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Emmaus Bilthoven bestaat 35 jaar
door Walter Eijndhoven

Dinsdag 15 maart viert Emmaus Bilthoven haar 35-jarig bestaan. Deze dag wordt op 
bescheiden wijze herdacht, maar wel met een feestelijk tintje. Iedere bezoeker zal namelijk 

worden verrast met een leuke attentie. 

Ooit begonnen Jan en Liesbeth 
Wilken, grondleggers van Emmaus 
Bilthoven, hun winkel in Bilthoven. 
Omdat de zaken goed liepen, kon-
den zij al het pand al snel aankopen. 
Van lieverlee groeide de winkel aan 
de Julianalaan verder en verder uit 
en na 35 jaar beslaat het winkelop-
pervlak zo’n 950 m2 en het kantoor 
ongeveer 50 m2. En na al die jaren 
lopen vele klanten nog steeds in en 
uit, sommigen zelfs twee keer per 
dag. 

Handelaren
Eén van die vaste klanten is Henk 
Bekkers, inwoner van Bilthoven en 
tevens eigenaar van een speelgoed-
museum in Veenendaal. Hij vertelt: 
‘Tweemaal per dag kom ik hier 
langs, om te zien of er iets van mijn 
gading bij is. De winkel opent haar 
deuren om 14.00 uur en prompt sta 
ik bij Emmaus voor de deur. Meestal 
komen om deze tijd de grote jon-
gens, zeg maar de echte handelaren, 
en voor je het weet hebben zij het 
interessantste voor je neus weg-
gekaapt. Als ik om 15.00 uur zou 
komen, is alles weg. Na mijn eerste 
ronde kom ik aan het eind van de 
middag nog een keer langs’. Ook 
Mirjam van Dijk uit Bilthoven is 
vaste klant. Van Dijk: ‘Zo vaak als 
Henk kom ik hier niet hoor. Meest-
al ben ik hier zo’n twee keer in de 
week te vinden. En vaak vind ik wel 
iets van mijn gading. Ik vind het 
belangrijk dat een product nog een 
tweede, of derde leven krijgt en bo-
vendien is het altijd spannend wat je 
tegenkomt’. Bekkers vult Van Dijk 
direct aan: ‘Daar ben ik het hele-
maal mee eens. Je zoekt en je speurt 
en opeens vind je iets dat leuk is, of 
misschien wel iets zeldzaams. Ge-
weldig! Vaak gaat dat dan linea recta 
mijn speelgoedmuseum in’. Soms 
lopen klanten ook tegen iets aan dat 
zij toevallig net nodig hebben. Van 
Dijk: ‘Een tijdje terug had ik twee 
dezelfde bijzettafeltjes nodig, maar 
kon er maar ééntje vinden. Drie we-
ken later loop ik bij Emmaus precies 

tegen het tafeltje aan dat ik nodig 
had. Mooi toch?’. 

Vrijwilligers
In de winkel van Emmaus is het een 
drukte van jewelste. Ongeveer 70 
vrijwilligers en drie betaalde krach-
ten doen elke week hun best om het 
de klant naar de zin te maken. Frank, 
coördinator binnen de winkel: ‘Veel 
vrijwilligers vinden het fijn om bij 
Emmaus te werken, of zij nu één 
dagdeel werken, of een aantal da-
gen. Onze oudste vrijwilligster is 85 
jaar en werkt hier elke zatermiddag, 
anderen werken weer meerdere dag-
delen. Er is ook voor ieder wat wils. 
Sylvester zoekt lego uit, weer een 
ander zoekt de binnengekomen kle-
ding uit. Iedereen kan hier eigenlijk 
wel iets doen. Marian, eén van de 
vrijwillgsters vertelt: ‘Voor mij is dit 
echt de leukste dag van de week, de 
omgang met mensen, de leuke ver-
halen die je hoort van klanten. Thuis 
schrijf ik hier dan weer gedichten 
over, en éénmaal per jaar lees ik 
deze dan voor’. 
Het bestuur van Emmaus Bilthoven 
bestaat uit zes personen. Zij zorgen 
dat alles reilt en zeilt binnen de win-
kel. Monique de Blaey, bestuurslid: 
‘Veel van het geld dat wij binnenha-
len gaat naar goede doelen, zowel 
in Nederland als in het buitenland. 
Onze projectcommissie heeft vorig 
jaar 132.000 euro uitgegeven aan al-
lerlei projecten. Dit geld is onder an-
dere besteed aan een project in Cam-
bodja en aan sanitatie voor kinderen 
op school in derdewereldlanden, 
maar wij hebben ook veel projecten 
lopen in Roemenië en natuurlijk in 
Nederland zelf’. 

Ondanks de 70 vrijwilligers die bij 
Emmaus werken, is het bestuur nog 
steeds op zoek naar mensen voor 
specifieke functies, zoals medewer-
kers secretariaat en PR. Bent u geïn-
teresseerd in een vrijwilligersfunctie 
bij Emmaus, dan kunt u mailen naar: 
www.emmausbilthoven@gmail.
com 

Emmaus draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers.

Meer stalling, minder paaltjes
De Fietsersbond heeft in het gemeentelijk Verkeersplatform van 29 februari  

enkele wensen weer eens herhaald. Dat leverde een drietal toezeggingen op. Zo zullen er op 
meer plaatsen fietsenrekken komen, onder meer bij het station, het tunneltje  

en mogelijk ook bij Het Lichtruim. 

Voorzitter Frans de Ruiter: ‘Ik ben 
bijzonder blij dat we de gemeente 
hebben kunnen overtuigen van de 
noodzaak van deze uitbreiding. Het 
was al langer voor veel fietsers zoe-
ken geblazen naar een plekje. Dat 
zal nu wat gemakkelijker gaan’. 

Paaltjes
Ook werd toegezegd dat meer in-
formatie zal worden gegeven over 
werkzaamheden, zodat bijtijds kan 
worden gereageerd bij gevaarlijke 
situaties, afsluitingen en omleidin-
gen. Heel belangrijk is de toezeg-
ging dan men werk gaat maken van 
het verwijderen van paaltjes. Ook 
dit is een resultaat van jarenlange 
actie. Wim Mastop, initiatiefnemer 
van de actie tegen de overbodige 
paaltjes en deelnemer aan het Plat-
form reageert: ‘Deze maatregel zal 

heel wat fietsers leed gaan besparen. 
Ik begrijp wel dat ze vaak bedoeld 
zijn om auto’s te weren, maar op 
verreweg de meeste plekken is het 
middel erger dan de kwaal. Waar 
ze echt noodzakelijk blijven zullen 
maatregelen worden genomen voor 
meer zichtbaarheid’. 
De Fietsersbond vraagt medewer-
king van de inwoners van de Bilt 
om gevaarlijke en/of overbodige 
paaltjes te melden op debilt@fiet-
sersbond.nl, zodat dit doorgegeven 
kan worden aan de gemeente. 

