorm missen, 
maar hij blijft voor altijd in ons hart.

 Wim en Miennie de Graaf-Janssen

  Gerrie en Eef
  Iris
  Kim en Gino

  Dick en Jeanet

Jan is thuis; bezoek is van harte welkom. 
Graag even bellen met Gerrie (06-499 555 17).

Wij nodigen u uit om hem samen met ons te gedenken
op dinsdag 14 februari om 11.00 uur in de aula

van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27
te Bilthoven. Daarna is er gelegenheid voor een 
informeel samenzijn in de koffiekamer van het 
crematorium, waarbij tevens gelegenheid is

om elkaar te condoleren.

Jan hield van kleurige bloemen.

Correspondentie: Yarden & Geersing uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69 - 3708 SH  Zeist
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Beelden Jits Bakker verhuizen wellicht
door Henk van de Bunt

De provincie Utrecht neemt in maart een besluit over de beelden 
van kunstenaar Jits Bakker. De gemeente Renkum heeft zich gemeld 

en wil de 31 beelden graag overnemen. De beelden zijn van de provincie.

De beelden van Bakker staan op 
landgoed Beerschoten in De Bilt, 
maar dat komt ze daar eigenlijk 
niet meer zo goed uit. Renkum kan 
de beelden best kwijt binnen de ei-
gen gemeentegrenzen en ziet dat 
ook al helemaal zitten: ‘Jits Bak-
ker was een Renkumse kunstenaar 
met nationale en zelfs internatio-
nale bekendheid. Het zou voor ons 
een eer zijn wanneer de beelden 
in de gemeente Renkum een plek 
zouden kunnen krijgen’, aldus de 
Renkumse cultuurwethouder Erik 
Heinrich. Het college van burge-
meester en wethouders van de ge-
meente Renkum heeft de Provincie 
Utrecht laten weten 30 beelden van 
Jits Bakker graag te willen overne-
men. Het college heeft hiervoor een 
intentieverklaring gestuurd aan de 
provincie Utrecht. Gedeputeerde 
Staten Utrecht beslist uiteindelijk 
over de overdracht.

Provincie
De provincie Utrecht kreeg de beel-
den in 2009 van Jits Bakker. ‘Van-

wege de herontwikkeling van land-
goed Beerschoten door het Utrechts 
Landschap wordt bekeken waar de 
beelden het beste kunnen worden 
geplaatst. In overleg met de erven 
van Jits Bakker worden verschil-
lende opties onderzocht. Renkum 
is één van de opties’, aldus een 
woordvoerster van de provincie 
vandaag. Zoon Tibo van de Zand: 
‘Het zal nog wel een week of zes 
kunnen duren alvorens er meer dui-
delijkheid is. Er wordt ook onder-
zoek gedaan naar mogelijkheden de 
collectie voor De Bilt te bewaren’. 

Protesten
Het nieuws dat het Utrechts Land-
schap de beelden van Jits Bakker 
wilde verwijderen van landgoed 
Beerschoten in De Bilt, leidde be-
gin 2016 tot veel protesten. Het 
Utrechts Landschap erkende over-
vallen te zijn door de commotie. 
Volgens het HUL waren toen de 
plannen om iets anders met de 
beeldentuin te doen nog in een 
pril stadium en waren er meerdere 

mogelijkheden. Daarnaast was het 
bekend geworden, dat de Provin-
cie, die de beveiliging altijd heeft 
gefinancierd, dit niet meer wilde 
doen’. Tibo van de Zand gaf begin 
december aan op de hoogte te blij-
ven van de ontwikkelingen via een 
beleidsmedewerker van de provin-
cie. ‘Uit die informatie blijkt dat er 
gezegd is dat het beeldenpark mag 
blijven en dat Het Utrechts Land-
schap gastheer wil blijven, maar 
dat er geen financiële toezegging of 
inhoudelijke bijdrage wordt gedaan 
en dat is gewenst als je op deze plek 
verder wil. Het Utrechts Landschap 
zou een picknickweide en lichte ho-
reca willen. Verder dat de beelden, 
als ze daar nog een plek krijgen, 
anders moeten worden opgesteld. 
Maar een picknickveld kan ook 
tussen de beelden en lichte horeca 
was ook de wens van mijn vader.’ 
Tibo heeft niets tegen hergroeperen 
als het een verbetering is. Met Het 
Utrechts Landschap heeft hij nog 
geen contact gehad.

Museum
Volgens Tibo heeft Renkum nu de 
beste papieren om de beelden te 
plaatsen. ‘Ze zijn zeer bereid om 
inhoudelijk en financieel te investe-
ren en zeer enthousiast om de col-
lectie onder te brengen. De locatie 
staat dan nog niet vast’. In De Bilt 
is de beeldentuin het enige fysiek 
toegankelijke museum van de ge-
meente. ‘De dertig beelden zijn het 
levenswerk van een internationaal 
gerenommeerde kunstenaar die hier 
ruim vijftig jaar heeft gewoond en 
gewerkt. Dus cultuurhistorisch ge-
zien heel belangrijk voor De Bilt. 
Het is een trekpleister waar jaar-
lijks tienduizenden bezoekers uit 

binnen- en buitenland komen.’ De 
belangrijkste wens van Tibo van 
de Zand is dat het erfgoed van Jits 
Bakker op de meest duurzame plek 
komt en waar het ook toekomst 
heeft. ‘Ik heb eigenlijk niet zo heel 
veel te zeggen want ik ben geen ei-
genaar’.

Gemeente De Bilt
Wethouder Hans Mieras wil de 
beelden dolgraag behouden voor 
de gemeente De Bilt: ‘Ik heb 
hierover maandag 30 januari nog 

overleg gehad met de gedeputeerde 
van de Provincie. Ik vind het op 
dit moment prima geregeld. De 
beelden staan op een prachtige plek, 
ze zijn welkom bij het Utrechts 
Landschap en het eigendom is 
bij de Provincie in goede handen. 
Niks meer aan doen. Het is voor de 
gemeente belangrijk dat de beelden 
op deze plek behouden blijven. 
En ik ben best bereid om nog eens 
goed te kijken of de gemeente daar 
een eenmalige financiële bijdrage 
aan kan leveren’. 

Psalmen van David in Opstandingskerk
‘Er wordt zoveel over muziek gesproken, maar zo weinig over gezegd’.

Een bekend citaat van Felix Mendelssohn Bartholdy, de jonggestorven Duitse componist wiens 
werken centraal stonden in het concert van het Schütz Projectkoor, afgelopen zondag in de 

Opstandingskerk, de vaste stek van het koor.

Het koor, dat voor deze gelegen-
heid werd begeleid door de 12 kla-
rinetten van de Clarionetten Capel, 
bracht een ode aan de Psalmen van 
David, door de eeuwen heen een 
inspiratiebron voor vele compo-
nisten. Naast Mendelssohn werden 
ook werken van Sweelinck, Mozart 

en Gabrieli gespeeld, maar ook mo-
derne componisten als Daan Man-
neke en Herbert Howells ontbraken 
niet.

Met milde, heldere klank zong het 
koor Mendelssohns Nicht unserm 
Namen, Herr in precies het juiste 

tempo, prima geleid door dirigent 
Pieter Kramers, waarbij de klari-
netten een haast orgelachtige be-
geleiding verzorgden die wonder-
wel paste bij deze muziek, die net 
als Mendelssohns grote voorbeeld, 
Bach, een bijna zuiverende wer-
king heeft.         (Peter Schlamilch)

Forza! wil radicale 
koerswijziging politiek

Forza! wil dat de politiek nu echt naar burgers en hun 
problemen gaat luisteren! 

‘Kijk naar het zwembad, tijdelijke woningen, de verkeersproblemen, 
handhaving, veiligheid, hoogbouw, schulden...’, zegt Peter Schlamilch, 
fractievoorzitter van Forza. ‘Mis-
lukte dossiers die duidelijk maken 
dat we een nieuwe partij nodig 
hebben die zegt waar het op staat.’
 
‘Een dorpse, groene gemeente, 
veilig verkeer, echte woningen, 
een referendum... allemaal nodig!
Eenling in een raad van jaknik-
kers, maar verkiezingen komen 
eraan! Doe mee, denk mee. Arbei-
der of hoogleraar: iedereen is wel-
kom! Zie www.forzadebilt.nl

Laat je stem horen nu doe mee!

advertorial

Tibo ziet de beelden het liefst op een plek waar ze toekomst hebben.

Wethouder Hans Miras wil de beelden van Jits graag in De Bilt houden.

vervolg van pagina 1 

Oude luister
Twee jaar geleden werd het park van landgoed Oostbroek ingrijpend op-
geknapt. Paden werden geschikt gemaakt voor wandelwagens en rolstoe-
len, een nieuwe brug werd ontworpen voor de slingervijver, en er werd 
een spectaculaire cortenstalen wandelbrug aangelegd, die over het moe-
rasbos van het landgoed slingert. ‘Onze filosofie is dat landgoed Oost-
broek in de moderne tijd beleefd moet kunnen worden naar het oorspron-
kelijke plan van architect Van Lunteren,’ legt Joris Hellevoort uit. ‘Dus 
hebben we een hoogstamboomgaard, een moestuin, een kruidentuin, 
hooigrasland, schapen, Lakenvelder varkens en Lakenvelder koeien. Net 
als in vroeger tijden is een wandeling over het landgoed een korte bele-
ving van gecultiveerde natuur. Dus als je vandaag de dag op Oostbroek 
wandelt, krijg je verrassende doorkijkjes en ervaar je lange zichtlijnen. 
Een unieke verrassing, pal naast de stad Utrecht en de A28.’ 
 
Bezoek 
Op landgoed Oostbroek is voldoende parkeergelegenheid voor fiets en 
auto. In infocentrum ‘t Winkeltje zijn deskundige vrijwilligers aanwe-
zig om u de weg te wijzen, uitleg te geven en een kopje koffie of thee te 
schenken. Er is een rolstoegankelijk toilet en gratis Wifi. Adres: Bun-
nikseweg 45, De Bilt. Openingstijden: di t/m vr 12.30 tot 15.30 uur, 
za en zo 11.00 tot 16.30 uur. Gesloten op maandagen en feestdagen, 
met uitzondering van Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemel-
vaartsdag. Op een groot deel van landgoed Oostbroek zijn honden niet 
toegestaan, vanwege de noodzakelijke rust voor de aanwezige wilde 
dieren, met name reeën. (Kim Slaats)

Het veelvuldig toegestroomde publiek beloonde de musici met een warm applaus. (foto Frans Poot)
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Lamsracks 
Gemarineerd of naturel

Livar speklappen

Filetrollade

Australische 
sucadelapjes

Kipschnitzels

100
GRAM 3.75

500
GRAM 5.50

500
GRAM 8.98

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 februari
t/m woensdag 15 februari

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslooksalade
Filet americain
Sellerie salade

Gerookte biefstukworst 
Rosbief
Gegrilde kipfilet 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.50

Lekker voor het weekend!

VLEESWAREN TRIO

LOVE BURGERS
VALENTIJN PATÉ 100

GRAM 1.98

PER
STUK 1.50

Lekker voor valentijn!

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 5.50

CHEVROT FRANSE 
ZACHTE GEITENKAAS

PER
STUK 4.50 

VALENTIJNSMIX 250
GRAM 3.98

250
GRAM 4.98HUISMIX

Noten & pinda's

Superstunt!

2
STUKS 5.- 

3
STUKS 5.- 

2
STUKS 7.- 

SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

HEERLIJKE VERSE 
LOEMPIA’S

Kip cordon bleu, 
gehakt cordon bleu, 
runder cordon bleu of 
varkens cordon bleu 

6 HALEN= 
5 BETALEN

KIPDIJFILET
1

KILO 7.98Heerlijk mals!

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

HEERLIJKE

Zoete Mango's
2 STUKS

1.49

IJsbergsla
PER KROP 

0.79

Perssinaasappels
2 KILO

(PER DOOS) 15 KILO
1.98

12.50

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 13/2, dinsdag 14/2 en woensdag 15/2

VERSE

Broccoli
500 GRAM

0.99

HEERLIJKE, SAPPIGE

Mandarijnen
500 GRAM

1.49

Pasta
met gevulde kip

100 GRAM 

1.25

Alléén donderdag

Kalfsvlees Teriyaki
MET GROENTE,
NOEDELS OF RIJST

100 GRAM

1.49

Herten Goulash
MET RODEKOOL EN PUREE

100 GRAM

1.49

Speciaaltje
ZUURKOOL MET
EENDENBOUT EN PUREE

PER PORTIE 

8.95

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Chipolata taart
NU

12.50



GroenLinks op de bres 
voor lijn 78

De fractie van GroenLinks vraagt het College van B en W stelling 
te nemen tegen het voornemen van de provincie Utrecht om de 

bus van lijn 78 niet langer te laten rijden in de
avonduren en op zondag.

Raadslid Henk Zandvliet spreekt van een onaanvaardbare beperking van 
de gebruiksmogelijkheden van het openbaar vervoer in de wijken De 
Leijen en Centrum 2, zeker ook gelet op de aanwezigheid van meerdere 
verzorgingshuizen. Tot 7 maart kan gereageerd worden op het Vervoer-
plan 2017-2 en Zandvliet wil dat B en W hiervan gebruik maken om er 
bij het provinciebestuur op aan te dringen dat de voorgestelde maatregel 
niet doorgaat en de bestaande dienstregeling van lijn 78 gehandhaafd 
blijft.

Sinds november 2015 rijdt lijn 77 vanwege de aanleg van de spoortun-
nel Leijenseweg niet langer door de wijk De Leijen. Ter compensatie is 
de dienstregeling van lijn 78 uitgebreid naar de avonden en de zondag. 
Uit het Vervoerplan 2017-2 van de provincie Utrecht blijkt dat men deze 
uitbreiding per 1 juli a.s. ongedaan wil maken, echter zonder dat lijn 77 
opnieuw door De Leijen gaat rijden. Als argument wordt genoemd het 
beperkt aantal reizigers en het alternatief van een opstap bij de halte 
Poolsterlaan. Voor een groot deel van de wijk, bijvoorbeeld voor be-
woners en bezoekers van de Bremhorst en Huize Het Oosten is dit ech-
ter beslist geen alternatief. Ook 
voor woon- en zorgcentrum De 
Koperwiek in de wijk Centrum 2 
ontbreekt een serieus alternatief. 
En ook al gaat het om een klein 
aantal reizigers, toch dient vol-
gens GroenLinks ook voor hen 
een vorm van openbaar vervoer in 
de nabijheid beschikbaar te zijn.

Ook burgers kunnen op de plannen 
van de provincie reageren. Een 
van de bewoners van De Leijen, 
Herman Kramer, is daarom een 
petitie gestart op www.petities24.
com. Binnen enkele dagen kreeg 
hij al vele tientallen reacties en 
GroenLinks roept iedereen op via 
deze petitie tegen het plan van de 
provincie te protesteren.
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VOORJAARSAANBIEDING
(geldig t/m 30 april)

Uw parketvloer machinaal
reinigen en afwerken

met onderhoudsmiddel nu

€ 10,- per M2 
(vraag naar de voorwaarden)

advertentie

Salvo’67 opent jubileumjaar 
door Henk van de Bunt

Met 180 mensen in de zaal was de feestavond in De Vierstee in Maartensdijk ter gelegenheid 
van het 50-jarig jubileum uitstekend bezocht. De feestavond was ook de aftrap voor een 
jaar lang festiviteiten binnen de vereniging. Er waren veel oud-leden aanwezig, veel oude 

herinneringen opgehaald en banden werden (weer) aangehaald. Salvo heeft er voor
gekozen om gedurende het gehele jaar zijn 50 jarig jubileum te vieren,

waarbij om de twee maanden er feestelijkheden plaats vinden.
Uiteindelijk wordt in december het jubileumjaar

afgesloten met een aansprekende activiteit. 

Alle afdelingen binnen volleybalver-
eniging Salvo leveren hun bijdrage 
aan de festiviteiten. Om dit allemaal 
goed af te stemmen heeft het bestuur 
een jubileumcommissie benoemd, 
die in overleg met de bestaande Sal-
vocommissies waakt over de jubileu-
mactiviteiten en de voortgang en fa-
ciliteert zoveel als mogelijk daarbij. 

Time Out
Om het jubileumjaar extra glans te 
geven is eenmalig het voormalige 
verenigingsblad De Time Out weer 
uitgebracht. In dit jubileumnummer 
wordt 50 jaar Salvohistorie belicht 
aan de hand van verhalen van le-
den en oud-leden en veel fotomate-
riaal. Ook de rubrieken die altijd in 
het blad stonden zijn eenmalig weer 
opgenomen evenals de advertenties 
van de sponsoren van Salvo. Ook 
het jaaroverzicht van alle te organi-
seren activiteiten is hierin opgeno-
men. Alle leden en oud-leden (voor 
zover bekend) hebben dit historische 
clubblad ontvangen. (Oud-)leden en 
andere belangstellenden, die nog een 

jubileum-Time Out willen aanvragen 
kunnen dat doen via emailadres: sec-
salvo67@zonnet.nl

Beperkt budget 
De feestavond op 4 februari was de 
eerste activiteit in het jubileumpro-
gramma. De feestcommissie bestaan-
de uit Nienke van de Burg, Daisy van 
Eck en Anique Diepeveen heeft met 
beperkt budget een prachtige feest-
avond georganiseerd. Er is zeer veel 
moeite gedaan om zo veel mogelijk 
oud-leden te bereiken. Dat dit rede-
lijk is gelukt blijk uit het aantal aan-
wezigen op de feestavond. Tijdens de 
avond was er een doorlopende foto-
voorstelling op groot scherm waarop 
50 jaar Salvo-historie voorbij kwam. 
Hoogtepunt was de demonstratie-
training in 1984 van het toenmalige 
Nederlandse heren volleybalteam 
dat onder de naam Brother Martines 
in training was voor de Olympische 
Spelen. In dit team speelden wereld-
toppers als Ron Zwerver, Peter Blan-
gé en Avital Selinger. Onderdeel van 
de demonstratie was een wedstrijd 

tussen het toenmalige herenteam 
van Salvo en spelverdeler van het 
Nederlands herenteam Avital Selin-
ger. Veel van de aanwezigen waren 
er toen bij en ook enkele spelers uit 
die tijd waren aanwezig op het feest. 
Dat Avital Selinger in zijn eentje het 
team van Salvo versloeg werd weer 
herbeleefd.

Soulblender
De avond werd opgeluisterd door de 
band Soulblender uit Drachten. Deze 
band vertolkt vooral muziek uit de 
tachtiger en negentiger jaren. Bijzon-
der was dat een van de twee zange-
ressen van de band een oud Salvo-lid 
Maaike Scholte is. Zij is opgegroeid 
in Maartensdijk en heeft jarenlang 
bij Salvo in de jeugd gespeeld. Zij is 
getrouwd en verhuisd naar Drachten 
maar was voor deze gelegenheid met 
de 10 man sterke band naar Maar-
tensdijk afgereisd. Een andere acti-
viteit is het organiseren van het Stra-
tenvolleybaltoernooi op Koningsdag 
2017. In 2001 was de laatste editie 
tijdens Koninginnedag gespeeld. In 

zijn 50 jarige historie heeft Salvo 
dit buitentoernooi 25 maal georga-
niseerd. In het kader van het jubile-
umjaar wordt dit buitentoernooi dit 
jaar weer eenmalig georganiseerd 
op het terrein van korfbalvereniging 
TZ, net als in het verleden weer in de 
ochtend.

Scholen en Vierstee
Tijdens deze start-jubileumavond 
werden ook de medewerkers van De 
Vierstee in het zonnetje gezet. De 
Vierstee is tegelijk ook een ontmoe-
tings- c.q. clubhome voor binnen-
sportverenigingen en er was daarom 
ook alle reden de beheerder en zijn 
team extra te bedanken voor de pret-
tige wijze van samenwerking. Ook 
de scholen hebben een plaats in het 

jubileumprogramma van Salvo. Op 
12 april vindt er in De Vierstee een 
jeugdtoernooi plaats voor scholieren 
van de Maartensdijkse basisscholen 
van de groepen 5 t/m 8. Voorafgaand 
gaan volleybaltrainers twee clinics 
verzorgen tijdens de reguliere gym-
lessen van de basisscholen. Dit om 
de kinderen enkele technieken bij te 
brengen, waardoor het leuker wordt 
om aan het toernooi deel te nemen. 
De opening van het jubileumjaar van 
Salvo is geslaagd. De jubileumcom-
missie en de overige commissies 
binnen Salvo zullen zich bijzonder 
inspannen om alle nog te organiseren 
activiteiten net zo succesvol te laten 
verlopen. Informatie over alle aan-
staande jubileumactiviteiten wordt 
tijdig op de site van Salvo vermeld. 

De jubileumcommissie bestaande uit v.l.n.r. Kees Diepeveen en Jan Nieuwenhuize en de dames van de 
feestcommissie v.l.n.r. Anique Diepeveen, Nienke van de Burg en Daisy van Ek (foto Adri Laarman)

Er waren veel (oud-)leden aanwezig en herinneringen werden opgehaald 
en banden werden (weer) aangehaald, zoals hier door v.l.n.r.: Henk 
Nokkert, Wim Giezen en Argo Burger (foto Adri Laarman).

Politieke avond in Westbroek
Tweede Kamerleden van bijna alle politieke partijen reizen woensdag 22 februari af van Den 

Haag naar het Dorpshuis in Westbroek. Op uitnodiging van de Westbroekse Ondernemers Club 
(WOC) gaan de landelijke politici met zzp’ers, ondernemers en anderen in

gesprek over thema’s, die met werk te maken hebben. 

Thema’s op deze politieke avond 
zijn bijvoorbeeld de wet DBA (De-
regulering Beoordeling Arbeidsrela-
ties), de flexwet en de nieuwe ont-
slagwet. Want ondanks alle goede 
bedoelingen lijken deze wetten nog 
niet het bedoelde effect - meer werk, 
minder regels - te hebben. Of wel? 

Wie
De WOC en het publiek kunnen al 
hun vragen stellen aan Ronald van 
Raak (SP, plaats 4 op de kandida-
tenlijst), Nico Drost (ChristenUnie, 
plaats 9), Evert Jan Nieuwenhuis 
(SGP, 10), Matthijs Sienot (D66, 
21), Loes Ypma (PvdA, 22), Zohair 

el Yassini (VVD, 26). Ook het CDA 
en Groen Links hebben toegezegd 
een afgevaardigde uit de Tweede 
Kamer te sturen. Of de PVV ook ie-
mand afvaardigt, is nog niet bekend. 

Gesprek
Een zwaar debat is niet de insteek 
van deze avond; eerder een goed ge-
sprek tussen zaal en politici, waarbij 
aan de hand van ondernemerszaken 
ook het vertrouwen in de politiek 
aan de orde komt. Een kleine peiling 
onder het publiek zal niet ontbreken. 
Want weet u al wat u gaat stemmen, 
weet u dat zeker, en denkt u dat uw 
stem ertoe doet in Den Haag? Aan 

de aanwezige politici de mooie taak 
om het wankelende vertrouwen 
weer een beetje nieuw leven in te 
blazen. 

Dorpshuis
De avond wordt gehouden in het 
Dorpshuis aan de Pr. Christinastraat 
2 in Westbroek en begint om 20.00 
uur (inloop 19.45 uur). Het politieke 
deel duurt tot ongeveer 22.00 uur. 
Daarna is er nog een gezellige bor-
rel. In verband met beperkt aantal 
plaatsen is aanmelden gewenst, dit 
kan op www.2kwb.nl 

(Bas van Atteveldt) 



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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)

Onze wasmachine 
is weer keurig 
gerepareerd

Die Vink!
Wat goed!!

Nee, Vink
WITGOED

Als uw wasmachine 
gerepareerd moet worden, is

dat vaak een probleem

Wie 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte 

afl evering en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

George In der Maur is sinds 1898 uitgegroeid tot 

expertisecentrum voor voet- en loopklachten, 

met unieke specialisatie in hoogcomplexe 

schoentechnische oplossingen. Daarbij is 

servicegerichtheid een zeer belangrijk onderdeel 

van onze dienstverlening. Ter versterking van 

onze orderadministratie zijn wij op zoek naar een:

Ben jij die accurate, klantgerichte teamspeler met 

ervaring en affiniteit inzake klantencontacten en 

adminstratieve processen? Kom dan ons team 

versterken!

Stuur je cv en motivatie vóór 1 maart naar 

George In der Maur, t.a.v. Hanneke de Vries, 

Koningin Wilhelminaweg 495, 3737 BG Groenekan 

of mail ze naar info@indermaur.nl

Voor meer informatie over ons bedrijf kan je terecht 

op onze website www.indermaur.nl.

Voet-schoen-deskundigheid die sinds 1898 voorop loopt

Administratief

Medewerker  (38 uur)

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 

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

APPELSTRUDEL

NU € 6,75

DADEL/VIJGENBROOD

NU € 4,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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In verband met ruimtegebrek ontbrak vorige week een deel van de 
verslaglegging van de raadvergadering in de krant. 
Voor een compleet beeld hierbij alsnog.

Wethouder overleeft 
motie van wantrouwen

door Guus Geebel

‘Mijn ambitie is wethouder worden’, zei Ebbe Rost van 
Tonningen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 
2006 bij een gesprek met De Vierklank. Op 16 maart 2006 werd 
hij als raadslid geïnstalleerd en sindsdien voerde hij stevige 
oppositie tegen verschillende colleges van B en W, vaak over de 
informatievoorziening.

Op 3 november jl. werd hij wethouder en op 26 januari struikelde 
hij bijna over het zwembadvoorstel omdat hij de raad niet juist had 
geïnformeerd over de bijlagen bij het raadsbesluit. Han IJssennagger 
(Bilts Belang) constateert dat informatie niet naar de raad is gestuurd 
en pas na lang aandringen in handen is gekregen. ‘Daarin staat 
wezenlijk andere informatie dan in het concept. De kosten die in het 
collegevoorstel staan leiden tot overschrijding van het budget van 
6.000 euro en in het definitieve rapport blijkt dat 18.000 euro te zijn.’ 
IJssennagger stelt dat de wethouder een actieve informatieplicht jegens 
de raad heeft, die niet nagekomen is. Hij dient daarom een motie van 
wantrouwen in. Krischan Hagedoorn (PvdA) heeft geconstateerd dat de 
stukken in het raadsbesluit niet kloppen. ‘Het expertiserapport waarop 
we onze mening gebaseerd hebben blijkt een concept te zijn. Hij schetst 
de gang van zaken die hij moest ondernemen om uit te zoeken of de 
wethouder informatie achterhield. Hij wil weten waarom dat gebeurd is. 
Dolf Smolenaers (D66) vindt dat de informatie naar de raad had moeten 
gaan. Peter Schlamilch (fractie Schlamilch) vindt het een doodzonde. 
Kees Lelivelt (VVD) noemt de wijzigingen majeur. 

Onderzoek
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: ‘Ik heb op 10 november twee 
opdrachten gegeven met de bedoeling het concept van Stichting Water 
te laten beoordelen door 2521 Gewoon Zwemmen en daarna een contra-
expertise. Ik wilde de raad zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de 
essenties van de twee rapporten om het proces niet langer te laten duren 
dan strikt nodig is. Begin januari is de informatie naar de raad gegaan. 
Dat was op het moment dat wij het conceptrapport van 2521 binnen 
hadden, maar ook de contra-expertise van adviesbureau Straman. Op 5 
januari heb ik een afrondend gesprek gehad met de directeur van 2521 
en later ook met Straman. Op 6 januari kwam het definitieve rapport 
van 2521 binnen, dat ik op 17 januari in handen kreeg.’

Excuses
‘Al voor die tijd was de vraag in hoeverre de schuinstelling van de 
bodem bij de opklapwand  in het kleinste bad mogelijkheid zou zijn. In 
het rapport van 2521 stond dat dit niet zou kunnen. Ik ben uitgegaan van 
hun deskundigheid. Vervolgens was ik teleurgesteld dat in een latere 
fase bleek dat het wel mogelijk is. Mijn afweging was of de 12.000 euro 
verschil van wezenlijk belang was op de uitkomst van de rapportage. 
We hebben bij bedrijven die zijn betrokken bij de aanbesteding laten 
checken of  de schuinstelling van invloed zou zijn op de prijs zoals 
in het programma van eisen is vastgesteld. Ik heb gedacht waarom 
zou ik een betrekkelijk kleine verandering in het definitieve rapport 
ten opzichte van het concept aan de gemeenteraad voorleggen, waar 
ik geacht word de grote lijnen bij de raad neer te leggen.’ Voor die 
nalatigheid biedt hij zijn excuses aan. Hij stelt wel dat de raad vaak veel 
te veel bezig is met details. Zijn oprechte afweging was dat hij niets 
wilde achterhouden, maar de verandering niet essentieel vond. Hij geeft 
toe een inschattingsfout gemaakt te hebben. 

Motie van wantrouwen
Han IJssennagger vindt dat de wethouder de consequenties van zijn 
verkeerde afweging moet dragen en behoort af te treden. Krishan 
Hagedoorn is teleurgesteld en steunt de motie van wantrouwen. Dolf 
Smolenaers accepteert het excuus van de wethouder. Peter Schlamilch 
vraagt om uitstel van het raadsvoorstel. Menno Boer geeft tweemaal 
de gele kaart, dus rood en wegwezen. Johan Slootweg besluit na de 
wethouder gehoord te hebben de motie van wantrouwen te steunen. De 
motie krijgt alleen 
steun van de 
oppositiepartijen 
en wordt met 13 
voor en 14 tegen 
verworpen. 

Krischan 
Hagedoorn 

kreeg na veel 
aandringen 

de gewijzigde 
stukken in 

handen. 

Eerste energie-neutraal flatgebouw 
Comfortabeler wonen en lage energielasten. Dat was het doel van de ingrijpende renovatie

van woningen van Woonstichting SSW aan de Henrica van Erpweg en de Mr. Samuel van Houtenweg 
in De Bilt. Aan de Van Houtenweg staat nu het eerste flatgebouw in de provincie met Nul-op-de-meter.

De werkzaamheden zijn vorig jaar 
uitgevoerd en het resultaat is zelfs 
aan de buitenkant zichtbaar. Want 
beide flatgebouwen kregen ook een 
nieuwe, frisse aanblik. Woensdag 
15 februari brengen de Biltse 
wethouder Anne Brommersma en 
gedeputeerde Pim van den Berg van 
de Provincie Utrecht een bezoek aan 
de energiezuinige flatgebouwen. 
Daarmee sluit SSW het succesvolle 
duurzaamheidsproject officieel af.
 