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Er zijn meer fietsenrekken bij het station toegezegd.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

13/3 • 10.30u - Dhr. Johan Blok 

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/03 • 9.30u - Ds. J. Belder

13/03 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 
 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/3 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

13/3 • 10.00u - Matthias van der Weide

R.K. Kerk O.L. Vrouw
13/3 • 10.30u - André van Kempen 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

13/3 • 10.15u - Ds. P. Schelling
13/3 • 16.30u - Ds. H. van Benthem

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

13/3 • 10.00u - Ds. K. Hage
13/3 • 19.00u - Nathan Noorlander, 

Jeugddienst 

Pr. Gem. Immanuëlkerk
13/3 • 10.00u - ds. G.M. Landman 

Pr. Gem. Opstandingskerk
13/3 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
13/3 • 10.30u - Communieviering, 

J. Houben, pw
 

Volle Evangelie Gemeente
13/3 • 10.00u - de heer Frank van den 

Akker

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

13/3 • 10.30u - Mevr. drs. I. Terlouw

Herv. gemeente Blauwkapel 
13/3 • 15.30u - ds. J. Belder 

Herst. Herv. Kerk
13/3 • 10.30u - kand. E. v. Ittersum

13/3 • 18.00u - ds. G. de Greef

Onderwegkerk Blauwkapel
06/3 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/3 • 11.00u - Ds. R. Alkema
13/3 • 19.00u - Vesperdienst 

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
13/3 • 10.00u - Prop. N.L.F. de Leeuw
13/3 • 18.30u - Ds. R. W. de Koeijer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

13/3 • 10.00u + 18.30u ds. J.P. Stoel

PKN - Ontmoetingskerk
13/3 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
13/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/3 • 10.00u - dhr. A. van Hilten
13/3 • 18.30u - Dhr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk
13/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

13/3 • 18.30u - Ds. C. H. Bijl

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 12 maart haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 12 maart oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

& Geersing

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

Je kunt het maar één keer doen

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

Op de leeftijd van 93 jaar, maar toch nog onverwacht, is rustig van 
ons heen gegaan onze moeder en schoonmoeder

Maria Geertruida van den Berg-Berndes 
“Rietje”
weduwe van

Henk van den Berg

 Leeuwarden, 28 oktober 1922 † Leersum, 2 maart 2016

 Maartensdijk: José en Harry
 Utrecht: Nico en Hennie

Correspondentie:
José:  Prinsenlaan 12, 3738 VE Maartensdijk
Nico:  Tulpstraat 26, 3581 RM Utrecht

Het afscheid is op woensdag 9 maart om 11.00 uur 
in Crematorium Domstede, te Utrecht.

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in het 
werk van Samuel L. Lewis, zen- 
en soefi-meester uit San Fran-
cisco. Het zijn eenvoudige, medi-
tatieve, vreugdevolle kringdansen 
en de teksten en bewegingen wor-
den bij elke dans opnieuw uit-
gelegd. Hierdoor kunnen nieuw-
komers gemakkelijk instromen. 
Zondag 13 maart van 14.00 tot 
17.00 uur in de Woudkapel in 
Bilthoven. Aanmelden c.q. info: 
06 15830720 of d.aulenkamp@
online.nl 

Groene Daan

Op maandag 14 maart komt de 
beheercommissie van De Groene 
Daan in openbare vergadering in 
Dorpshuis De Groene Daan in 
Groenekan om 20.00 uur bijeen.

Kunst en Religie

Paus Bergoglio heeft een her-
nieuwde belangstelling voor Fran-
ciscus’ gedachtegoed aangewak-
kerd. In Museum Catharijnecon-
vent komt dit voorjaar een ten-
toonstelling van kunstwerken 
vanaf de 13de eeuw tot nu, die het 
leven van Franciscus verbeelden. 
In een lezing van Paul Bröker 
(directeur Instituut voor Religie 
en Kunst Helikon, Utrecht) op 
maandag 14 maart a.s. in de Bech-
steinzaal van De Schutsmantel in 
Bilthoven zullen ook de prachtige 
gewelfschilderingen van Giotto in 
de beroemde basiliek van Francis-
cus in Assisi besproken worden. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn 
aan de zaal verkrijgbaar op de 
lezingenavond. 

Actie voor goed doel

Het comité Adullam Maartens-
dijk van de Hersteld Hervormde 
Kerk in Maartensdijk organiseert 
een tuin(aarde-)actie waarvan de 
opbrengst ten goed zal komen 
aan de Stichting Adullam Gehan-
dicaptenzorg. 

Te verkrijgen is: Potgrond (40 
liter), Tuinturf (40 liter), Organi-
sche Plantenvoeding voor bemes-
ting, Bemeste tuinaarde (30 liter) 
en Korrelmest (25 kg). Bestellin-
gen zijn te doen voor dinsdag 15 
maart bij Arieka van der Vlies, 
tel. 0346 211597 of via adullam.
maartensdijk@gmail.com en op 
te halen op zaterdag 19 maart bij 
het Hervormd Centrum, Dorps-
weg 42 te Maartensdijk.

ALV PCOB

Dinsdag 15 maart wordt de 15e 
Algemene Ledenvergadering 
gehouden van de PCOB-afdeling 
De Bilt in een zaal van de Ont-
moetingskerk, Kon. Julianalaan 
26 te Maartensdijk. Aanvang 
14.00 uur. Het gedeelte na de 
pauze, wanneer mw. Annelies 
Kastein een presentatie zal geven 
over het project ‘Eet mee, Ont-
moeting aan tafel’, is vrij toe-
gankelijk.
De kerk ligt aan de route van 
regiobuslijn 58. Voor inlichtin-
gen mevr. Henny Ockhuijsen, tel. 
030 2202458.

Zendingsavond

De Evangelische Gemeenschap 
in Bilthoven prijst zich geluk-
kig dat zendeling Henk de Cock 
uit Brazilië naar Bilthoven komt 
om van zijn werk in dat land te 
vertellen. Henk werkt er al ruim 
40 jaar. Vele gemeenten met hun 
eigen Braziliaanse voorgangers 
zijn ontstaan, er is een bloeiende 
Bijbelschool en allerlei sociaal 
werk. Woensdagavond 16 maart 
in ‘De Koperwiek’, Koperwie-
klaan 3 in Bilthoven. Vanaf half 
acht is men welkom. De toegang 
is vrij.

Informatieavond Zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! orga-
niseert op woensdagavond 16 
maart een informatieavond 
over zonnepanelen in De Bilt. 
Alle aspecten rondom het zelf 
opwekken van energie met zon-
nepanelen komen op deze avond 
aan de orde. De bijeenkomst 
wordt geleid door een deskundi-

ge en vindt plaats bij één van de 
vrijwilligers van BENG! thuis. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via john@beng2030.
nl. Deelnemers ontvangen 
bericht over tijd en plaats. Het is 
handig om de jaarrekening van 
het energiebedrijf mee te nemen. 
Energiecoöperatie BENG! orga-
niseert maandelijks informa-
tieavonden over zonnepanelen. 
De volgende staat gepland op 
12 april. BENG! streeft naar 
een energieneutrale gemeente in 
2030. Meer informatie op www.
beng2030.nl.

Duiven voor alle disciplines

P.V. De Bilt houdt weer de jaar-
lijkse verkoping van jonge dui-
ven en bonnen van jonge duiven. 
De verkoop startte online op 4 
maart bij http://www.duiven.net 
. Er is een afsluitende verkoping 
in het verenigingsgebouw op 
zaterdag 19 maart vanaf 14.00 
uur. Het adres is Jan Steen-
laan 34 A te Bilthoven. Onder 
de schenkers zijn veel leden en 
niet-leden uit deze gemeente e.o. 
Voor inlichtingen: Ron Milten-
burg (tel 030 2205465) of Peter 
van Bunnik (tel. 030 2203379). 

Collecte Amnesty 

Amnesty International houdt in 
2016 voor de veertiende keer een 
landelijke collecte. Van maandag 
14 tot en met 19 maart gaan in 
heel Nederland duizenden vrij-
willigers de straat op. Vorig jaar 
gingen in heel Nederland 25.000 
vrijwilligers langs de deuren en 
werd 1,59 miljoen euro opge-
haald voor het mensenrechten-
werk van Amnesty. Tijdens de 
collecte in de gemeente De Bilt 
werd 9000 euro opgehaald.

Bijscholing autorijden 

Op maandag 21 maart biedt Vei-
lig Verkeer Nederland afdeling 
De Bilt een mogelijkheid om 
kennis en kunde op het gebied 
van autorijden en verkeer op te 
frissen. De bijscholing wordt 
gegeven in en vanuit gebouw 
‘Dijckstate’, Maertensplein 98 
te Maartensdijk. Deelname staa 
open voor 50-plussers in bezit 
van een geldig rijbewijs. Aanmel-
den kan t/m zaterdag 12 maart bij 
de secretaris VVN, afdeling De 
Bilt, mevrouw N. Reitsma-de 
Jong, tel. 0346 213658, e-mail 
vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl
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VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE: WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL OF WWW.BOUWMANBOEKEN.NL

De Bilthovense Boekhandel en Bouwman Boeken vieren de Boekenweek zo:

•  12-19 maart: mijn Trabant en ik: selfi ewedstrijd in Bilthoven. Altijd al in een Trabant willen 

zitten? Grijp nu je kans!

•  15 maart: Lezing over Hans Fallada bij Bouwman Boeken. Aanvang 20.00. entree € 5,-- 

Dit wordt een buitengewoon boeiende avond over deze onlangs wereldwijd herontdekte 

Duitse auteur die een dramatisch leven leidde waarop de geschiedenis een duidelijke 

stempel drukte. 

•  16 maart: Lezing door Anne Doedens over de Frans-Duitse oorlog bij de Bilthovense 

Boekhandel. aanvang 20.00. Entree € 5,-- Op zijn bekende levendige manier neemt Anne 

Doedens ons mee naar een interessante fase uit de wereldgeschiedenis. 

•  18 maart: BBB* met Philip Dröge 17.00-18.00. vrij entree Van 1816 tot 1918 lag Moresnet 

aan de Nederlandse Zuidgrens. Philip Droge vertelt tijdens de*Bilthovense Boekenweek 

Borrel over dieven, gokkers, smokkelaars, mijnwerkers en een dromer die van Moresnet de 

ideale samenleving wilde maken en daar bijna in slaagde.

•  19 maart: 11.00-12.00 versjes van Lars, niet Duits wel heel erg leuk! Lars maakt versjes op 

maat! Vrij entree.

•  19 maart: 16.00-17.00 Alles klar! Nederland-Duitsland vanA-Z 

met Sietse van der Hoek.

•  Afsluiting Bilthovense Boekenweek met een Quiz en mooie prijzen! 

Test uw kennis!! Vrij entree.

 

Duitsland: het land van Bach, Berlijn en Bratwurst. Van Goethe, Brecht, Schiller en Böll. Van diepgeworteld voetbalsentiment en kuilen aan het strand. En van de Tweede Wereldoorlog. Maar onze grote buur biedt nog zoveel meer onderwerpen om over te praten, te lezen en te schrijven. 

20 maart gratis reizen met de trein met 
het boekenweekgeschenk in de hand.

BOEKENWEEK 2016
WAS ICH NOCH ZU SAGEN HÄTTE…..DUITSLAND

advertentie

Lunchbijeenkomst  
‘De waarde van afval’ 

door Walter Eijndhoven

Op donderdag 3 maart vond de tweede bijeenkomst plaats van Samen voor De Bilt, met als 
titel ‘De waarde van afval’. Door, samen met aangesloten bedrijven en maatschappelijke 

organisaties, aandacht te schenken aan milieugerichte problemen hoopt Samen voor De Bilt het 
voortouw te nemen naar een gemeente zonder afval.

‘Hoe mooi zou het zijn, in een 
land te wonen zonder afval’. Aan 
het woord is Anne Brommersma, 
wethouder voor milieu in De Bilt. 
Zij vervolgt: ‘De gemeente De Bilt 
wil graag de eerste no-waste ge-
meente in Nederland worden. Een 
gemeente zonder restafval, waar 
alle afval wordt gescheiden. Door 
dit soort bijeenkomsten hopen wij 
dat niet alleen de gemeente en an-
dere maatschappelijke organisa-
ties, maar ook bedrijven en  bur-
gers zich meer betrokken zullen 

voelen met het milieu en leefom-
geving’. 

Stimular
Joanne Penning, directeur van Sa-
men voor De Bilt, hoopt met deze 
workshops zoveel mogelijk geïn-
teresseerden te bereiken. Penning: 
‘De workshop is het vervolg op de 
Lunchbijeenkomst over de Waarde 
van afval op 12 november 2015. 
Diverse organisaties en bedrijven 
lieten toen al horen dat zij inten-
sief bezig zijn met dit onderwerp 

en hoe zij met hun afval omgaan. 
Inspirerend om te horen. Tijdens de 
workshop, die wij nu hebben be-
dacht kan de deelnemer uitzoeken 
wat hij aan afvalreductie kan doen. 
De workshop is ontwikkeld door 
Stimular en toegespitst op dienst-
verleners’. Tijdens de workshop 
konden deelnemers ontdekken hoe 
zij afval kunnen verminderen, hier-
op kosten kunnen besparen en hoe 
zij kunnen bijdragen aan de ‘circu-
laire economie’, waarbij producten 
en materialen hergebruikt worden 

en grondstoffen hun waarde blijven 
behouden. Voor ondernemers na-
tuurlijk heel interessant. 
Marlies Peschier, medewerkster bij 
Stichting Stimular, een werkplaats 
voor duurzaam ondernemen uit 
Utrecht, vertelt: ‘Vanuit de theorie 
proberen wij een eerste stap naar 
de praktijk te maken. Daartoe heeft 
onze Stichting een aantal instru-
menten ontwikkeld. Dankzij deze 
instrumenten kan uiteindelijk ieder-
een een analyse maken van zijn ei-
gen afval, oplossingen inventarise-
ren en acties formuleren. Zo hopen 
wij uit te komen op een afvalloze 
wereld’. 