De 28 portieketageflats aan de 
Van Houtenweg, gebouwd in 
1962, hadden een gemiddeld 
energielabel ‘F’. Na de renovatie 
kregen ze het predicaat ‘Nul-op-
de-meter’. Omdat de installaties 
in de woningen en op het 
flatgebouw net zoveel energie 
genereren als ze verbruiken. Dit 
was onder meer mogelijk door 266 
zonnepanelen te plaatsen op het 
dak. Verder kregen de woningen 
driedubbel glas, individuele 
balansventilatie in combinatie met 
warmteterugwinning, collectieve 
warmtepompen en een warme jas 
van een dik pak isolatie.

Appartementen
De 36 appartementen in het 
flatgebouw aan de Van Erpweg 
werden gebouwd in 1972. De 
bouwkundige kwaliteit van de 
woningen was matig en de woningen 
behaalden ook een gemiddeld 
energielabel ‘F’. Om technische en 
financiële redenen kon de renovatie 
van dit flatgebouw helaas niet 
geheel energieneutraal uitgevoerd 
worden. Wel gingen de woningen 
van energielabel ‘F’ naar label ‘A’. 

Daarvoor werden ingrepen gedaan 
aan de gevels, kozijnen en daken 
en werd mechanische ventilatie 
aangebracht. Bij het binnen-
onderhoud werden de badkamer, 
keuken en het toilet vernieuwd. 

Comfortabel
De bewoners van beide 
woongebouwen zijn tijdens het 
renovatieproces nauw betrokken bij 
de plannen. Tijdens de ingrijpende 
verbouwing woonden de huurders 
gewoon in hun huis. ‘Daar heb 
ik me wel een beetje in vergist, 
aldus een bewoonster uit de Van 
Erpweg. ‘De rommel is gelukkig 
achter de rug en inmiddels geniet 
ik al een paar maanden van mijn 
comfortabele ‘paleisje’. ‘Met een 
prachtige nieuwe keuken, nieuwe 
douche en een eigen cv-ketel. Zo 
fijn dat ik zelf de temperatuur 
kan regelen in mijn huis’. ‘Dat de 
woning veel comfortabeler zijn 

geworden’, is de reactie van veel 
huurders. ‘Alle isolerende ingrepen 
zijn goed merkbaar. Het tocht niet 
meer en de warmte blijft in huis. 
Zelfs ’s nachts koelt het nauwelijks 
af’, meldt een tevreden huurder.

Primeur
SSW had een primeur: deze 
renovatie van flatgebouwen is als 
een van de eerste in Nederland 
voor een deel van de woningen 
energieneutraal uitgevoerd. Jessie 
Bekkers - van Rooij, directeur-
bestuurder van SSW: ‘Wij zijn heel 
trots op dit duurzaamheidsproject.
SSW investeert in energie-
besparende maatregelen die zorgen 
voor verlaging van de energielasten 
van onze huurders. Ook hebben 
we in dit project veel ervaring 
opgedaan voor volgende plannen, 
want duurzaamheid is en blijft 
komende jaren een focuspunt voor 
SSW’.      (Marieke Overeem, SSW)

Energiecentrum De Bilt opent 
Energiewinkel in Den Dolder

Energiecentrum De Bilt start samen 
met energiecentrum Zeist een 
energiewinkel in het winkelcentrum 
van Den Dolder. Eerder al werd al 
een Energiewinkel geopend in het 
winkelcentrum Belcourt in Zeist. 
De locatie Fornheselaan 6e in Den 
Dolder is ideaal voor mensen uit De 
Bilt, Bilthoven, Bosch en Duin en 
Den Dolder om naast het doen van 
de dagelijkse boodschappen even 

binnen te lopen in de energiewinkel 
om te praten over verduurzaming. 
Of het nu gaat om zonnepanelen, 
warmtepompen, isolatie of een 
verbouwing naar Nul-Op-De-
Meter, woningeigenaren en 
ondernemers kunnen hier hun 
duurzame hart ophalen. Ook 
voor meer comfort of een lagere 
energierekening bent u hier aan 
het juiste adres. De komende 

weken wordt hard gewerkt aan de 
verbouwing. De Energiewinkel zal 
vanaf 8 februari op woensdag  en 
vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur 
geopend zijn voor publiek. Buiten 
deze tijden is de winkel op afspraak 
te bezoeken. Meer info: kijk op 
energiecentrumdebilt.nl

De energiewinkel in het 
winkelcentrum van Den Dolder.

De verduurzaamde woningen staan er ook prachtig bij. [foto Henk van 
de Bunt]

advertorial
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

Buiten openingstijden kunt u op
aanvraag uw medicijnen in

de kluisjes ophalen

Maertensplein 98b
3738 GR  Maartensdijk

Tel: 0346 - 21 06 05
Fax: 0346 - 21 81 76

info@apotheekmaertensplein.nl
www.apotheekmaertensplein.nl

Apotheek Maertensplein bestaat

10 jaar
De hele maand februari
10% korting
op álle artikelen*
*m.u.v. geneesmiddelen op recept en niet i.c.m. andere acties.
  Geldig v.a. 8 februari.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u. (en op afspraak)

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

Blessed by
Comfort

BotaBoots Sale

Out� ts Boots Accessories

Wij maken plaats voor de voorjaarscollectie

DONDERDAG & VRIJDAG
13.00 - 19.00 UUR

ZATERDAG
12.00 - 17.00 UUR
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Voorstelling Toneel-
vereniging Westbroek e.o. 

In 2017 voert Toneelvereniging Westbroek e.o. het komische toneelstuk 
Voorzichtig Breekbaar’, geschreven door Hans van Wijngaarden, op. 
Het stuk speelt zich af op Huize Rommelstein. ’s Nachts om twaalf uur 
arriveert het echtpaar De Boer op uitnodiging van Jonkheer Hubert en 
z’n vrouw Constance. Ze treffen een pikdonkere zitkamer, een branden-
de kaars, twee vreemde brieven, afgedekte meubelen en twee wassen-
beelden aan. Voldoende ingrediënten voor een gezellig avondje lachen. 
Hoe dit afloopt is te zien op 11, 17 en 18 februari in het Dorpshuis, Pr. 
Christinastraat 2, te Westbroek. 
De zaal is om 19.15 uur open, 
aanvang 20.00 uur. De entree is 
5 euro Tijdens de pauze is er een 
verloting met vele leuke prijzen. 
Een deel van de opbrengst van 
deze verloting wordt dit jaar be-
steed aan een extra middagvoor-
stelling op 18 februari voor ‘de 
Zonnebloem’. Voor meer info: 
Lambert van den Hul (tel 030 
2715702) of Jan Hendrik Nap 
(tel. 0346 282477).

Douwe Egbertspunten voor koffie 
door Rob Klaassen

Deze maand wordt er een beroep gedaan op de inwoners van De Bilt en Bilthoven om nog 
eens in kasten en laden te zoeken of er daar nog Douwe Egbertspunten zijn te vinden. Met de 

ingezamelde punten is Douwe Egberts ook dit jaar bereid deze om te zetten in pakken koffie ten 
behoeve van de Voedselbank in De Bilt gegeven.

De actie wordt uitgevoerd door 
Conny en van der Linden en Bettina 
Sturm van Lionsclub Bilthoven 
2000. In 2012 is Lionsclub Voorburg 
met deze actie begonnen. Het bleek 
dat er onder de mensen nog heel 
veel ongebruikte DE punten zijn. 
Punten, die in sommige families al 
decennia lang ongebruikt van het 
ene naar het andere adres worden 
gesleept. Punten waar dus niets 
mee wordt gedaan. Die ongebruikte 
punten zijn nu veel waard. Bettina: 
‘Ook dit jaar ondersteunt Douwe 
Egberts de actie. Zij heeft toegezegd 
om het aantal verzamelde punten 
met 15% te verhogen. Douwe 
Egberts doet dit omdat zij mensen 
in ons land dichter bij elkaar wil 
brengen. Koffie kan worden gezien 
als een uitnodiging om contact te 
maken. Door dergelijke contacten 
kan de onderlinge band tussen 
mensen verder worden uitgebouwd 
en versterkt. Het is gebleken, 
dat er bij de voedselbanken een 
grote behoefte aan koffie is. 
Voedselbanken krijgen vooral 
producten die niet lang bewaard 
kunnen worden. Koffie kan juist 
lang worden bewaard. Vandaar dat 
koffie niet gauw bij voedselbanken 
terecht komt. Vorig jaar zijn er 
landelijk door deze actie van 
Lionsclubs maar liefst 107.500 
pakken DE-koffie naar de diverse 
voedselbanken gegaan’. 

Eerdere acties 
Conny: ‘We doen hier in De Bilt/
Bilthoven allerlei acties. We hebben 
net onze jaarlijkse kerstbomenactie 
achter de rug. Elk jaar weer een 
groot succes. We hebben dit jaar 
650 bomen verkocht. We tuigen 
zelf die bomen op met linten, 
kaarsvetsterren (gemaakt door 
het kaarsenatelier Abrona) : en 
verlichting. Daarna verkopen wij 
ze dan voor 25 euro per boom. 
Grofweg heeft dat dit jaar zo’n 
7.000 euro opgeleverd voor het 
goede doel. We hoeven er eigenlijk 
niet zo heel voor te doen. We hebben 
langzamerhand een groot netwerk 
voor de verkoop van de bomen. Bij 
oude mensen en mensen die slecht 
ter been zijn en niet zelf een boom 
kunnen ophalen bezorgen wij zo’n 
volledig aangeklede boom aan 
huis. Elk jaar weer een fantastisch 
iets om met z’n allen te doen. De 
opbrengst gaat dit jaar naar het 
Kinderhospice ZonnaCare in Den 
Dolder en Stichting Jarige Job.
In februari gaan we dus aan de 
slag met de zegels en in maart 
organiseren we voor de derde keer 
een kledingbeurs. We zijn eigenlijk 
continu bezig met allerlei acties’. 

Actie
‘We doen nu voor de vierde keer 
mee met de DE-punten actie. Dit 
jaar mogen we inzameldozen 

zetten bij: Plus Bilthoven, 
Donsvlinder 2, Albert Heijn 
Bilthoven, De Kwinkelier. 
Albert Heijn De Bilt, Herenweg. 
We hopen dat we veel punten 
inzamelen. We roepen iedereen 
op om nog eens goed in laden en 
kasten te kijken en ze bij ons- als 
het kan geteld-  in te leveren. Wij 
ruilen de DE- punten om voor 
koffie voor de Voedselbank De 
Bilt. De inzameldozen staan er de 
hele maand februari’. 

Blinden.
Bettina: ‘Dit jaar gaan we nog 
als extra vreemd en oud geld 
inzamelen. Dat gebeurt alleen 
bij de PLUS in Bilthoven en 
AH in De Bilt. Het is gebleken 
dat het inzamelen van oud en 
vreemd geld, vooral geld van 
de diverse Europese landen van 
voor de invoering van de euro, 
lucratief is. Dit komt, omdat de 
Lionsorganisatie via eigen wegen 
dit geld voordelig kan omwisselen. 
Met de opbrengst kan voor iedere 
10 euro in de derde wereld een 
blinde, die lijdt aan staar, worden 
geopereerd Na de operatie kan 
de patiënt weer zien. Je moet je 
eens indenken wat dit betekent. 
We hopen dan ook dat mensen 
naast de DE-punten er ook veel 
oud en vreemd geld in de dozen 
deponeren’. 

Operathriller in het 
Lichtruim

Een sopraan die midden in een klassieke aria ruw wordt 
onderbroken voor een stukje operette, een pianiste die plots 

uitbarst in gezang, vervolgens op piano begeleid door een van 
de zangers: ziehier de bestanddelen van de Operathriller die 
afgelopen vrijdagavond in het Lichtruim te bewonderen was. 

Geen muzikale perfectie maar wel een zeer vermakelijke opera-
potpourri, bovendien erg toegankelijk door de boventiteling waar de 
belangrijkste teksten te volgen waren.
Alle standaard operagevoelens werden op grote papieren geschreven 
en vervolgens een voor een behandeld: misbruik, verlangen, flirt, 
wanhoop, afwijzing, lust... kortom, de standaardingrediënten die het 
leven aan de grauwsluier van het dagelijks bestaan onttrekken en die de 
opera tot kunst heeft verheven. Citaat van de avond: ‘Mannen worden 
geregeerd door lust, bij vrouwen heet dat: verlangen!’ 
Delen uit o.a. Mozarts Don Giovanni, Don Pasquale (Donizetti), en 
Rusalka (Dvořák) passeerden de revue, afgewisseld met de reeds 
genoemde operette en Engelse light opera. Hoogtepunt vormde Jago’s 
wraakaria uit Otello (Verdi), gezongen door bariton Mitchell Sandler, 
daarbij uitmuntend begeleid door pianiste Caecilia Boschman. Zij 
vertolkten Shakespeare’s conclusie over het leven met verve: De 
mens is niet meer dan een wrede grap van het noodlot... en na al deze 
dwaasheid? De dood...            (Peter Schlamilch)

Pocket Opera brengt opera in een thrillervoorstelling op de planken in 
het Lichtruim.

Gift van Emmaus Bilthoven voor 
voormalige straatmeisjes in Ghana
Stichting Adamfo Ghana is heel blij met de gift van het kringloopbedrijf Emmaus Bilthoven. Deze 
gift is een bijdrage aan een project voor straatmeisjes in Ghana. Door dit project krijgen vijftien 

voormalige straatmeisjes een startpakket met spullen waarmee ze zelf een naaiatelier kunnen opzetten.

Adamfo Ghana werkt aan 
verschillende concrete projecten 
in Ghana waarmee straatkinderen 
en kwetsbare jongeren kans op 
een betere toekomst krijgen. 
Een van deze projecten is een 
centrum voor de opvang van een 
groep straatmeisjes. Het centrum 
staat in Kumasi, een grote stad in 
Ghana. Zo’n 20.000 kinderen en 
jongeren leven er op straat. Zij 
worden blootgesteld aan uitbuiting, 
mishandeling, honger, ziektes.

Startpakket
Koos de Vetten bestuurslid van 
Adamfo Ghana: ‘De meisjes zijn 
de kwetsbaarste groep. Ze lopen 
risico om met HIV/Aids besmet te 
worden, belanden in de prostitutie 
en raken vaak op jonge leeftijd 
zwanger. Met het centrum bieden 
wij deze meisjes een alternatief: 
onderwijs, tijdelijk onderdak, 
voedsel, zorg, een beroepsopleiding 
tot kledingmaakster of kapster’. 
Hij vertelt verder: ‘Een groep van 
vijftien meisjes is in mei 2017 klaar 
met hun opleiding. Ze hebben al een 
certificaat en doen nu als stagiaire 
werkervaring op en sparen beetje bij 
beetje om straks op eigen benen te 
staan. Om werkelijk succesvol met 
een baan of een eigen naaiatelier 

te beginnen, willen we de meisjes 
een startpakket met materialen 
geven. Sociaal werkers van de 
lokale organisatie waarmee we 
samenwerken zullen hen een tijdje 
begeleiden en adviseren. Wij denken 
dat ze hiermee kansrijkere start op 
de arbeidsmarkt zullen hebben’. 

Emmaus Bilthoven heeft naast 
het Startpakket ook eerder aan 
andere projecten van Adamfo 
Ghana bijgedragen: een gift om 
het opvangcentrum af te bouwen 
en ook een bedrag waardoor 10 
jongeren naar de middelbare school 
konden. De komende weken wordt 

overigens heel spannend voor de 
stichting Adamfo Ghana. Ze zijn 
genomineerd bij een wedstrijd 
van de Wilde Ganzen (Hilversum) 
en hebben kans op de hoofdprijs 
van  10.000 euro. Deze prijs zou 
een belangrijke impuls voor de 
uitbreiding van het trainingscentrum 
zijn. ‘We kunnen dan het aantal 
beroepsopleidingen uitbreiden en 
leerlingen kunnen kiezen voor het 
vak dat hen het meeste aanspreekt’. 
Wil jij Adamfo Ghana een handje 
helpen? Ga dan naar www.
goudengans.nl en stem op project 
‘School voor straatmeiden Ghana’.