Cool
Tijdens de workshop gingen alle 
deelnemers, onder andere BIGA 
Groep Zeist, Julianaschool, RIVM, 
gemeenten De Bilt en Soest, Vario 
Pers en anderen aan de gang met 
de hun aangereikte tools. Dat blijkt 
toch niet zo eenvoudig te zijn als 
gedacht. Want hoe stimuleer je bij-
voorbeeld leerlingen op een school 
om mee te doen met afvalverminde-
ring? Dat is toch niet ‘cool’, volgens 

veel leerlingen. Na veel gepuzzel en 
discussie komt uiteindelijk toch een 
actielijst van de deelnemende orga-
nisaties uit de bus: bewust maken 
van kinderen, door te blijven herha-
len, kraanwatertappunten op de Ju-
lianaschool, overgaan op mokken in 
plaats van plastic bekertjes, betere 
afvalscheiding en het uitlenen van 
gereedschappen aan derden bij Rei-
naerde. Uiteindelijk zal dit veel op-
leveren, niet alleen voor het milieu, 
maar het levert ook kostenbesparing 
op bij bedrijven. Peschier:’Andere 
manieren om afval te reduceren 
zijn: reparatie in plaats van weg-
gooien, meer producten aanschaf-
fen via een kringloopwinkel of via 
marktplaats en GFT-afval meene-
men voor een compostvat. GFT in-
zamelen is niet voldoende. Volgens 
de ‘Earth Overshoot Day’ teren wij 
hard in op onze grondstoffen. In 
1981 waren wij ‘pas’ door onze 
grondstoffen heen op 14 december, 
dit jaar zal dat punt al zijn bereikt 
op 13 augustus en in 2050 hebben 
wij vier keer de aarde nodig. Onno-
dig om te vertellen dat wij zo niet 
langer kunnen doorgaan’. 

Druk bezig om tot een oplossing te komen voor je eigen organisatie. Eenrichtingverkeer 
op Veldlaan

Op 29 februari vergaderde de dorpsraad van Groenekan. 
Zowel op macroniveau (de verbreding van de A27), als 
op microniveau (Veldlaan éénrichtingverkeer) kwamen 

verkeersproblemen aan de orde.

In de Vierklank van 20 januari stond een voorstel om de gedwongen 
langdurige afsluiting van de Veldlaan (vanwege een ernstige brugbe-
schadiging) aan te grijpen om er een eenrichtingverkeerweg van te 
maken. De weg is te smal voor tweerichtingsverkeer, wat resulteert in 
kapot gereden asfaltranden en bermen. De gemeente wil aan deze sug-
gestie alleen meewerken bij voldoende draagvlak in het dorp. 

Voors en tegens
De dorpsraad van Groenekan heeft dat draagvlak onderzocht, onder de 
78 meest betroffen woningen. Voorlopige conclusie: van de ruim 60% 
stemmers is een minderheid (22%) tegen en een meerderheid (37%) 
vóór invoering van eenrichtingverkeer op de Veldlaan. Op de dorps-
raad waren enkele tegenstemmers aanwezig. Zij vrezen dat een een-
richtingsweg uitnodigt tot (nog meer) racegedrag. De tegenstemmers 
van Eiklaan en Vijverlaan vinden dat de verkeersdruk teveel toeneemt. 

Suggestie
Op de vergadering werd nog een andere suggestie ingebracht: het brug-
getje van de Veldlaan volledig afsluiten voor auto’s en uitsluitend open-
stellen voor fietsers en voetgangers. Dat zou een minimale investering 
van de gemeente vergen en het racebaanbezwaar ondervangen. Nadeel: 
de verkeersdruk op Eiklaan en Vijverlaan zal verder toenemen. Deze 
suggestie is ter vergadering niet verder onderzocht, maar is wellicht 
toch interessant genoeg voor de gemeente om bij haar finale besluitvor-
ming te betrekken. (Frank Klok)

ALS Lenteloop 
Bilthoven

 
Op zondag 17 april wordt de eerste ALS Lenteloop georganiseerd. 
Een hardloop- en wandel event in Bilthoven. Het is een initiatief van 
Vincent Cornelissen bij wie in de zomer van 2015 ALS werd vastge-
steld. Doel is enerzijds om geld te werven voor de Stichting ALS en 
anderzijds om een evenement te organiseren waarbij de gezamenlijk-
heid van samen lopen en  samen het leven vieren voorop staat. Er kan 
naast hardlopen ook gewandeld worden. Voor de allerkleinsten is er 
de kidsrun. Ook voor mindervaliden wordt het mogelijk gemaakt mee 
te doen op een kort parcours!

De 10 kilometer is een prachtige loop door de bossen van Bilthoven. 
De 2,5 en de 5 kilometer zijn twee mooie stratenlopen door het groene 
Bilthoven. Inschrijven kan op www.alslenteloop.nl. Alle opbrengsten 
komen ten goede aan onderzoek naar ALS. Feest met muzikale om-
lijsting vanaf 13.00 uur op het Vinkenplein in Bilthoven.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG (DONDERDAG 10 MAART)

Ei-bieslook salade
Kip-saté salade
Filet americain

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

Gebakken biefstuk 
Honingham 
Spekrollade

  VOORDEEL HELE WEEK

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

BOEREN "CUM LAUDE" 
KAAS

Hij is er weer! 

Livar speklapjes
Gekruid of naturel

Schnitzels
Naturel of gepaneerd

Kipschnitzels

Baklapjes

STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

COMTE ZWITSERSE 
BERGKAAS

500
GRAM 6.98

100
GRAM 1.98

3 x 100
GRAM 5.50

500
GRAM 5.98

500
GRAM 8.98

3 x 100
GRAM 3.98

500
GRAM 5.50

500
GRAM 6.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 maart 
t/m woensdag 16 maart

Lekker voor het weekend! PINDA 
ROZIJNENMIX

250
GRAM 2.98

100
GRAM 3.49

ITALIAANSE DROGE 
WORSTJES

MACADAMIA’S

5 halen =
   4 betalen

Heerlijk mals!

Bossche bollen

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Slavinken, rundervinken en 
gehaktstaven

6 halen , 5 betalen

2
STUKS 5.-

Top kwaliteit!

5.-5
STUKS

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Aziatische week:

Vele nieuwe gerechten
zonder toegevoegde

e-nummers

Vis, vlees, of vega
met noedels, rijst of mihoen

________________________ 100 GRAM 1,49
Zaterdag verse Sushi!!!

Mooie

Broccoli
500 GRAM

Vers gesneden

Ananas
PER BAKJE

Hollandse 

Komkommers
ZE ZIJN ER WEER

ALLEEN MAANDAG 14, DINSDAG 15
EN WOENSDAG 16 MAART

0,79 0,990,99

GEKOOKTE

Bietjes
____________________500 GRAM 0,49
DE LEKKERSTE

Navel sinaasappels
____________________HÉÉL KILO 0,99
Pasta
MET GEVULDE KIP, TOMAAT EN PESTO

____________________100 GRAM 1,49

2 voor 

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

Van onze Patissier
Ko�  e-Caramel stam

met noten  9,95
Volop
Tarocco Sinaasappels
Uit Italië!!      Zeldzaam lekker
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Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Nu de leukste

Paasdecoraties!
bij De Wereldwinkel

advertentie

Ebbe Rost van Tonningen: ‘Elke winkelier en elk winkelcentrum heeft 
gezamenlijk of individueel de vrije keus. 