(Tobias Klomparends)

De coördinatoren van de Douwe Egbertspunten actie Conny van der 
Linden en (r) Bettina Sturm brengen hun inzameldoos naar AH De Bilt.

advertentie

Met een startpakket kunnen de Ghanese meisjes een eigen naaiatelier 
beginnen.
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‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

•  Elke dinsdag betalen 65 plussers geen € 20,50 
 maar € 15,50.
•   Wij hebben altijd gezinskorting van € 7,50 als u met  
 minstens 3 gezinsleden in dezelfde week komt.
•   Voor knippen en verven betaalt u € 60,- compleet  
 met haarmasker en versteviging, dus geen 
 “verrassingen” bij de kassa.
•  Wij hebben koopavond op woensdag en donderdag.
•  Afspraken kunnen ook gemaakt
 worden via whatsapp op: 06-38658615 
 maar natuurlijk ook telefonisch op 0346-212908.

Corin, Cindy, Anouk & Bianca.

Even wat weetjes van

LEKKERBEKKEN

  AKTIE

VERSE VIS • GEBAKKEN VIS • BELEGDE BROODJES
OPGEMAAKTE VISSCHOTELS • VISDELICATESSEN

Smul  AKTIESmul  AKTIESmul  AKTIE

OPGEMAAKTE VISSCHOTELS • VISDELICATESSEN

  AKTIE

VERSE VIS • GEBAKKEN VIS • BELEGDE BROODJES
OPGEMAAKTE VISSCHOTELS • VISDELICATESSEN

Smul  AKTIESmul  AKTIE  AKTIE
3

warm gebakken 
lekkerbekken

€ 6 ,-

Vinkenlaan 3 • Bilthoven • Tel. 030-2102913 www.volendamvishandel.nl

Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…
NLdoet, doet u ook mee?
Vrij. 10 en zat. 11 maart vindt weer de landelijke vrijwilligersactie NLdoet plaats.
Ook in Gemeente De Bilt doen tientallen vrijwilligersorganisaties mee aan deze geweldige actie.

Doet u als organisatie al mee?
NLdoet is een kans om uw vrijwilligerswerk een boost te geven. NLdoet-weekenden worden door veel 
organisaties en vrijwilligers omschreven als een gezellige en feestelijke dag. Info en advies:
Jolijn Jurgens, j.jurgens@mensdebilt.nl of 030-7440595. Voor bedrijven die zich willen inzetten:
Judith Boezewinkel, j.boezewinkel@mensdebilt.nl of 06-11564957.

Heeft u zich als vrijwilliger al opgegeven?  
Wilt u een dag(deel) komen helpen? U maakt dan kennis met vrijwilligerswerk en helpt een klus te
klaren. Verzamel uw familie, collega’s, leden van uw (sport)club, buren of klasgenoten en zoek een
leuke klus uit. Een mooie manier om samen wat goeds te doen. Kijk voor meer info op NLdoet.nl
of neem contact op met Jolijn Jurgens, j.jurgens@mensdebilt.nl, 030-7440595.

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

Jonge kinderen maken kennis met muziek.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG

In een krokant jasje van roomboter bladerdeeg. Ca. 20 

min. in de oven op 175 graden
100 gram 1,75

COTE DE BOEUFF

Met een beentje; perfect voor in de oven, heerlijk huis 

gerijpt om rosé te bereiden!!
100 gram 1,95

RUNDERBORSTLAPJES

Ouderwets suddervlees met een randje van de 

Limousin; mag ca. 2½ tot 3 uur sudderen
500 gram 4,95

KIP CORDONBLEU

Pure kipfilet gevuld met ham & kaas en krokant 

gepaneerd, ruim boter zachtjes braden
100 gram 1,35

BIEFSTUKPANNETJE

met o.a. biefstukreepjes, kruidenolie & 

kastanjechampignons. ca. 12 min. op 175°C
100 gram 1,95

WINTERGEBRAAD

Van malse rosbief, stroganoff kruiden en mager 

rookspek; rosé braden ca. 25 min. op 150°C
100 gram 2,15
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 6 februari t/m zaterdag 11 februari. Zetfouten voorbehouden.

Superkids opnieuw van start 
De Koninklijke Biltse Harmonie start op vrijdag 10 
februari weer met de cursus SuperKids voor leerlin-
gen van groep 2 en 3 van de basisschool. Het doel 
van de cursus SuperKids is om kinderen op jonge 
leeftijd spelenderwijs kennis te laten maken met mu-
ziek. Onder leiding van docente Tatiana van der He-
ijde spelen, dansen en zingen de leerlingen wekelijks 

gedurende 45 minuten op vrijdagmiddag. De eerste 
les is een gratis proefles. Deze wordt gehouden op 
vrijdag 10 februari om 16.00 uur. De lessen worden 
gegeven in gebouw ‘De Harmonie’, Jasmijnstraat 
6B in De Bilt. Voor meer informatie en aanmelden:
Tatiana van der Heijde
(opleidingen@biltseharmonie.nl).
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Apotheek Maertensplein 10 jaar
in Maartensdijk

door Kees Diepeveen

Op 7 februari 2007 opende Els Coyajee haar Apotheek in het pand naast Drogisterij van 
Rossum met vier medewerkers. Twee jaar geleden is de apotheek verhuisd naar

Dijckstate en werken er inmiddels 11 mensen.

Els Coyajee voelt zich als een vis in 
het water in haar apotheek in Maar-
tensdijk. De apotheek draait goed, 
heeft ongeveer 6000 patiënten en het 
onderlinge contact met de Maartens-
dijkers is prima. Alle reden om tevre-
den terug te kijken op de afgelopen 
10 jaar en hoopvol en met vertrou-
wen de toekomst in te zien.

Van Rossum
Els vertelt:’Van vrienden kreeg ik in 
de tijd dat ik nog in loondienst werk-
zaam was bij een vorige baan in Am-
sterdam te horen dat Joop van Ros-
sum zich beijverde voor een nieuwe 
apotheek in het dorp. Dit vanwege di-
verse apotheekhoudende huisartsen, 
die gestopt waren en hij veel vragen 
kreeg over apotheekproducten. Ik 
was er snel van overtuigd dat dit een 
goed idee was en zag voldoende per-
spectief voor een eigen zaak. Dat ik 
een pand naast dat van Rossum kon 

betrekken was heel prettig. We heb-
ben er een prima samenwerking aan 
overgehouden. Op 7 februari 2007 
hebben we het pand betrokken. Een 
jaar later ging de overheid zich heel 
intensief bemoeien met zorg en ge-
neeskunde. Dank zij de groei van het 
bedrijf zijn we goed door die periode 
heen gekomen’.  

Korte lijntjes
Acht jaar heeft de apotheek In het 
pand naast de drogisterij gezeten tot 
zich de mogelijkheid voor deed om in 
het pand Dijckstate te trekken. De sa-
menwerking met de huisartsenprak-
tijk en de fysiotherapeut in hetzelfde 
gebouw is prima. De lijntjes zijn kort. 
De apotheek aan de Molenweg bete-
kent gezonde concurrentie. Els: ‘Het 
houdt ons scherp. Deze apotheek is 
een zelfstandige onderneming waar 
ik de eigenaar van ben met het motto: 
staan voor de zorg van de patiënten. 

We zijn aangesloten bij de Service-
apotheek. Die hebben hun eigen 
merkproducten, die wij verkopen uit 
service naar onze klantenkring. Onze 
core business is: leveren van medica-
tie op recept’. 

Hoge score
Els vervolgt: ‘We zitten hier enorm 
op ons plek. We hebben een prima 
verstandhouding met onze patiënten. 
Dit kwam extra tot uitdrukking in de 
score van een klanttevredenheidson-
derzoek. We scoorden een 8,6 wat 
landelijk gezien heel goed is. Zijn we 
trots op. Wij nemen de tijd voor onze 
patiënten. We willen beslist geen 
lopende band praktijk zijn. Ik certi-
ficeer ook apotheken in het land na-
mens certificatiebureau CGD in mijn 
functie van materiedeskundige en zie 
daar soms wat het begrip lopende 
band inhoudt’.   

Toekomstblik
Wanneer de toekomst ter sprake 
komt kiest Els haar woorden zorg-
vuldig. ‘Er is enorm veel bureaucra-
tie, mede opgelegd door de verzeke-
raars en overheid. Dat leidt soms tot 
frustratie aan de balie. Dat zien we 
graag anders. We willen graag de 
tijd hebben om leuke projecten op te 
starten per ziektebeeld om de patiënt 
nog betere begeleiding te geven. De 
drie-eenheid fysiotherapeut, huisarts 
en apotheek nog meer benutten om 
mensen nog beter van dienst te kun-
nen zijn. We hebben daar al een begin 
mee gemaakt door bijvoorbeeld info-
avonden te organiseren voor belang-
stellenden met een fysiotherapeut en 
een huisarts. Deze avonden werden 
goed bezocht. Een andere wens is 
om onze balie aan te passen zodat we 
patiënten nog meer privacy kunnen 
garanderen”. 

Open dag
Dat de apotheek op het Maertens-
plein het goed doet vinden ook de 
gezamenlijke zorgverzekeraars. Deze 
delen sterren uit voor zorg die ver-
leend wordt. De apotheek haalde het 
hoogste aantal sterren. Een resultaat 
om trots op te zijn. Op 18 maart is er 
weer een open dag in de apotheek. 
Dan kunnen belangstellenden een 

kijkje achter de schermen nemen. Bij 
de opening twee jaar geleden werd 
dit ook georganiseerd en werd de 
apotheek de hele dag druk bezocht. 
Een uitdaging voor Els Coyajee om 
de te verwachten drukte in goede 
banen te leiden. Maar eerst gaat Els 
met haar medewerkers op 10 februari 
naar de musical Ciske de Rat om het 
tienjarig jubileum te vieren.  

De medewerksters van de apotheek, die op dat moment dienst hebben: 
Voor: v.l.n.r.: de apothekers Els Coyajee en Rianne Koetsier. Achter 
v.l.n.r.: Anke, Moniek, Barbara, Chantal en Ans. Op de foto ontbreken: 
Simone, Ali, Gijs, Erwin en Herre.

De Witte Zwaan
kookt met bezieling

Restaurant De Witte Zwaan is een modern restaurant in het oude centrum van De Bilt 
en één van de deelnemers aan het kortingsbonnenboekje dat de bezorgers  

als eindejaarsgroet huis-aan-huis verspreid hebben.

Het restaurant kent een rijke his-
torie. Op de kaart staat een mooie 
balans van spannende gerechten 
met gewaagde smaakcombinaties 
en klassiekers geïnspireerd door de 
traditionele Franse keuken. In de 
keuken wordt gewerkt met verse 
ingrediënten van het seizoen die 
zoveel mogelijk uit de buurt komen 
of zelfs uit eigen moestuin.

Chefkok Timo Agterberg staat be-
kend om zijn verrassende combina-
ties van diverse ingrediënten. Zoals 
de Michelin-gids schrijft: “Op en 
top modern, zo omschrijf je het 
beste het restaurant. De jonge chef 
heeft gewerkt bij grote huizen en 
gebruikt die ervaring om te combi-
neren, creëren en te overtuigen met 
zijn lekkere gerechten. En dat voor 
een uitstekende prijs/kwaliteitver-

houding.” Optimaal genieten van 
heerlijk eten in een ontspannende 
ambiance en als u de kortingsbon 

inlevert, verrast de chef u met vier 
gangen en krijgt de vijfde er gratis 
bij!

Bijzondere presentatie van een nagerecht.

Keukenhulpjes
bij Hoogvliet

Op woensdag 25 januari is een nieuwe spaaractie 
van Hoogvliet van start gegaan. Tot en met dinsdag 
21 maart 2017 sparen klanten van Hoogvliet voor 

gratis keukenhulpjes van het Zwitserse topmerk Zyliss. 
Bij iedere 10 euro aan boodschappen en bij wekelijks 

wisselende actieproducten ontvangt men een spaarzegel. 

Tegen inlevering van een volle spaarkaart (30 spaarzegels) ontvangt de 
klant een Zyliss kaasmes, schilmes, steakmes, dunschiller of bamboe 
snijplank helemaal gratis. Of men kiest voor een knoflookpers, mul-
tifunctionele rasp of huishoudschaar met een kleine bijbetaling. Alle 
informatie en de voorwaarden van de spaaractie zijn te vinden op de 
spaarkaart en op www.hoogvliet.com/zyliss. 

Zyliss keukenhulpjes bij Hoogvliet.

Nieuwe hondentrimsalon
Op 1 februari opende Belinda Mokveld de deuren van haar Trimsalon 
Bubbels & Boefjes aan de Gruttolaan 32 in Maartensdijk. Knippen en 
scheren is haar met de paplepel ingegeven. Haar vader doet dat met zijn 
hoveniersbedrijf bij coniferen en hagen, Belinda kiest voor de honden. 

Belinda liep stage bij een van de beste hondentrimsters in Nederland en 
slaat nu als gediplomeerd Hondentrimster zelfstandig haar vleugels uit. 
Zij trimt de honden met zorg, liefde en ervaring volgens de rasstandaard 
of naar eigen wens Voor plukken, knippen, effileren, ontwollen, was-
sen, scheren e.d. draait ze haar hand niet om. Via facebook valt al het 
nieuws van de nieuwe salon te volgen.

Rik Mokveld met dochter Belinda en de eerste klant Binky.
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Voordeel

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

695

449

1+1
Gratis

1+1
Gratis

Appel krokant 
taartje

per stuk 

Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 februari 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
aardappels
zak 3 kilo
bijv. kruimige
2 zakken van
3 kilo

€3,49

Sun
vaatwas-
tabletten 
bijv. classic 38 stuks
2 dozen

€5,63

Gepaneerde
Schnitzels

gyros of zigeuner
500 gram

van Bakkerij 

Hendricksen
uit Baarn
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Stewardproject 
Groenhorst College Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

Een aantal jaar geleden is het Groenhorst College uit Maartensdijk gestart met de invoering 
van SchoolWide Positive Behaviour Support (SWPBS). Dit project is gericht op het versterken 
van gewenst gedrag en het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag. Om de school om 

te vormen tot een plek waar leerlingen zich veilig voelen, is het stewardproject gestart. 

Om te zorgen dat de school een vei-
lige en schone school is en blijft, 
worden dertien tweedeklassers op-
geleid tot steward. Dit betekent dat 
zij ondersteuning geven bij pauze-
surveillance tijdens de grote pauze. 
Aamira, Jochem, Hajar, Suzanne, 
allen uit klas 3F en Jeffrey uit klas 
3D, begeleiden de tweedeklassers. 
Jeffrey wil zelf graag de beveiliging 
in, dus voor hem is dit een mooi pro-

ject. Jeffrey: ‘Net als mijn vader wil 
ik heel graag de persoonsbeveiliging 
in. Dat betekent dat ik bekende men-
sen moet afschermen, als zij zich be-
geven in grote menigten’. Om eens 
te horen hoe beveiliging er in het 
echt toegaat, heeft de school Jan van 
der Velde van de afdeling Veiligheid 
en Wedstrijdorganisatie FC Utrecht 
uitgenodigd om eens over zijn er-
varingen te vertellen, want wat is 

nu leuker dan verhalen te horen van 
iemand die van deze business zijn 
beroep heeft gemaakt? 