Zondagsopening voor winkeliers
door Henk van de Bunt

In de voorbije periode is in de gemeente De Bilt weer een burgerpeiling gehouden: een 
tweejaarlijkse steekproef onder ongeveer 2400 inwoners van De Bilt. Op voorstel van Beter 

De Bilt en de Partij van de Arbeid was in deze burgerpeiling van de gemeente een vraag 
opgenomen over de zondagopening. De uitslag is bekend. 

De vraagstelling luidde: ‘In de 
gemeente De Bilt mogen de win-
kels nu 4 zondagen per jaar open. 
Bent u vóór of tegen een uitbrei-
ding van de zondagsopening naar 
alle zondagen, met uitzondering 
van 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 
1e Kerstdag en Nieuwjaar (op 
deze dagen blijven alle winkels 
gesloten)’. De uitslag van de bur-
gerpeiling (onder voorbehoud van 
de definitieve rapportage) maakt 
duidelijk dat 37% voor de uitbrei-
ding naar alle zondagen is en dat 
een even groot (37) percentage 
hier tegen is. Zesentwintig pro-
cent gaf aan geen voorkeur of me-
ning te hebben. De gegevens zijn 
(ook) uitgesplitst per dorpskern. 
Het grootste percentage voor-
stemmers woont in Hollandsche 
Rading (50%). De meeste tegen-
stemmers in de kernen Maartens-

dijk (52%) en Westbroek (50%)

Discussie
Beter De Bilt organiseert op 
woensdag 16 maart om 20.00 
uur in de Bremhorst, Jan van 
Eijcklaan 31 Bilthoven een in-
formatie- en discussieavond over 
deze vraagstelling. Ebbe Rost van 
Tonningen namens Beter De Bilt 
hierover: ‘Het doel van de avond 
is om alle argumenten - voor en 
tegen - bespreekbaar te maken 
voor zowel inwoners als winke-
liers, waardoor de gemeenteraad 
mede op basis daarvan een besluit 
kan nemen’. 

Rost van Tonningen is van me-
ning, dat de gemeenteraad zich 
besluitvaardig moet tonen na zo’n 
lange wachttijd en op 31 maart in 
de gemeenteraad moet beslissen.

Divers
Onder de winkeliers zijn de me-
ningen even divers als onder 
de inwoners van de ook al zeer 
verschillende kernen van deze 
gemeente. Rost van Tonningen: 
‘Naast uitgesproken voorstanders 
en notoire tegenstanders is er ook 
een groep die niet voor en ook niet 
tegen is, maar het respecteren van 
de zondagsrust wil laten prevale-
ren. En het is ook goed daarbij op 
te merken dat deze zondagsrust-
wens niet alleen is gebaseerd op 
christelijke motieven, maar ook 
door kanttekeningen te plaatsen 
bij de zgn. ’24-uurseconomie’. 
Anderen daarentegen vinden, dat  
winkeliers zelf hun eigen concur-
rentiepositie moeten wegen te-
genover winkels in de omgeving, 
die wel op zondag open zijn’.

Keuze
Met nadruk wordt door de orga-
nisatie gesteld, dat elke winkelier 
en elk winkelcentrum gezamen-
lijk of individueel de vrije keuze 
heeft om zelf al of niet mee te 
doen bij een uitbreiding van de 
zondagsopenstelling. Rost van 
Tonningen: ‘Zo zou het kunnen, 
dat bijvoorbeeld in Maartensdijk 
de winkels op zondag niet open 
zijn en in De Bilt wel, afhankelijk 
van de voorkeur van winkeliers 
zelf’. Aan het eind van de avond 
zal mogelijk een werkgroep in het 
leven worden geroepen, die zich 
bezig gaat houden met het de-
tailhandelsbeleid in de gemeente 
De Bilt, in het kader van een ge-
meentelijke economische visie. 
Rost van Tonningen hierover: ‘De 
gemeente en de winkeliers kun-
nen naar mijn mening veel meer 
doen om de winkelcentra in de 
gemeente gezamenlijk te promo-
ten. De Bilt heeft (door de weers-
berichten van het KNMI) een zeer 
grote naamsbekendheid’.

Ontwikkeling Islamitisch
Centrum Bilthoven 

Donderdag 3 maart ondertekenden wethouder Hans Mieras en het bestuur van de Vereniging 
De Marokkaanse Islamitische Gemeenschap in De Bilt-Bilthoven de overeenkomst voor de 

ontwikkeling van het Islamitisch Centrum aan de Noorderkroon in Bilthoven. 

In de overeenkomst zijn afspra-
ken vastgelegd over de uitgangs-
punten waaraan de ontwikkeling 
moet voldoen en over de kosten 
die de vereniging voor haar re-
kening neemt. De overeenkomst 
maakt het mogelijk, dat de ge-
meente de bestemmingsplanpro-
cedure kan starten. 

Hierna kan de vereniging het 
voorlopige ontwerp verder uit-
werken in een definitief bouw-
plan. Als alles volgens planning 
verloopt, kan de gemeenteraad 
eind 2016 over het bestemming-
plan besluiten. De volgende stap 
is dan dat de vereniging een om-
gevingsvergunning aanvraagt. 

Nieuwbouwplannen
In september vorig jaar presen-
teerden de gemeente De Bilt en 
de Vereniging Marokkaans Isla-
mitische Gemeenschap de nieuw-
bouwplannen voor een islamitisch 
cultureel centrum aan de Noorder-
kroon in Bilthoven aan de buurt-
bewoners. Er komt een moderne 
moskee, die in de wijk een sociale 
rol wil vervullen. Naast de ge-

bedsruimte, biedt het gebouw ook 
ruimte voor huiswerkbegeleiding, 
taalles voor kinderen, cursussen 
voor vrouwen en een bibliotheek. 

Gebouw
Er is gekozen voor een compact 
en bakstenen gebouw dat lager 
is dan het naastgelegen woonge-
bouw. De vereniging is al ruim 30 
jaar gevestigd aan de Troelstra-
weg in De Bilt, maar groeit op die 
locatie uit haar jasje en heeft al 
sinds 2008 de wens om een nieuw 
centrum te bouwen. De gemeen-
teraad besloot in 2009 dat nieuw-
bouw mogelijk is aan de Noorder-
kroon. 

Op de websites van de Vereniging 
De Marokkaanse Islamitische Ge-
meenschap in De Bilt-Bilthoven 
en van de gemeente De Bilt is 
meer informatie over de plannen 
te vinden. 

Zie: www.moskeearrahman.nl 
of www.debilt.nl/islamitisch-
centrum.

Schetsontwerp (sept. 2015) van de nieuw te bouwen moskee. (illustratie Moskee Arrahman)

V.l.n.r. de heer C. El Hadoute (bestuurslid), de heer H. Mieras (wethouder), 
de heer A. Boutahar (voorzitter) en de heer A. Benaissa (secretaris).
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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

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

EEN WA S M A C H I N E  IS  MAATWERK !

De wasmachine kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De 
juiste capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te ver-
wachten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. 
Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij 
die fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

  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)

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

service voor ondernemers
Heteren

Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

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

Kijk voor meer info op

Wij helpen u graag!
Maak snel een afspraak en

we kijken samen naar de mogelijkheden.

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

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

Wilt u een nieuwe website?

www.parelpromotie.nl

D66 gaat graag met u in gesprek 

Volgende week organiseert
D66 De Bilt twee bijeenkomsten

14 maart: Digitale Zorg - Wie bepaalt?
Praat en luister mee met D66 Kamerleden Pia Dijkstra 
en Annelien Bredenoord, artsen en patiënten over 
de gevolgen van nieuwe digitale ontwikkelingen in 
de zorg. Op 14 maart vanaf 19:30 in het Alexander 
Monro Ziekenhuis Prof. Bronkhorstlaan 10, terrein 
Berg en Bosch, gebouw 94 in Bilthoven. 

15 maart:  Cultuur in De Bilt
De nieuwe cultuurnota van de gemeente De Bilt komt 
eraan. Ben je als kunstenaar of anderszins betrokken 
bij cultuur in De Bilt, praat dan mee met professionals 
en lokaal betrokkenen over de toekomst voor cultuur 
in De Bilt. Op 15 maart vanaf 19:30 in de voormalige 
Theresiaschool aan de Gregoriuslaan 10 in Bilthoven

Bijzonderheden en aanmelden,
kijk op: www.d66debilt.nl/agenda

Ga deze week 
nog naar 

‘de vershoek’
winkeliers op de 

Hessenweg
en spaar voor een

gratis 2e 
driegangenmenu!

brasserie
ink

eten & drinken

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

T (030) 221 31 81
info@restaurant-amis.nl

T (030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl

Hazelnootschuimtaartje 
met onze zelfgemaakte 
schuim nu € 6,95
Fries suikerbrood

nu € 2,25

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

Michael Ryan 
Schilderijen

Eddy Gheress
Beelden

Zondag 13 maart 
om 15.00 uur opening 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

13 maart | 10 mei 2016

advertentie

Boekenweek 2016 in De Bilt
De 81ste Boekenweek vindt plaats van 12 t/m 20 maart. Dit jaar richt de Boekenweek zich op 

onze grote buur Duitsland: het land van Bach, Berlijn en van Bratwurst.  
Van Goethe, Brecht, Schiller en Böll. Van diepgeworteld voetbalsentiment,  

de Tweede Wereldoorlog en kuilen aan het strand.

Het motto van de Boekenweek is 
‘Was ich noch zu sagen hätte’. Maar 
onze grote buur biedt nog zoveel 
meer onderwerpen om over te pra-
ten, te lezen en te schrijven en staat 
daarom ook centraal tijdens de Boe-
kenweek 2016 bij De Bilthovense 
Boekhandel en Bouwman Boeken. 

Op dinsdag 15 maart is er een le-
zing over Hans Fallada bij Bouw-
man Boeken aan de Hessenweg in 
De Bilt (aanvang 20.00 uur) door 
Anne Folkertsma. Dit wordt een 
buitengewoon boeiende avond 
over deze onlangs wereldwijd her-
ontdekte Duitse auteur, die een 
dramatisch leven leidde waarop de 
geschiedenis een duidelijke stempel 
drukte. Hans Fallada (1893 - 1947) 
heette in werkelijkheid Rudolf Dit-
zen. Op zijn achttiende belandde 
hij voor het eerst in de gevangenis 
omdat hij op een kamergenoot had 
geschoten, later zat hij meerdere 
keren vast vanwege drugs, diefstal 
en poging tot moord op zijn echtge-
note. Fallada koos zijn pseudoniem 
uit de sprookjes van de gebroeders 
Grimm. Hij was onder meer amb-

tenaar, boekhouder en nachtwa-
ker voordat hij zich geheel aan het 
schrijven wijdde. Met ‘Wat nu, klei-
ne man?’ (1932), dat in meer dan 
twintig talen werd vertaald, werd 
hij wereldberoemd. 

Minilandje
Op 18 maart is in de Bilthovense 
Boekhandel aan de Julianalaan 

1 van 17.00 tot 18.00 uur Philip 
Dröge te gast. Dröge is onderzoeks-
journalist, schrijver, columnist en 
initiatiefnemer van wetenschappe-
lijk persbureau FAQT. Dit jaar is 
het 200 jaar geleden dat het mini-
landje Moresnet ontstond. Ruim 
een eeuw was het een buurland van 
Nederland, bij de Vaalserberg lag 
het Vierlandenpunt. Philip Dröge 
beschrijft in het gelijknamige boek 
opkomst en ondergang van onze 
meest onbekende buur. Het landje 
had 300 inwoners, die zich in de 
loop van de tijd een echt volk be-
gonnen te voelen. Met een eigen 
hoofdstad, een staatshoofd en een 
verdedigingsmacht. De vrijheid en 
lage belastingen trokken duizen-
den avonturiers aan en Moresnet 
groeide uit tot een voorbeeld van 
hoe mensen zonder grote overheid 
welvarend en gelukkig konden wor-
den. Philip Droge vertelt tijdens de 
‘Bilthovense Boekenweek Borrel’ 
over dieven, gokkers, smokkelaars, 
mijnwerkers en een dromer die van 
Moresnet de ideale samenleving 
wilde maken en daar bijna in slaag-
de. [HvdB]

Philip Dröge vertelt op 18 maart 
over Moresnet.

Lezing Anne Doedens tijdens 
Boekenweek 2016

door Henk van de Bunt

Op woensdag 16 maart verzorgt dorpsgenoot en historicus Anne Doedens een lezing over de 
Frans-Duitse oorlog bij de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan 1 in Bilthoven. 

Op zijn bekende levendige ma-
nier zal Anne Doedens zijn gehoor 
meenemen naar een interessante 
fase uit de wereldgeschiedenis. 
Doedens: ‘Want Wereld-Oorlog 1 
is niet te begrijpen zonder kennis 
van juist deze Frans-Duitse Oor-
log. Overschaduwd door de Eerste 
Wereldoorlog raakte een feit als de 
dood en het sneuvelen van enkele 
honderdduizenden soldaten en bur-
gers voor velen in de vergetelheid. 
Het was deze oorlog die diepe haat 
tegen de Duitsers aanwakkerde in 
Frankrijk. Het Franse verlies van 
Elzas-Lotharingen lokte later mede 
de Eerste Wereldoorlog uit. Verge-
ten is dat Straatsburg - juist nu de 
zetel van het Europees Parlement 
en symbool van vreedzame Euro-
pese samenwerking - toen voor een 
groot deel verwoest werd. In deze 

oorlog leerde men de verwoesten-
de kracht van machinegeweren en 
Krupp-kanonnen kennen. De lucht-
oorlog kreeg een pril begin door de 
inzet van ballonnen’. 