FC Utrecht
Van der Velde: ‘Onze afdeling Vei-
ligheid en wedstrijdorganisatie FC 
Utrecht bestaat op wedstrijddagen 
uit ongeveer 200 personen, waaron-
der beveiligers, stewards en service-
medewerkers. Bij elke thuiswed-

strijd zijn wij aanwezig om orde te 
houden binnen ons stadion en om 
bezoekers eventueel te fouilleren. 
Vooral bij zogenaamde risicowed-
strijden is de controle strenger dan 
normaal en wordt één op één ge-
fouilleerd. Bij minder risicovolle 
wedstrijden fouilleren wij selectief, 
bijvoorbeeld als iemand opvallend 
gedrag vertoont. Natuurlijk probe-
ren wij niet alleen orde te houden 
binnen het stadion, maar staan wij 
ook paraat bij mogelijke calamitei-
ten, zoals brand. Daarom staan wij 
ook continu in contact met de politie 
en de brandweer’. Voor veel leerlin-
gen gaat een nieuwe wereld open, 
aangezien zij het al moeilijk vinden 
om hogere klassers aan te spreken 
op hun gedrag in de gangen van de 
school. Van der Velde: ‘Tijdens de 
wedstrijden zitten ongeveer 15 col-
lega’s op de commandokamer. Zij 
staan voortdurend in contact met 
de stewards op de tribunes. Nor-
maliter is FC Utrecht baas in eigen 
huis, maar mocht het uit de hand lo-
pen, bijvoorbeeld bij grootschalige 
vechtpartijen tussen supporters, dan 
neemt de politie onze rol over en is 
onze veiligheidorganisatie onder-
steunend’. 

Aanspreken
Ook op het Groenhorst College spe-
len dit soort taferelen zich af. Als 
één van de stewards een leerling 
aanspreekt op zijn/ haar gedrag en 
deze geeft daar geen gehoor aan, 
wordt aan Maarten Seijsener, de 
conciërge, gevraagd of hij deze leer-
ling wil aanspreken. Meestal wordt 
door hem dan gevraagd waarom de 

aangesprokene geen gehoor geeft 
aan de vraag van de steward. Van 
der Velde haakt hierop in: ‘Natuur-
lijk speelt zich bij ons alles af op 
macro-niveau. Daartoe hebben wij 
allerlei middelen tot onze beschik-
king. In het stadion hangen overal 
camera’s, tot op 115 meter afstand 
kunnen wij alles in de gaten houden. 
Ook inzoomen op bepaalde perso-
nen gaat heel eenvoudig. Vooral be-
paalde vakken hebben onze speciale 
aandacht. Mocht zich iets voordoen, 
dan kunnen wij een persoon aan-
houden en deze bijvoorbeeld een 
stadionverbod geven, maar meestal 
proberen wij eerst zijn gedrag bij 
te schaven, voordat wij tot straffen 
overgaan. En als een supporter niet 
meewerkt, dus niet wil meekomen 
met de stewards, vertrekken deze 
weer. Ondertussen staat continu een 
camera op hen gericht. Na de wed-
strijd wordt de betreffende supporter 
alsnog opgewacht door stewards en 
politie’.

Stewards
Na het verhaal van Van der Velde 
volgde nog een training. Door het 
spelen van een rollenspel onder lei-
ding van een acteur, werd de nieuwe 
stewards geleerd hoe je een me-
deleerling kunt aanspreken en hoe je 
mede-stewards kunt ondersteunen. 

Na het voltooien van deze training, 
kregen de leerlingen een certificaat. 
Maandag 6 februari werden de deel-
nemers nog rondgeleid door het sta-
dion van FC Utrecht. Hier kregen 
zij uitleg hoe de stewards van FC 
Utrecht hun werk doen.Veel tweedeklassers en 5 derdeklassers meldden zich aan voor het stewardproject van het Groenhorst College.

Nieuwe voorstelling van Musikids 
door Henk van de Bunt

Opnieuw maken Joran Gardenier en Noor Proost vanuit Musikids een 
muziektheatervoorstelling die op 12 februari om 12.00 uur in het Figitheater in

Zeist door kinderen tussen de 7-11 jaar zal worden uitgevoerd. 

Musikids is opgezet door Joran (13 
jaar, leerling HNL) en Noor (13 jaar, 
Werkplaats) vanuit hun drive ieder 
kind tussen de 7-11 jaar oud aan 
muziektheater te laten meedoen en 
daarin qua zelfvertrouwen te laten 
groeien. Stichting Mens ondersteunt 
hun hierin en heeft Sojos te Maar-
tensdijk voor de muziektheaterles-
sen ter beschikking gesteld. Ze zijn 
van plan om de voorstelling van dit 
jaar ook op de basisscholen Kievit 
en Martin Luther King op te voeren. 

Jezelf
De voorstelling van dit jaar is een 
bijzondere met een maatschappelijk 
thema ‘Blijf jezelf, in sprookjesland’ 
waarbij zij alle scenes, liederen en 
dansjes zelf hebben gemaakt. In 
totaal doen daar 13 kinderen aan 
mee die ze in twee groepen hebben 
gedeeld en in hun vrije tijd vanaf 
september elke woensdagmiddag 
en zaterdagmiddag les hebben ge-
geven. Het is echt inspirerend om te 
zien hoe die kinderen zich inmiddels 
hebben ontwikkeld; van sommige 
zeer verlegen naar op podium stevig 
staande kids.

Bijzonder 
Noor Proost vertelde eerder : ‘Ik 
houd ontzettend veel van kinderen 
en wil ze graag iets leren. Ik doe 
dit vrijwillig, om de kinderen die 
een beetje verlegen zijn te helpen 
er over heen te komen en met ande-

ren mijn passie te delen met zingen, 
dansen en toneel spelen. Het is ook 
om mijn ontwikkeling met kinderen 
te vergroten. Ik vind het ontzettend 
leuk om dit te doen’. Joran Garde-
nier: ‘Mijn passie voor muziek en 
theater wil ik graag delen met kin-
deren. Ik zit op het Nieuw Lyceum 
in Bilthoven, houd veel van sporten 
en bewegen; ik wil er graag voor 
zorgen dat de kinderen hun energie 
helemaal kwijt kunnen. Ik zou graag 
de kinderen willen helpen door hun 
meer zelfvertrouwen te geven en 
hun talent te ontdekken’

Uitvoering
Wat het dit jaar extra bijzonder 
maakt, is dat Musikids mag optre-
den in het Figitheater te Zeist met 
toezegging dat de Grote Zaal kan 

worden gebruikt. Noor en Joran 
hebben een eigen poster gemaakt en 
de beide theatermakers in spé zijn 
nu druk bezig met de kaartverkoop 
en het regisseren van de 13 kinde-
ren voor de definitieve uitvoering. 
Noor en Joran zijn nu iedere week 
vijf dagen met Musikids bezig. Wel 
pittig zo naast school, maar ontzet-
tend leuk want alle kinderen hebben 
er heel veel zin in! Daarnaast is de 
kans groot dat de Biltse wethouder 
Hans Mieras de voorstelling komt 
openen. Er is voor de zaal (550 
plaatsen) al ruim een derde aan 
de man gebracht. Mensen kunnen 
per e-mail nog kaarten aanvragen 
(noorproost@hotmail.nl) of 12 fe-
bruari tussen 11.30 en 12.00 uur 
kaarten bij Figitheater kopen. U bent 
van harte welkom!

Noor en Joran instrueren in het Sojos-gebouw.

Schooltuinvogels tellen 
op het Zonnewiel

Vrijdag 27 januari heeft vrijeschool het Zonnewiel de vogels op het 
groene schoolplein geteld in het kader van de Nationale Tuinvogeltel-
ling voor scholen. ‘De kinderen worden er heel enthousiast van: kijk 
een sijs, een koolmees!’, aldus juf Hannah van groep 5. De klas heeft 
een boom bij het raam versierd met mooi gekleurde voederdozen die 
ze hebben gemaakt van de gerecyclede melkpakken in het lespakket.

‘Met linialen hebben we gemeten hoe hoog het gat precies moest ko-
men. En buiten hebben we met de hele klas naar stokjes gezocht van 13 
cm lengte’, vertelt Sofie. Deze opdracht van Vogelbescherming Neder-
land sluit precies aan bij ons praktische rekenonderwijs, dat de vraag-
stukken heel concreet maakt. Via het handelen ontstaat een toeganke-
lijke route naar de oplossingen. Op deze basis behaalden 3 leerlingen 
vorig schooljaar topscores in de landelijke wiskundewedstrijd. Sofie: 
‘Vandaag hebben we een pimpelmees en een ekster gezien, ze zaten 
heel dichtbij. Maar de ekster ging weer snel weg. Vooral toen de hele 
klas ging opstaan om hem te kunnen zien.” En Feline vult aan: ‘Waar-
schijnlijk zitten er nog meer vogels achter de school, bij de kippen. Die 
hebben het daar gelukkig rustig’. ‘Ik denk dat de populairste vogels 
hier waren: de gaai, pimpelmees, roodborstje en de merel is hier ook 
populair. Dat betekent dat ie hier veel is, in deze streek, in dit gebiedje 
waar de school staat’. (Hilde van Drunen)

Vogel raamstickers en voederdozen: het Zonnewiel doet mee aan de 
Nationale Vogeltelling.
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BEKENDMAKINGEN
week 6 ¾ 8 februari 2017

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan 
1e Brandenburgerweg 16A te Bilthoven’ 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geeft, op grond van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 3.6, 1.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van de terinzageleg-
ging van het ontwerpwijzigingsplan: Wijzigingsplan “1e Brandenburgerweg 16A te Biltho-
ven”.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel 1e 
Brandenburgerweg 16A, Bilthoven, kadas-
traal bekend gemeente De Bilt, sectie F, 
nummer 2110.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het verzoek van initiatiefne-
mers om twee woningen te realiseren op 
het perceel 1e Brandenburgerweg 16A te 
Bilthoven.

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan “1e Branden-
burgerweg 16A te Bilthoven” met de daar-
bij behorende stukken ligt gedurende zes 
weken ter inzage. Van donderdag 9 febru-
ari 2017 tot en met woensdag 22 maart 
2017. U kunt de stukken online inzien op 
de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.0012WP14013-ON01
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de 
stukken.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling ziens-

wijzen over het ontwerpwijzigingsplan in-
dienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna 
genoemde contactpersoon. Het is niet mo-
gelijk via e-mail een zienswijze in te die-
nen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door het college te nemen 
besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan. Ingediende zienswijzen kunnen aan-
leiding geven tot aanpassingen. Het ont-
werpwijzigingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld. De bekendmaking van de 
vaststelling zal in het elektronisch gemeen-
teblad, de Staatscourant en op de gemeen-
telijke website worden gepubliceerd. In-
dieners van een zienswijze worden hiervan 
schriftelijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpwijzigingsplan en de pro-
cedure kunt u contact opnemen met de 
heer O. Truschel van de afdeling Beleid & 
Strategie van de gemeente De Bilt via tele-
foonnummer (030) 228 94 11.

Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan 
‘Händellaan 12’ te Bilthoven-Noord  
Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maken, op grond van artikel 3.9a van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat het college van burgemeester en wethou-
ders op 31 januari 2017 het wijzigingsplan heeft vastgesteld: ‘Händellaan 12’. 

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Händel-
laan 12, kadastraal bekend gemeente De 
Bilt, sectie E nummer 4351.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het verzoek van initiatiefne-
mers om een nieuwe woning te realiseren 
op het perceel Händellaan 12 te Bilthoven.

Wijzigingen
Er zijn geen zienswijzen ingediend. Ambts-
halve worden er geen wijzigingen doorge-
voerd. Het wijzigingsplan is dan ook onge-
wijzigd vastgesteld. 

Terinzagelegging 
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf 9 februari 2017 gedurende 
zes weken ter inzage. 
U kunt de stukken online inzien op:
• de landelijke website: 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl;
• de gemeentelijke website: 
 http://www.debilt.nl/ruimtelijkeplannen.

Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310. 16015WP0007-VG01
De stukken liggen ook ter inzage bij het 
gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven.
U hoeft geen afspraak te maken om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u 
vragen wilt stellen over de stukken. 

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het vaststellingsbesluit kan 
worden ingesteld door: 

• belanghebbenden die tijdig hun ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar heb-
ben gemaakt;

• een belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest een 
zienswijze in te dienen.

Beroep kan vanaf 9 februari 2017 worden 
ingesteld bij de: 

Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het wijzigingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het wijzigingsplan 
niet. Daarvoor moet een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het wijzigingsplan en de procedure 
kunt u ook contact opnemen met dhr. J. 
Lamberts van de afdeling Beleid & Strate-
gie van de gemeente De Bilt via telefoon-
nummer (030) 228 94 11.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, 
Wijzigingsplan 1e Brandenburgerweg 16A te Bilthoven 
Het perceel 1e Brandenburgerweg 16A in Bilthoven is in het bestemmingsplan ‘Antonie van 
Leeuwenhoeklaan en omgeving 2013’ aangewezen als wijzigingsgebied. Deze gebiedsaandui-
ding maakt een bestemmingswijziging mogelijk waarmee, onder voorwaarden, woningen ge-
realiseerd kunnen worden. Voor het gebied is een wijzigingsplan opgesteld. Dit wijzigingsplan 
voorziet in de realisatie van maximaal drie aaneengebouwde woningen.

Het wijzigingsplan is getoetst aan de Wet ge-
luidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch 
onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de 
gevels van de nieuwe woningen, vanwege 
het wegverkeer op de 1e Brandenburger-
weg, hoger is dan de wettelijke voorkeurs-
waarde die genoemd is in de Wet geluidhin-
der. De Wet geluidhinder biedt de 
mogelijkheid om, onder voorwaarden, ont-
heffing te verlenen van deze voorkeurswaar-
de. Het college van burgemeester en wet-
houders wil voor het plan gebruik maken van 

deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van 
het besluit hogere waarden opgesteld. De 
gemeente kan het wijzigingsplan pas vast-
stellen, nadat de ontheffing van de voor-
keurswaarde is verleend.

Zienswijze
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen 
belanghebbenden gedurende zes weken na 
deze publicatie, zienswijzen tegen het ont-
werpbesluit hogere waarden indienen. Bent 
u belanghebbende? Dan kunt u uw brief rich-

ten aan: College van burgemeester en wet-
houders van de gemeente De Bilt, p/a Om-
gevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 
3507 LC  Utrecht, onder duidelijke vermel-
ding van uw naam, uw adres en zaaknum-
mer Z-2015-22564.
Het ontwerp van het besluit hogere waarden 
ligt gedurende zes weken ter inzage, van 9 
februari 2017 tot en met 22 maart 2017.

Inzage van de stukken
Het ontwerp van het besluit hogere waarden 
met bijbehorende stukken kunt u tijdens de 
inzagetermijn kosteloos inzien bij het infor-
matiecentrum in het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. Voor 
informatie kunt u terecht bij de Omgevings-
dienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Nieuwe sponsor Tweemaal Zes

Afgelopen zaterdag was de in 
Maartensdijk wonende apotheker 
Kees Steenbeek (Hessen Apotheek 
De Bilt) te gast bij TZ om de shirts 
te overhandigen aan het team; 
daarbij werd hij door Rick de 
Heer (penningmeester TZ) in de 
bloemetjes gezet.