Forten in deze regio
Volgens de Maartensdijkse histori-
cus leidde de Frans-Duitse Oorlog 
ook tot verbetering van de Neder-
landse defensie. Vier forten werden 
vlak voor en tijdens deze oorlog 
toegevoegd aan de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. In de Boeken-
week-lezing op woensdag 16 maart 
bij de Bilthovense Boekhandel zal 
ook een link worden gelegd tussen 
De Bilt en Maartensdijk met deze 
vaak vergeten maar zo belangrijke 
oorlog, met ingrijpende gevolgen 
tot in onze eeuw. Doedens hierover: 
‘Maartensdijk en De Bilt speelden 

een rol, al was het alleen maar om-
dat in de tijd van deze oorlog de 
forten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in de gemeente gebouwd 
werden. Driemaal is de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie in staat van 
verdediging gebracht. In 1870 tij-
dens de Frans-Duitse oorlog, tus-
sen 1914 en 1918 tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en in 1939 -1940. Er 
werden troepen gelegerd, het ge-
schut was in stelling gebracht. Het 
sluisje bij fort Ruigenhoek is naast 
de forten Ruigenhoek en Voor-
dorp een fysieke herinnering. Het 
boek waarop de lezing gebaseerd 
is, geeft ook een forten-fietsroute 
langs de forten van deze gemeente. 
De forten en hun geschiedenis staan 
dan ook opgenomen in het Bilts Di-
gitaal Museum. Maar er zijn meer 
verbanden …’ 

Anne Doedens bij het sluisje bij fort Ruigenhoek aan de Kanonsdijk.

Zang, fluit en piano  
in Schutsmantel

Tijdens een drukbezocht concert in de Bechsteinzaal 
van de Schutsmantel aan de Gregoriuslaan in Bilthoven 
trad afgelopen zondag het trio ArteMisses op in een zeer 

gevarieerd klassiek programma.

Sopraan Hester Hentzepeter en mezzosopraan Karen Langendonk zon-
gen allereerst enkele prachtige duetten van Purcell, Mendelssohn en 
Schumann, begeleid door de prachtig spelende pianiste Arwen Christi-
aanse, die daarna enkele solowerken van Liszt en nogmaals, Mendels-
sohn ten gehore bracht.
Het muisstille publiek genoot met volle teugen van deze betoverende 
dames, zeker toen het geheel werd afgesloten met enkele geliefde Mo-
zartduetten en Rossini’s niet te vermijden kattenduet, waarbij beide 
zangeressen als krolse katten door het publiek struinden. Een waardig 
slot van een geslaagde middag.                          (Peter Schlamilch) 

Hester Hentzepeter (sopraan), Karen Langendonk (mezzosopraan en 
fluit) en Arwen Christiaanse (piano).

Wolvenplein in het 
Weeshuis

Zaterdag 12 maart speelt de Utrechtse band Wolvenplein in het Wees-
huis van de kunst, Jasmijnstraat 6, de Bilt. Wolvenplein bestaat sinds 
2014 en maakt indie-pop met meerstemmige zang. De eigen nummers 
hebben sterke en pakkende melodielijnen die je niet snel meer loslaten. 
Wolvenplein is een band om je als luisteraar en concertbezoeker bij 
thuis te voelen en samen een feestje mee te bouwen. Aanvang 20.30 
uur. Voor meer informatie en aanmelding (beperkt aantal plaatsen): de 
website www.hetweeshuisvandekunst.nl.

Hulp bij 
belastingaangifte
De Formulierenbrigade van de Regionale Sociale 
Dienst (RSD) helpt mensen bij het invullen van de 

belastingaangifte. De medewerkers staan klaar voor  
alle inwoners van De Bilt met een minimumloon.

Als u wilt dat de Formulierenbrigade u helpt met uw belastingaangifte, 
dan kunt u daarvoor een afspraak maken. Dit kan telefonisch via het 
nummer (030) 6929504 of via 
een e-mail naar formulierenbri-
gade@rsdkrh.nl. De Formulie-
renbrigade is een gratis dienst 
van de RSD voor inwoners met 
een minimuminkomen. De me-
dewerkers kunnen u helpen bij 
het invullen van verschillende 
(digitale) formulieren. Bijvoor-
beeld van de gemeente, de be-
lastingdienst of aanvraagfor-
mulieren voor kwijtschelding 
van de gemeentelijke of water-
schapsbelasting. Ook kunnen u 
zij helpen bij het ordenen van 
uw administratie.
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Voordeel

298

695

400

399

1000
korting*

op een online
bestelling

voor jezelf
(of iemand anders)

200 STEPUP

Geldig van donderdag 10 t/m zaterdag12 maart 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Nieuw
van bakkerij 
Hendricksen 
uit Baarn
Turco taartje
van

€8,95

Dr. Oetker 
pizza
Ristorante
2 stuks

Ierse
runder
biefstuk
250 gram

De code is eenmalig te gebruiken voor een online bestelling en is geldig van 1 t/m 31 maart 2016. De overige voorwaarden vind je op jumbo.com/10eurokorting

Gebruik deze code:

Sperziebonen
1 kilo
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Peter van Dijk interviewt Japin
door Walter Eijndhoven

Als een lopend vuurtje ging het bericht door de regio dat op vrijdag 4 maart Arthur Japin in 
Westbroek zou worden geïnterviewd door Peter van Dijk, de initiatiefnemer van Westbroek 
schrijft! Niet alleen Westbroekers zaten in de zaal, maar ook enthousiaste toehoorders uit de 

omgeving. Zij kwamen niet voor niets.

Peter van Dijk vertelt: ‘Dit is echt 
de kers op de taart, een interview 
met Arthur Japin. Voor mij per-
soonlijk is een droom uitgekomen. 

Na drie lessen te hebben gegeven 
over ‘hoe een boek te schrijven en 
waar je allemaal op moet letten’, 
krijgen de cursisten, en andere be-

langstellenden, te horen hoe Japin 
een boek schrijft’. Voordat Japin 
het interview inging, gaf hij nog 
extra tips aan de cursisten, zodat zij 

nu ‘alles’ weten over hoe een boek 
te schrijven en waar een goed boek 
allemaal aan moet voldoen.Tijdens 
deze avond ging Japin voorname-
lijk in op het schrijfproces.

Emoties
‘Een boek bestaat meestal uit diver-
se personages, maar die karakters 
ontstaan niet, omdat de schrijver 
deze bedenkt. Vooral het creëren 
van een personage is iets dat zo-
maar op je pad komt’, aldus Japin. 
Hij vervolgt: ‘Het karakter van een 
personage in een boek wordt niet 
uitgezocht door de schrijver, maar 
ontstaat gewoon. Sterker nog, hij 
doet soms gewoon iets, dat de 
schrijver eigenlijk helemaal niet 
wil, maar het gebeurt wel. Ook ik 
heb weleens karakters in mijn boe-
ken, die gewoon ontstaan, tegen 
mijn zin in. Dan denk ik, ‘verdorie, 
waarom doet hij dat nou?’ Maar je 
hebt, als schrijver, gewoon geen 
vat op de ontwikkeling van een 
karakter. Iedere auteur zal daarmee 
moeten leren omgaan’. Toch advi-
seert Japin de schrijver in spé zich 
eerst te verdiepen in de verschil-
lende karakters binnen het boek. 
Vooral bij de historische roman is 
dat handig. Japin: ‘Voordat je be-
gint met het schrijven van een his-
torische roman, is al veel bekend 
over de diverse karakters. Daar-
voor is echt onderzoek nodig, in 
bibliotheken enzo, zodat je je een 
beeld kunt vormen over de diverse 
hoofdrolspelers in het boek. Feiten 
vind ik minder boeiend. Voor mij 
zijn karakters interessanter, als ik 
emoties ontdek bij deze personen. 
Daar kan ik iets mee’. 