Twee jeugdteams van Tweemaal 
Zes kregen afgelopen zaterdag 
van hun nieuwe shirtsponsor Hes-
sen Apotheek De Bilt nieuwe 
shirts overhandigd. Met de nieuwe 
sponsor is een overeenkomst voor 
3 jaar om vermeld te worden op de 
spelersshirts.

(Hester Ploeg)

Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste werknemer

Voor onze slagerij met catering,
delicatesse en voor onze kaashoek

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

verschillende delicatessen zoals bijv.:
kazen, tapas, olijven, wijnen

Wij zoeken iemand voor de verkoop
(fulltime, partime en/of zaterdaghulp)

Bent u collegiaal en klantvriendelijk?
Reageer dan snel! Mail uw motivatie en cv 

naar: advaneck@solcon.nl of bel ons.
U komt in een gezellig team te werken!

Bilderdijklaan 110 • Bilthoven • 030-2282163
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
*Uitgezonderd dubbelpak

zegelzegel

3
extra

Robinsons Fruit Shoot
3 pakken met 4 fl esjes van 0.2 liter
van: 4.47 - 5.07
voor: 1.49 - 1.69
Voor deze aanbieding geldt; 
maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

1+2
GRATIS

 Perssinaasappels
Net 3 kilo

2.992.992.992.
net 3 kilo

Per kilo 0.99

Douwe Egberts 
snelfi ltermaling of bonen
Aroma rood of Decafé
2 pakken of zakken van 500 gram*
10.38 - 11.58

8.99899
2 pakken

Acties zijn 
geldig t/m

dinsdag 
14 februari

2017

3 HALEN
=

1 BETALEN

Nu met een leuke gratis 

kinderverrassing t.w.v. € 1,00. 

Er zijn 3 varianten, spaar ze allemaal!

Wereldkankerdag bij HDI
Een volle zaal bij de themabijeenkomst ‘Kanker en Gezin’ bij het Helen 
Dowling Instituut (HDI) in Bilthoven. Op zaterdag 4 februari werd in 
het kader van Wereld-kankerdag de documentaire ‘Maar jij hebt kanker’ 
vertoond, een openhartig familieportret dat laat zien hoe iedereen in het 
gezin op zijn eigen manier met de ziekte om gaat, tijdens maar ook na 
de behandelingen. 

De documentaire wordt belangstellend gevolgd. 

Percussiegroep 
4e van Nederland

Zaterdag 4 februari heeft de Melodie Percussiegroep (MPG) van de 
Koninklijke Biltse Harmonie deelgenomen aan het KNMO Nederlands 
Kampioenschap Concertwedstrijden Slagwerkensembles in Oosterhout. 
Tijdens het concours in november heeft het ensemble zich hiervoor 
weten te classificeren. De MPG komt uit in de hoogste divisie. 

Op het kampioenschap werd er een aansprekend programma ten gehore 
gebracht. Tijdens de uitvoering van Black Sands, een meesterlijke 
compositie van Bonobo in een arrangement van MPG-lid Jaap Firet 
werd zelfs een blazerssectie, een viool en een cello toegevoegd. 

De MPG heeft een mooi resultaat bereikt tijdens dit kampioenschap 
met een puntentotaal van 87,33 punten en werd hiermee vierde van 
Nederland. 

Film in 
Ontmoetingskerk 

Zaterdag 11 februari wordt in de Ontmoetingskerk (Julianalaan 
Maartensdijk) de (bekroonde) film 45 years vertoond. In deze film richt 
regisseur Andrew Haigh zich op het
leven van een ouder Brits echtpaar. Het leven van Kate en Geoff Mercer 
is helder uitgekristalliseerd: ze zijn gepensioneerd, ze hebben geen 
kinderen, er zijn enkel nog oude vriendschappen. 
Hun 45-jarige huwelijksfeest is op komst en vraagt aandacht. En dan 
ontwricht het verleden het nu. Zestig jaar nadat een vriendin van Geoff 
tijdens een wandeltocht in een Zwitserse gletsjerspleet is verdwenen, 
schuift haar lichaam tevoorschijn onder het terugwijkend ijs. Katya 
heette ze, en dat de vrouw mogelijk meer betekende dan vermoed, 
wordt allereerst duidelijk aan Geoffs lichaamstaal.
Vanaf 19.30 uur staat er koffie en/of thee klaar. Om 19.45 uur begint de 
film op groot scherm in de kerkzaal. Na afloop bent u uitgenodigd om 
nog even iets te blijven drinken. Er wordt een beperkte toegangsprijs 
(2,50 euro) gevraagd om de licentie te kunnen betalen.
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BUBBLES & BLESSINGS AND MORE...

CATERING

VERGADEREN

ETEN

OVERNACHTEN

TROUWEN

VIER 14 FEBRUARI DE LIEFDE
BIJ BUBBLES & BLESSINGS

TZ pakt
de draad weer op

Na de verloren topper tegen De Meeuwen speelde TZ afgelopen 
zaterdag thuis tegen KV Heerenveen. Deze ploeg heeft in de strijd tegen 

degradatie zich verstrekt met een tweetal oud korfballeague spelers.
De thuisploeg mocht, als daar al sprake van kan zijn in een 

kampioensrace, deze wedstrijd dus niet te
lichtzinnig oppakken.

Voorafgaand aan de wedstrijd stond TZ nog steeds op de eerste plaats met 
SKF en De Meeuwen als achtervolgers, beide op twee punten afstand. De start 
van de wedstrijd was prima voor de thuisploeg; via twee snelle goals stond het 
2 - 0. Hetzelfde vak moest echter ook even grip krijgen op het spel van de gas-
ten. Dit lukte nog niet in de beginfase waardoor Heerenveen op voorsprong 
kwam bij 3 - 4. Dit was echter ook de enige voorsprong van de gasten. Want 
nadat het ene vak verdedigend z’n zaken op orde kreeg en het andere vak zich 
aanvallend veel meer liet gelden nam de thuisploeg de leiding. De laatste tien 
minuten voor rust volgde een sterke fase van TZ. De stand liep op naar 16 - 8, 
waarbij Heerenveen met een score uit een vrije bal de eerste helft afsloot. Met 
16 - 9 zochten de ploegen de kleedkamer op.

De tweede helft zal voor de toe-
schouwers weinig vermaak heb-
ben geboden. De eerste scores wa-
ren van de thuisploeg waarna de 
wedstrijd eigenlijk doodbloedde. 
Heerenveen scoorde nog een aan-
tal maal maar zal nooit het idee ge-
had hebben dat er nog echt wat te 
halen viel. TZ leek zich lange tijd 
niet te beseffen dat het ondanks dat 
het niet de beste wedstrijd speelde 
gewoon ook kon genieten van de 
ruime voorsprong. Pas in de slot-
fase volgde er nog een aantal leu-
ke goals nadat de ploeg wat meer 
ontspannen in het veld stond. Bij 
28 -17 floot de scheidsrechter af.

Een mooie overwinning om de fi-
nales van de zaalcompetitie in te 
gaan.

Volgende week speelt TZ uit tegen KCR 
(Ridderkerk) en SKF gaat uit naar De 
Meeuwen. (foto Wilma de Heer)

Topkids
Afgelopen zaterdag kwam na lang wachten dan toch de eerste verlossende wedstrijd in 
de hoofdklasse. SVM JO 12-1 (voorheen D3) kon na promotie uit de tweede klasse én 

uit de eerste klasse hun geluk gaan beproeven in de hoofdklasse. 

De verwachtingen waren gespannen, evenals hun 
gezichten. Na eerst samen met de nieuwe kle-
dingsponsor TopKids op de foto te zijn gaan, be-
gonnen ze veelbelovend aan de eerste wedstrijd. 
Al in de tweede minuut scoorde Eline van der He-
ijden de 1-0 voor SVM met een pegel van de rand 
van het doelgebied, mooi onder de lat. Daar wa-
ren de tegenstanders wel even stil van, want een 
meisje in het team….. de rest kun je wel invullen. 
Het mocht helaas niet baten. Na zich herpakt te 
hebben keek SVM in de tweede helft tegen een 

1-4 achterstand aan. SVM liet zich echter niet zo-
maar naar de slachtbank voeren en op aangeven 
van Reinout van Breemen scoorde Niels van de 
Berg de 2-4. Dit was ook de eindstand, met dit 
‘welkom in de hoofdklasse’ zal het flink aanpo-
ten worden voor de jongens en meid van dit team. 
Maar vandaag moesten ze hun meerdere erkennen 
in een enorm fel en sterk VVIJ JO12-1. 

(Henny van der Heijden)

V.l.n.r. Sascha van de Brink, Reinout van Breemen, trainer Lorenzo van Zijl, Niels van de Berg, Jesper Kool, 
Mirella Saffrie (Topkids), Mees van den Wijngaard, Carlos David Duran Zabala, Arad Dariyabari, Kosta 
Omergali, Eline van der Heijden, Menno Kant, Thijs Groen, Gilbert Saffrie (Topkids) Sven de Valk, Mats 
de Bruin, Leider Efred Kool, en Simon Boorsma.



 De Vierklank 17 8 februari 2017

FC De Bilt en Almere 
in evenwicht

De nummer twee tegen de nummer drie in de achtervolging op 
DHSC. Beide ploegen zijn de afgelopen jaren steeds elkaars 
concurrent in de top van de tweede klasse en beide ploegen 
wachten op de felbegeerde promotie naar een stapje hoger.
Op 4 februari kwam Almere naar De Bilt. De vraag was:

wie houdt de afstand tot DHSC beperkt. Helaas verloren beide 
ploegen twee punten, na een terechte 2-2 eindstand.

Het was FC De Bilt dat al in de 6e minuut de score opende. 

Tom Karst schoot een van zijn befaamde, verraderlijke schoten, een 
verdediger veranderde de bal op ongelukkige wijze van richting en 
de 1-0 was een feit. Na een kwartier veranderde het spelbeeld en 
nam Almere met diverse sterke en balvaste spelers het initiatief. 
Echte grote kansen kregen ze niet, maar de poldermannen hadden 
voldoende dreiging. Het bleef tot de rust 1-0.

In de rust werden in het sponsorhome twee personen speciaal be-
dankt. Eerst werd Cees Niebeek toegesproken door de voorzitter en 
ontving hij een speldje voor zijn 40 jarig lidmaatschap (eerst FAK 
en daarna FC De Bilt). Vervolgens kreeg Andre van Vogelpoel een 
mooi aandenken van de sponsorcommissie. Andre werd lang gele-
den al sponsor van de A1 van BVC en bij de start van FC De Bilt 
bleef hij doorgaan, totdat hij vorig jaar met pensioen ging en met 
Drukkerij Livo stopte.

Vlak na rust scoorde Tom zijn tweede van de middag en leek FC De 
Bilt kort daarna de wedstrijd te kunnen beslissen. Het pakte anders 
uit. Uit een corner en wat duw- en trekwerk werd de bal in de 58e 
minuut in het Biltse doel gewerkt. De Bilt raakte niet in paniek, 
maar het was wel erg jammer dat in de 65e minuut een aanvaller 
tegen Kevin opliep, waardoor de scheidsrechter een strafschop toe-
kende die degelijk door het midden werd ingeschoten (2-2). Met nog 
een klein half uur op de klok kon de wedstrijd alle kanten op. Aan 
beide kanten waren de mogelijkheden om de winnende te scoren, 
maar de keepers waren alert of de schoten waren niet zuiver ge-
noeg. Het was een terechte einduitslag, maar de afstand met DHSC 
is daardoor met twee punten toegenomen. FC De Bilt staat nog 1 
punt voor in de tweede periode. A.s. zaterdag is er een uitwedstrijd 
naar Amstelveen.

Nova verpulvert Hellas’63
In speelronde 11 ontving koploper Nova (Bilthoven) nummer drie op de korfbalranglijst 

Hellas’63 uit Nunspeet. Nadat de reserves van Hellas’63 eraf waren geschoten door een in 
kampioensvorm verkerend Nova 2 (26-7), was het de beurt aan Nova 1.

Niet geheel verrassend koos Hel-
las’63 1 ervoor om letterlijk een 
uur lang stijf achter te verdedigen. 
17 tegentreffers in de eerste helft 
waren ook niet voldoende om de 
gasten van tactiek te doen switchen. 
Nova was de tweede helft (vooral 
het laatste kwart) nog niet eens op-
timaal scherp, maar verpulverde 
Hellas’63 volledig: 31-16.

Nova opende met een score van af-
stand. Daarna ging het gelijk op tot 
2-2. Nova begon snel scherper af te 
ronden en liep na een kwartier spe-
len al uit naar een 10-4 voorsprong. 
Via 13-6 werd er een mooie 17-7 
ruststand bereikt. De tweede helft 
werd een ander Hellas’63 verwacht 
(of gehoopt); voorverdedigend, 
jagend binnen de mogelijkheden 

en strijdend ten onder gaand. De 
coach handhaafde het achterverde-
digende spel. Nova had daar geen 
boodschap aan en was gretig om 
hier nog meer goals tegenover te 
stellen. Na zes minuten spelen had 
Nova er alweer vijf gescoord: 22-7. 
Via 25-9 en 26-12 liet Nova zes mi-
nuten voor tijd al score 30 noteren. 
Met een 31-16 eindstand zal Hel-
las’63 zodoende niet eens ontevre-
den kunnen zijn. Nova speelde een 
lekkere wedstrijd en lijkt op een 
uitstekend moment in de competitie 
het vizier op scherp te hebben.

Scheidend coach Wouter van Brenk 
genoot zichtbaar na afloop: ‘Bij vla-
gen haalde de ploeg een heel hoog 
schotpercentage en zag ik mooie 
goals. Genieten dus’. En over het 

achterverdedigen van de tegenstan-
der? ‘Opmerkelijk dat een ploeg als 
Hellas zichzelf dit een uur lang aan-
doet en niet omschakelt. Als speler 
kun je hieruit, lijkt mij, toch weinig 
energie en voldoening halen. Als ik 
dat mijn spelers aan zou doen, dan 
sta ik de dinsdagtraining erop met 
een half team te trainen vermoed 
ik’, sluit de coach met een lach af.

Zaterdag 11 februari reist de Nova-
selectie af naar Tiel, om daar aan te 
treden tegen Tiel’72 1 en 2. Aan-
vang Tiel’72 2 - Nova 2 om 18.35 
uur en Tiel’72 1 - Nova 1 om 19.50 
uur. Nova 2 heeft nog slechts één 
overwinning nodig om het kampi-
oenschap binnen te slepen en daar-
mee terug te keren in de reserve 2e 
klasse.

Jongste NOVA-leden ‘Kangoeroes’ lopen samen met het 1e op. (foto Laura Rademakers)

Strafschop doet SVM de das om
In een gelijk opgaande wedstrijd in en tegen Benschop kende de arbiter van dienst in de 86ste 

minuut de thuisclub een strafschop toe waardoor Benschop op 1-0 kwam. 

SVM speelde zeker in de eerste 
helft een degelijke partij voetbal, 
waarbij de bezoekers goed georga-
niseerd speelden en weinig kansen 
weg gaven. Benschop was in de 
eerste 10 minuten de beter spelen-
de ploeg met snelle aanvallen en 
twee niet verzilverde kansen. SVM 
knokte zich langzaam maar zeker 
terug en Mike de Kok kreeg de kans 
om SVM om de 0-1 te zetten. Wat 
later kopte Erno Steenbrink goed in 

uit een corner van Djoey Engel: de 
bal passeerde de doellijn niet, dus 
een doelpunt leverde het niet op en 
de beide ploegen konden bij rust de 
kleedkamers opzoeken met de be-
kende brilstand: 0-0.

Nul
Na de rust had Benschop wel een 
veldoverwicht, maar een ongewij-
zigd SVM hield knap de nul vast en 
kreeg steeds meer vat op de wed-

strijd. Goede afstandsschoten van 
Djoey Engel en kansen voor Mike 
de Kok leverden geen doelpunt op. 
SVM dacht dat het gelijkspel al 
binnen was en met nog 4 minuten 
op de klok bracht een strafschop 
in alles een ongewenste verande-
ring. Dat even later Benschop met 
een prachtig afstandsschot op 2-0 
kwam was goed voor de statistiek. 
Volgende week komt het Soester 
SEC in Maartensdijk op bezoek. 

Beide ploegen creëerden kansen; hier is Benschop aan zet. (foto Nanne de Vries)

Dressuurproef
in Stal van Brenk

Ruiters van de Stichting Ariane de Ranitz deden zondagmiddag 
mee aan een dressuurproef bij Stal van Brenk in Groenekan.

Deze stichting geeft paardrijlessen aan mensen met een 
beperking. De lessen worden gegeven door

gediplomeerde instructeurs.

De ruiters lieten een dressuurproef zien, waarbij verschillende op-
drachten werden gegeven die zij met hun paard moesten uitvoeren. 
Het was mooi om te zien hoe de ruiters genoten van het rijden, waar-
bij een gezonde mate van spanning natuurlijk ook aanwezig was. Zij 
wilden natuurlijk allen voor de proef slagen. Het is toe te juichen 
dat de stichting deze mensen de kans geeft met hun dier vertrouwd 
te raken en zo ook nog bewegingservaring opdoen.

(Frans Poot)

Opperste concentratie bij de voorbereiding van de proef. 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, 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  ....................................................

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

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

Mooie HOOIBALEN €5,-. 
p/s, tarwe strobalen €4,50 p/s. 
Tel. 06-3024 2122 Westbroek. 
Balen kunnen evt. bezorgd 
worden

Quinny combi, kinder-wandel 
wagen 3-wielige luchtbanden 
inklap- verstelbare duwstang 
compleet met accessoires
€50,-. Tel. 06-23459235

Jas met capuchon slechts 1 keer 
gedragen met dons gevoerd 
ruime XL merk ‘mexx’ €50,-. 
Tel. 0346-830120

Bauer rollerskates z.g.a.n.
€25,-. Maat 46 4 wiels zwart. 
Tel. 0648372747

Tennistas met 3 rackets voor 
de liefhebber €25,-. Tel. 
0648372747

Ski’s 7-8 cm breed €25,-. Tel. 
035-5771232

Waterdichte, rond, TL armatuur 
2 x 7 watt ex leger €20,-. Tel. 
035-5771232

Blauwe werkoveral mt 52 
weinig gebruikt is nog netjes 
€7,50. Tel. 0346-243758

Warme sokken (termo) voor 
voeten mt 39-42 43-46 kleur: 
zwart €3,-. P. paar. Tel. 0346-
243758

Ik heb een betonnen zittende 
engel van 20 cm groot. Ziet 
er netjes uit €7,50. Tel. 0346-
243758

Mijn groot paarden boek. Is 
een handig boek, ziet er netjes 
uit. €4,50. Tel. 0346-243758

Puzzles van haasteren en gib-
son en vele anderen. €5,-. Tel. 
0346-211738

Grote rode Samsonite vlieg-
tuigkoffer 68x52x25 cm. 
Hardschalig. €40,-. Tel. 030-
2120560

Elektrisch bedienb. Lattenbodem 
90x200. €35,-. Perfect wer-
kend met ab. Bilthoven Tel. 
06-4456073.

Kunststof Kerstboom look 
a like echte. 2 meter hoog.
Met grote doos ballen €29,50 
Bilthoven. Tel. 06-44560743

Scrabblespel, zgan. €10,-. Tel. 
06-53441095

Geslepen spiegel, jaren 60-70. 
€ 45,-. Tel.06-53441095

Stalen lage noren, merk Viking, 
mt. 39, €25,-. Tel. 06-53441095

Leuke hoekbox met telraam. 
105 x 80 cm. Op bodem 
schuimrubber op maat. €10,-. 
Tel. 030-2205577

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Gezocht: HULP in huishou-
den voor 2 x 2,5 uur in de 
week (woe & vr ochtend), 
€12,50 per uur. Bij interesse 
graag na 20.00 uur bellen met 
06-50640657 of 06-21287751
Huishoudelijke HULP in Holl. 
Rading. 4 u per week. Hond 
aanwezig. Tel. 06-51313681 

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder en 
behanger heeft nog tijd over 
voor al uw behang-, schilder 
en sauswerk 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijsopg. 
06-39870829

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding aan 
huis 0634892915

OPRUIMEN/leeghalen van 
schuren, kelders, zolders, 
winkels, woningen, etc. gratis 
prijsopgave. tel; 06-20882480

Diversen
Nieuw ! Trimsalon bubbels & 
boefjes Maartensdijk. Knippen, 
plukken, ontwollen en effileren 
volgens de rasstandaard of naar 
eigen wens. Voor meer info bel 
0346-745355 of mail info@
bubbelsenboefjes.nl

FancyPets hondentrimsa-
lon Loosdrecht. Rading 50, 
Loosdrecht, www.fancypets.nl, 
06-28786091

PAARD SCHEREN Draadloos 
met rust, beleid en aandacht 
€50,00. Tel. 06-37409172

Te huur GARAGEBOX 
16m2 in Maartensdijk. Tel. 
06-15126809

PAARDENMASSAGE (lid 
van VPSN) Met rust en zorg. 
Anna Furnée. Tel. 06-10782584

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

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

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

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

ACCU'S v.a. €49,00 incl. 
montage. Accushop.nl - 
Arcansasdreef 10k, Utrecht. 
Tel. 030-2734157
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50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, 
wo, vr: 16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. 
Onderdelen uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde 
dag klaar. 

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 
06-54751296. Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig 
onderhoudswerkzaamheden of aanleg-veranderingen in uw 
tuin, verkoop en levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Praktijk voor Voetmassage en Numerologie - Groenekan
Trakteer jezelf of iemand anders op een ontspannende 
voetmassage. € 35,- (1 uur) Voetreflexologie kan ook ver-
lichting bieden bij verschillende klachten. Reserveren kan 
op www.praktijkvoorvoetmassage.nl of bel 0623526854 
(Hilde Jansen)

Vacature
hovenier
Bel: 0638497558

MUTSEN, HAND-
SCHOENEN EN 
SJAALS. Bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Valentijnsdag
Duiken we in de geschiedenis, dan zijn er allerlei verklaringen voor 

Valentijnsdag. Centraal staat altijd de liefde en de verbinding. Iets waar 
we altijd behoefte aan hebben en zeker in deze periode. De maand januari 
is meestal toch een maand van je onbestemd voelen. In de eerste ronde van 
het nieuwe jaar komt vaak zomaar de vraag naar boven: wat gaat het ons 

brengen? Soms verwarrend, zeker in deze roerige politieke tijd.

Positief en het leven omarmend denk 
ik zelf bij Valentijn aan alles wat er wél 
is, niet aan wat er ontbreekt. Dankbaar 
uitkijkend naar wat dit jaar weer gaat 
brengen, hoop ik dat iedereen in 2017 
liefde, warmte en verbinding voelt. En 
als het er soms even niet is: zoek het 
op, want je gaat het vinden. Dat is ze-
ker, als je je ervoor openstelt.

Valentijn is er voor iedereen… Gelief-
den, vrienden, collega’s. Een bijzon-
dere dag om samen de liefde te vieren. 
Het glas te heffen op het mooie leven, 
dat het waard is om elke dag gevierd 
te worden – en zeker op 14 februari. Is 
er door persoonlijke omstandigheden 
minder reden om liefde en verbinding 
te voelen, sta dan stil bij wat er wel is. 
Want dat is ook iets om te koesteren. 
Een dierbare herinnering ophalen aan 
iemand die dicht bij je heeft gestaan, 
geeft ook warmte en een geluksge-
voel. 

Ik hoop voor iedereen dat Valentijn 
op 14 februari 2017 een dag wordt om 
het grootste goed dat we hebben – de 
Liefde – naar binnen te halen en te 
delen. Zodat een oud boek ons in de 
huidige tijd nog iets kan leren, name-
lijk... Het is gelukkiger te geven dan te 
ontvangen.

Happy Valentine!
Jacqueline Teunissen 
Brasserie Bubbles & Blessings

Amnestycollectanten gezocht

De Amnesty collecte is dit jaar van 5 t/m 12 
maart. Voor deze collecte worden nog collectanten 
gezocht. Zowel voor Maartensdijk als voor Hol-
landsche Rading, Groenekan en Westbroek. Het 
collecteren kost ongeveer 2 uur tijd. Aanmelden 
kan bij Nienke Koeman, nienke_stein@yahoo.
com of tel. 06 42247051.

Coördinator Fietsclub gezocht

De Fietsclub in De Bilt maakt tweewekelijks op 
donderdag een fietstocht in de omgeving. Zij star-
ten vanuit restaurant Bij de Tijd in De Bilt. Voor 
deze activiteit wordt een coördinator gezocht die 
uiteraard graag fietst. Van de coördinator wordt 
verwacht dat hij/zij o.a. de route uitzet, de fiets-
tocht zelf begeleidt en het contact met de deelne-
mers onderhoudt. Er wordt 40/45 km gefietst in 
de maanden april t/m oktober. Neem voor meer 
informatie contact op met mevrouw José Rosse-
wij, deelnemer fietsclub, tel. 030 2204699 of met 
Wilma van Poelgeest, sociaal werker MENS De 
Bilt, tel. 030 7440595 en e-mail servicecentrum-
debilt@mensdebilt.nl 

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 18 februari is er weer een Wereldwinkel-
stand in Dijckstate aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. Alles fair-trade 
ingekocht, dus maximaal rendement voor boeren 
en producenten in ontwikkelingslanden.

Woud Ensemble in Woudkapel

Op vrijdag 17 februari om 20.15 uur zal in de 
Woudkapel het Woud Ensemble, bestaande uit 
musici uit het Radio Filharmonisch Orkest samen 
met Kees Hülsmann en Mariette Landheer con-
certeren. Op het programma staan werken van 
Borodin, Strauss, Rimsky-Korsakov, Martin en 
Ferrabasco. Kaarten zijn te reserveren via woud-
ensemble@gmail.com.

Concert Martin Mans

Vrijdagvond 10 februari is er een orgelconcert 
Martin Mans m.m.v. Westbroeker Aalt van de 
Beek op viool in de Ned. Geref. Kerk, Kerkdijk 
60 te Westbroek. Het concert begint om 20.00 
uur. Er is een collecte bij de uitgang. Meer info: 
www.ngkwestbroek.nl
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DOS verslikt zich in VEO
DOS wist dat bij een overwinning 
op VEO er in de komende drie 
wedstrijden nog naar één puntje 
nodig was voor de titel. Het leek 
wel of deze wetenschap de ploeg 
een beetje verlamde en er sprake 
was van een soort overconcentra-
tie. Zo werden binnen twee minu-
ten minuut twee levensgrote kan-
sen niet benut. Toch kwam DOS 
nog wel op een 0-2 voorsprong, 
maar VEO knokte zich weer terug 
tot 2-2. Het werd een wedstrijd 
met veel inzet van beide kanten en 
beide teams gingen voor elke bal. 

DOS pakte de eerste helft steeds 
een voorsprong maar VEO klamp-
te weer aan. De Westbroekers 
speelden deze wedstrijd te wis-
selvallig om het verschil te ma-
ken. Hele goede periodes werden 
afgewisseld met mindere periodes. 
DOS pakte op 6-9 en 8-11 een drie 
punten voorsprong. VEO scoorde 
ook en pakte zo voor het eerst in 
de wedstrijd een voorsprong bij 
een 12-11 ruststand.

Na de pauze kwam DOS minder 
goed uit de kleedkamer. VEO pakte 
in de tweede helft het initiatief en 
speelde met veel druk naar binnen. 
In een volle sporthal onder luide 
aanmoediging bleef de thuisploeg 
voluit gaan. Ook DOS knokte voor 
wat het waard was, al haalde het 
niet haar normale niveau. Coach 
Steven Brink moest al eerder wis-

selen en bracht met Marjolein van 
Zijtveld meer rust en routine bin-
nen de lijnen. Dat had direct ef-
fect, want met haar doelpunt pakte 
DOS met 15-16 voor het eerst na 
rust een voorsprong. Maar ook nu 
lukte het niet verdedigend de rij-
en gesloten te houden en scoorde 
VEO driemaal op rij tot een 18-16 
voorsprong. Nu kwam DOS weer 
gelijk op 18-18 en richting het 
einde van de wedstrijd bleef het 
gelijk opgaan. Door een inschat-
tingsfout in de verdediging werd 
een strafworp veroorzaakt. VEO 

benutte dit buitenkansje en de laat-
ste aanvallen van DOS leverden 
geen doelpunt meer op. DOS loopt 
zo tegen de tweede nederlaag aan 
in de competitie. 

DOS bleef wel koploper en heeft 
alles nog in eigen hand. De ko-
mende drie wedstrijden moeten 
allemaal in winst worden omgezet. 
Zaterdag is een eerste test tegen 
Victum; de ploeg waar DOS eer-
der in de competitie van verloor. 
De wedstrijd begint om 20.45 uur 
in de Vierstee.

DOS verliest voor de tweede keer deze competitie.

Salvodames zetten zegentocht voort
Na de fantastische wedstrijd vorige week zijn de Salvodames er nu in geslaagd het veel hoger 
geplaatste Gemini Hilversum in eigen huis met 2-3 te kloppen. Door dit resultaat hebben de 

dames de aansluiting met de onderste regionen van de middenmoot bijna te pakken.

De spirit bij de Salvodames zit er 
weer helemaal in. Het geloof in ei-
gen kunnen is gegroeid en dat stra-
len de dames in het veld ook uit. 
Elke wedstrijd weer proberen de 
speelsters het beste uit zich zelf te 
halen en tot op heden betaalt zich 
dat uit in veel punten. Het geloof 
om de degradatiezone te ontsprin-
gen is helemaal terug. Ook het veel 
hoger geplaatste Gemini moest dit 
ervaren. Salvo kende weliswaar 
een moeizame start wat verlies van 
de eerste set betekende met 25-16. 
Vanaf de tweede set stond Salvo er 
weer en vrij gemakkelijk werd deze 

set gewonnen met 17-25. Hoewel 
de tegenstander over meer aanval-
lende kwaliteiten beschikte wist het 
zich geen raad met de enorme drive 
en het collectief van Salvo. Er werd 
soms weergaloos verdedigd en aan-
val en blokkering bleven goed hun 
werk doen. In een enorm enerve-
rende en sterke slotfase wist Salvo 
de derde set uit het vuur te slepen 
met 25-27. Ook de vierde set was 
weergaloos spannend. Salvo wist 
een 10 punten achterstand weg te 
werken maar kon net niet door-
drukken waardoor de winst naar 
Gemini ging met 25-23. Een vijfde 

set moest de beslissing brengen. 
Daarin werd al snel duidelijk dat 
de Maartensdijkse dames nog spi-
rit genoeg hadden. De tegenstander 
had niets meer in te brengen. Salvo 
won deze beslissende set dan ook 
met 6-15. Door deze overwinning 
vergroot Salvo haar kansen om weg 
te raken van de onderste regionen.

Zaterdag 11 februari spelen de da-
mes om 16.00 uur in de Vierstee 
tegen het sterke team van Lovoc uit 
Loosdrecht. In deze vorm zal Salvo 
minstens een gelijkwaardige tegen-
stander zijn.

Irene dames 1 wint weer 
Op zaterdag 4 februari speelde Irene DS1 uit tegen SVU DS1 in Amstelveen. De thuiswedstrijd 

had Irene met 3-2 verloren dus het beloofde een spannende pot te worden.

Irene zat vanaf het begin van de 
wedstrijd in een flow. De pass en 
de aanvallen liepen lekker, de stem-
ming was goed en Irene won de eer-
ste set met 25-15. In de tweede set 
ging SVU beter spelen. Irene had 
hier moeite mee, zakte af en toe 
flink in waardoor de setwinst van 
de tegenstander was: 25-23.

Na een goede speech van de coach 
in de rust startte Irene de 3de set 
goed. De pass van Margit Meijer 
lag mooi en Jorine Rabius knalde 
de ballen er hard in. Irene had een 
goeie service en hierdoor hield het 

de druk op SVU. SVU kwam wel 
weer terug in het spel maar dit was 
niet genoeg waardoor Irene de 3de 
set met 25-23 won. In de vierde 
set ging het steeds gelijk op. Bij 
Irene werd er geregeld gewisseld, 
Janneke Kieviet viel in op buiten. 
Ze blokte goed en sloeg de ballen 
er hard in. Irene knokte voor elke 
bal maar helaas was SVU te sterk 
en verloor Irene met 25-19. Daar-
mee werd het toch weer een 5 set-
ter. Irene had zich weer helemaal 
opgeladen en vanaf het eerste punt 
ging het goed. De pass kwam weer 
goed en Irene Vos stond de ballen 

er hard in te slaan op midden. Inge 
de Boer had een moeilijke service 
waar SVU weinig mee kon, ook 
stond Inge in het achterveld goed te 
verdedigen. Er stond een sterk team 
in het veld en door de positiviteit 
en wilskracht won Irene met 15-9.. 
Ondanks dat Irene het af en toe wat 
moeilijk had herpakte het team zich 
steeds weer en won Irene met 3-2 
van SVU. Zaterdag 11 februari om 
14.45 uur speelt Irene thuis tegen 
AMVJ-Martinus DS1 in de Kees 
Boekehal te Bilthoven. 

(Hanneke
Groenendijk-Caldenhoven)

Open Jeugdtoernooi 
Tautenburg

Van zaterdag 11 t/m zondag 19 maart wordt bij tennisvereniging Tau-
tenburg in Maartensdijk het Open Jeugd Toernooi gespeeld. Schrijf je 
snel in voor het toernooi en reis met Tautenburg in 9 dagen de wereld 
rond.

Er wordt gespeeld in de categorieën groen, t/m 12, t/m 14 en t/m 17 jaar. 
De onderdelen waarop je je kunt inschrijven zijn meisjesenkel, jongen-
senkel, meisjesdubbel, jongensdubbel en gemengd dubbel. Inschrijven 
kan tot 3 maart via www.toernooi.nl.

NOVA A1 promoveert 
naar de 1e klasse

Afgelopen zaterdag speelde NOVA A1 haar kampioenswedstrijd 
in Hoevelaken. Al vroeg in het seizoen maken de NOVA-junioren 

kans de titel te pakken. De tegenstander was de nummer 3
op de ranglijst: Telstar A1. 

Zo’n 70 NOVA-supporters waren meegereisd om de A1 naar de 
overwinning te schreeuwen. De vorige wedstrijd tegen Telstar had 
NOVA gewonnen (18-13), maar nu overheerste de zenuwen in de 
beginfase van het spel. Hierdoor was het moeilijker om te scoren en 
kon Telstar goed bijblijven. De wedstrijd werd onverwachts span-
nend. Voor het gevoel van de NOVA-supporters stond er veel te 
vaak een gelijkspel op het scorebord. Maar in de eindfase liep de 
ploeg toch 3 goals uit. Telstar gaf zich niet gemakkelijk gewonnen 
en bleef ook in de laatste minuten vechten. Na 60 minuten floot de 
scheidsrechter af met een stand van 15-17 voor NOVA.

(Laura Rademakers)

NOVA A1 is kampioen en promoveert naar de 1e klasse! Een super 
resultaat waar NOVA lang niet meer heeft gespeeld met de A-jeugd..

Gelijkspel voor Reflex 
Het nieuwe voorjaarsseizoen voor het badminton is weer begonnen. 
Bij de eerste thuiswedstrijd op maandag 30 januari was het spannend 
tot de laatste partij. Het herendubbel werd gewonnen en het dames-
dubbel werd helaas verloren. Beide herenenkel partijen waren voor 
Reflex en de dames enkelpartijen voor Maarsen. De mix-partijen 
werden dus bepalend. Reflex had de mix-samenstelling gewijzigd, 
maar dit gaf niet de volle winst. Erwin en Dragana wonnen voor 
Reflex en Eric en Karin verloren van Maarssen, dus uiteindelijk 4 -4. 
Belangstellenden voor badminton zijn welkom tijdens een wedstrijd 
op bijvoorbeeld maandag 27 februari.

Iemand die in De Bilt is bestolen
lapt cijfers al gauw aan zijn zolen
want al is het een feit
er is meer veiligheid
op slot doen blijft echt aanbevolen

Guus Geebel Limerick



De Vos
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organiseert 
activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan onder 
leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Veerschoten.
Woensdag 15 februari wordt er van alles verteld over de vos.

Een vos zal je niet zo snel te zien 
krijgen, maar ze zijn er echter wel. 
In en rondom Beerschoten is er 
voor de vos genoeg voedsel (mui-
zen en konijnen) en is de grond 
hoog en droog genoeg om er een 
hol of burcht in te graven. 

Spoorzoeken en knutselen zijn 
de ingrediënten van een gezellige 
middag. Er is wat lekkers met 
limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. 
Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Plaats: 
Paviljoen Beerschoten, De Holle 
Bilt 6, De Bilt. Aanmelden per 
email kan t/m zaterdag 11 februari 
naar: kindernatuuractiviteiten@
gmail.com.
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Meedenken met beheer
van Einde Gooi

door Rob Klaassen

Diederik Aarendonk werkt sedert september 2016 voor twee jaar als stagiair bij 
Natuurmonumenten twee dagen in de week als assistent-boswachter op Landgoed Einde Gooi. 
Zijn taak is om naast het noodzakelijk onderhoud van Einde Gooi vooral ook de omgeving te 

gaan betrekken bij het wel wee van het landgoed. 

Einde Gooi is een landgoed van 150 
ha gelegen in de Provincie Noord-
Holland op grondgebied van de 
gemeente Hilversum tussen Loos-
drecht, Hilversum en Hollandsche 
Rading. Nog specifieker: tussen de 
Noodweg, Huydecoperpad, Graaf 
FlorisV-weg en de Utrechtseweg. 
De grens met de Graaf FlorisV-
weg is tot op de dag van vandaag 
nog goed zichtbaar. Bij de eerste 
- overigens mislukte - ontginnings-
pogingen tussen 1625 en 1665 is 
er een greppel met daarachter een 
zandwal opgeworpen, om daarmee 
duidelijk de grens te markeren. De 
grens tussen Utrecht en Noord-Hol-
land is een historische grens, waar 
in de loop van de geschiedenis veel 

schermutselingen tussen de Bis-
schop van Utrecht en de edelen van 
Holland hebben plaatsgevonden.

Kenmerkend
Het meest kenmerkende van Einde 
Gooi is dat het er, afgezien van af 
en toe een overvliegend vliegtuig 
van vliegveld Hilversum, zo stil is 
en er weinig mensen worden aan-
getroffen. Het gevoel van rust en 
ruimte heeft te maken met het feit 
dat het landgoed nog als eenheid 
bestaat. Het is aanmerkelijk stiller 
dan de directe omgeving, zoals de 
Hoorneboegse hei en de bossen ten 
oosten van de rijksweg A27 achter 
het station Hollandsche Rading. 
Het is letterlijk ‘het einde van het 

Gooi’. Vanuit zowel het zuiden, het 
Noorderpark, ten westen, het Huy-
decoperpad, het noorden, de Nood-
weg als het oosten Utrechtseweg 
en A27, komen vrijwel geen recre-
anten naar Einde Gooi. Het is een 
prachtig gebied. Bossen worden af-
gewisseld met graslanden en er zijn 
prachtige lanen, historische gebou-
wen, houtwallen en enkele akkers.

Historie
Op de plek wat nu het landgoed 
Einde Gooi is, bevond zich in de 
Middeleeuwen het Gooierbos. 
Rond 1600 is dit bos door houtkap 
en overbegrazing verdwenen. Het 
was toen een groot onontgonnen 
heidegebied. Deze gronden wa-

ren gemeenschappelijk bezit van 
de Erfgooiers, die de gronden ge-
bruikten om er schapen op te laten 
grazen en om er turf, heideplaggen 
en zand weg te halen. Vanaf 1800 
zijn er pogingen ondernomen om 
het gebied te ontginnen. Na aller-
lei mislukkingen werd het gebied 
in 1837 ter ontginning verkocht. 
Het landgoed werd in drie blokken 
verkocht. J. Corver Hooft kocht het 
meest oostelijke blok. Hij legde 
rond 1840 enige bospercelen en de 
zogenoemde slingerlaan aan. Ook 
bouwde hij toen, de nog steeds be-
staande, boerderij Blokhoven (hoek 
Utrechtseweg-Noodweg) . De bei-
de westelijke blokken werden na 
1837 ontgonnen ten behoeve van 
de landbouw. In 1852 kocht H.A. 
Insinger alle drie de blokken. Sa-
men vormen zij het landgoed Einde 
Gooi. In 1860 liet Insinger het nog 
steeds bestaande herenhuis en de 
boerderij midden op het landgoed 
bouwen. Diverse landgoedelemen-
ten, zoals lanen en het sterrenbos, 
werden rond 1900 aangelegd. Er 
kwam zo steeds meer bos op Einde 
Gooi. In 1976 heeft Natuurmonu-
menten Einde Gooi van mevrouw 
Insinger aangekocht.

Stagiair
Diederik Aarendonk is voor twee 
jaar stagiair bij Natuurmonumen-
ten. Hij gaat de ‘normale’ leeftijd 
van een stagiair te boven. Hij was 
- en is dat deels nog - ‘coördinator 
van het Europees Platform voor 1e 
lijnszorg’. Hij heeft voor enkele ja-
ren een zogenoemd ‘ parttime sab-
batical’ genomen. ‘Wanneer ik nog 
wat anders in mijn leven zou willen 
gaan doen, dan is het nu of nooit. 
Daarom studeer ik in Velp bij de 
Helicon opleiding bos- en natuur-
beheer. Als ik die opleiding heb 
afgerond dan ben ik gediplomeerd 
boswachter. Dat is waar mijn hart 
ligt, om hier buiten in de natuur te 
zijn. Ik wilde wat anders dan van 
achter m’n computer met heel Eu-
ropa in overleg te moeten zijn. Ik 
loop nu twee dagen per week stage 
bij Natuurmonumenten, ga een dag 
naar school in Velp en ben nog twee 
dagen per week coördinator van het 
Europese platform. Ik doe mijn 
werk hier op Einde Gooi onder 
toezicht en begeleiding van de ‘of-
ficiele’ boswachter Kelly Meulen-
kamp. Hij heeft veel taken, te ver-

delen over Gooi- en Vechtstreek, 
en is dan ook blij met mijn inzet op 
Einde Gooi’. 

Verkocht
Diederik: ‘Natuurmonumenten 
heeft dit landgoed inclusief de 
twee boerderijen en het herenhuis 
aangekocht, omdat dit landgoed 
zo’n enorm belangrijke rol speelt 
als schakel tussen hoger gelegen 
zandgronden ‘de stuwwallen’ en 
de lager gelegen veengebieden van 
het Noorderpark en de Vechtstreek. 
Ook was Natuurmonumenten bang 
dat het landgoed in aparte delen ver-
kocht zou gaan worden en het dus 
z’n ecologische eenheid zou ver-
liezen. Er leven hier veel reeën, er 
zijn grote dassenburchten, je vindt 
hier vossen. Fauna die hier leeft en 
veelal foerageert in het Noorder-
park. Ook tref je hier veel en ook 
bijzondere soorten paddenstoelen 
aan. Dat geldt ook voor vogels met 
als topper een raven paar, dat hier 
broedt. Ook is er een vrijwilliger 
die de aanwezigheid van hazelwor-
men volgt. Echt een uniek gebied’. 

Vrijwilligers
Wat is nu de taak van Diederik? 
‘Natuurmonumenten wil proberen 
mensen uit de omgeving te betrek-
ken bij het beheer en onderhoud van 
Einde Gooi. Zo moeten er bijvoor-
beeld keuzes worden gemaakt over 
welke bomen er worden wegge-
haald om andere bomen de ruimte 
te geven om te groeien. Willen we 
bijvoorbeeld inheemse boomsoor-
ten verder laten uitgroeien en een 
uitheemse soort zoals bijvoorbeeld 
de Amerikaanse eik verminderen in 
aantal? We zouden dus heel graag 
samen met omwonenden ideeën 
gaan ontwikkelen. Ik zou dan ook 
graag in contact komen met geïn-
teresseerde omwonenden over het 
beheer van het gebied. Ook roep 
ik mensen op die concreet willen 
werken in het bos. We doen dat ie-
dere 2e zaterdag van de maand. We 
hebben inmiddels al ruim tien deel-
nemers, maar ik zou dat heel graag 
wat uitbreiden. Mensen die geïn-
teresseerd zijn, informatie willen 
hebben of mee willen gaan helpen 
kunnen contact opnemen met: 

D.Aarendonk@natuurmonumenten.
nl. Ik hoop van veel mensen iets te 
horen’.

Diederik Aarendonk bij de ingang van het bospad van Einde Gooi ter hoogte van de Schaapsdrift in Hollandsche 
Rading.

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
08-02
Do.

09-02
Vr.

10-02

Amerikaanse hamburger met 
gebakken ei, friet en koolsla

of
Gebakken zeewolffilet met 

spekjes en dillejus
of

Paprika gevuld met biologische 
fetakaas, rode bonen en tijm

€ 10,-

Woe.
15-02
Do.

16-02
Vr.

17-02

Saté van varkenshaas
met frietjes en sla

of
Visragoût met groenten en rijst

of
Rode biet met 

paddenstoeltapenade en 
Parmezaansekaas uit de oven

€ 10,-

Vakantiesluiting: 15 t/m 28 maart 2017

Winter op Sandwijck
Zondag 12 februari organiseert de 
Werkgroep Sandwijck samen met 
Het Utrechts Landschap een rond-
leiding over Landgoed Sandwijck. 
Ook dieren zijn actief. Grote kans 
dat sporen van reeën en vossen 
worden gezien. En, ook al is het 
volop winter, de sneeuwklokjes 
beginnen alweer te bloeien. Tij-
dens de wandeling kan men ook 
spectaculaire beelden tegenkomen 
van natuurgeweld. Zo is enkele 
maanden geleden een enorme eik 
geveld door combinatie van blik-
seminslag en storm. De wandeling 
begint om 14.00 uur en duurt on-
geveer twee uur. Het verzamelpunt 
is de parkeerplaats op Sandwijck, 
aan de Utrechtseweg 301, recht 
tegenover het Van Boetzelaerpark. 
Als het vochtig weer is, zijn laar-
zen of hoge schoenen nodig. De 
rondleiding is gratis. Honden zijn 
(ook aangelijnd) niet toegestaan op 
Sandwijck. Winterse beeld op Sandwijck met markante bomen en wuivend riet.
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