Onbewust
Het schrijven van een boek is een 
onbewust proces bij Japin, om zo 
vrij mogelijk te zijn. Hij laat zich 
als het ware verrassen door het ka-
rakter, ondanks dat hij de ‘baas’ is 
over het personage. Japin: ‘Hier 
heb ik een mooi voorbeeld van. 
In één van mijn boeken staan tot 
driekwart van het boek twee ka-
rakters tegenover elkaar. Ik had al 

helemaal bedacht hoe het verhaal 
verder zou verlopen, tot er ‘zo-
maar’ iets gebeurt met één van die 
karakters en het hele verhaal een 
totaal onverwachte wending krijgt. 
Ik heb daardoor geleerd open om te 
gaan met een verhaal. Aan nieuwe 
schrijvers geef ik dan ook altijd de 
tip om met open vizier een boek te 
gaan schrijven .

Vertaald
Tijdens het interview komt het door 
Japin vertaalde werk van ‘De gulle 
boom’ aan bod, waaruit hij voor-
leest. Ondanks dat het werk dich-
terbij een gedicht komt dan bij een 
roman, wordt Japin toch geraakt 
door het boek. Japin: ‘De tekenin-
gen in het boek zijn erg belangrijk. 
Het thema gaat over het leven, over 
geven en nemen. Ik associeer mij 
meer met de boom, die alles geeft, 
dan met het jongetje, die zich lang-
zaam ontwikkelt tot man en alleen 
maar neemt van de boom. Ondanks 
dat ik meer opheb met romans dan 
met poëzie, vind ik dit een echte 
aanrader’. 

Tips
Aan het eind van de avond volgden 
nog tips van Japin aan beginnende 
schrijvers. Japin: ‘Werk elke dag op 
een vast tijdstip aan je boek, wat er 
ook gebeurt. En houd hieraan vast. 
Het schrijven van een boek vraagt 
alleen maar discipline en nog eens 
discipline van een auteur. Als er 
een ‘vuurtje’ in je brandt, dan komt 
het wel goed met het boek. Elke 
dag is onzeker, kan ik wel schrij-
ven, haal ik er voldoening uit, dat 
zijn vragen die elke schrijver zich 
stelt. Neem van mij maar aan, twij-
fel hoort bij het schrijven. Voor mij 
was een leermoment: discipline en 
rust, dan komt het wel goed met 
een boek!’.
Paul de Rooij, één van de luiste-
raars in de zaal: ‘Wat een leuke 
man is dat. Ik heb bijna al zijn 
boeken, maar Japin heeft toch een 
ander beeld van zichzelf dan het 
beeld dat ik van hem heb. Ik heb 
weer stof om over na te denken’.

Peter van Dijk en Arthur Japin met het boek ‘De Gulle Boom’, het ontroerende verhaal over de vriendschap 
tussen een boom en een jongetje, klinkend vertaald door Arthur Japin (links).  

Weer gevarieerd Gluren bij de Buren
door Guus Geebel

Voor de achtste keer vindt op zaterdag 19 en zondag 20 maart Gluren bij de Buren plaats. 
Liefhebbers kunnen tijdens dit festival op huiskamerniveau, in woningen die bewoners 

beschikbaar stellen, kosteloos activiteiten bijwonen. Artiesten en kunstenaars zorgen voor een 
gevarieerd programma met muziek, theater, cabaret, beeldende kunst en verhalen.

Woensdag 2 maart kwam een aan-
tal artiesten en woningbezitters in 
De Bilt bijeen om kennis met el-
kaar te maken en aanvullende in-
formatie te krijgen. Op 19 maart 
zijn er op elf locaties activiteiten 
en op 20 maart in veertien wonin-
gen. Bijna alle optredens beginnen 
beide dagen om 13.00, 14.30 en 
16.00 uur en duren steeds ongeveer 
een half uur. Iedereen kan dus per 
dag drie locaties bezoeken. Op een 
locatie wordt drie keer hetzelfde 
programma uitgevoerd. Het volle-
dige programma van Gluren bij de 
Buren staat op www.glurenbijde-
buren-debilt.nl. Ook met flyers en 

sandwichborden wordt aandacht 
aan het evenement geschonken. 
De organisatie adviseert van tevo-
ren de website te raadplegen om te 
kijken of een bepaalde activiteit 
door omstandigheden misschien 
niet doorgaat of door wat anders is 
vervangen. 

Algemeen
De artiesten en de mensen die de 
locatie beschikbaar stellen doen 
dat belangeloos. De optredens zijn 
gratis, maar om dit evenement 
een volgende keer weer te kunnen 
organiseren is een vrijwillige bij-
drage welkom. Er staan daarvoor 

bij de optredens speciale spaar-
potten in de vorm van een huisje 
en mandjes. Gluren bij de Buren 
is een initiatief van de Stichting 
Kunst en Cultuur (SKC). Het eve-
nement wordt georganiseerd door 
Els Bonten, Titia Brouwer, An-
drea Juriaanse, Caroline Willemse, 
Roos de Bruin en Inge Fuijkschot. 
Sinds dit jaar heeft Ad Baars zich 
ook bij de organisatie aangesloten. 
‘Dat is reuze handig, want behalve 
dat hij deze prachtige ruimte heeft 
en die ook beschikbaar stelt voor 
optredens, is hij ook erg handig’, 
zegt SKC-voorzitter Inge Fuijk-
schot. 

Artiesten en kunstenaars met woningbezitters bijeen in De Bilt.

Zorgboerderij in 
Westbroek

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart wordt in het Dorpshuis in Westbroek 
de plattelandskomedie ‘Zorgboerderij De Drie Gebroeders’ nogmaals 
uitgevoerd. Een superleuke komedie waarbij de tegendraadse belangen 
van de broers steeds weer naar voren komen. [WE]
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

ITALIAANSE ENTRECOTE

Huisgerijpte entrecote met zontomaatjes, 

Parmezaanse kaas en oliepesto marinade
100 gram 2.25

GEVULDE VARKENSOESTERS

Malse varkensbiefstuk gevuld met notenkaas en mild 

gemarineerd, ca. 10 tot 12 min. bakken.
100 gram 1.75

KALFSROSBIEF

Iets aparts! Alleen nog even kruiden en rosé te 

braden; met een dun laagje vet
100 gram 2.75

FRANS OVENSLEETJE

Met o.a. gemarineerde varkenshaas, roombrie, 

zontomaatjes, ca. 18 min. 150°C
100 gram 1.50

RUNDERRIBLAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug, grof van draad en iets 

doorregen, ca. 2½ tot 3 uur stoven
500 gram 6.25

VERSE KALFSLEVER

Even door de bloem halen, zout & peper; zachtjes kort 

zachtjes bakken in ruim boter
100 gram 2.98
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 7 maart t/m zaterdag 12 maart. Zetfouten voorbehouden.

VOORJAAR

Nu zaaien is
straks oogsten.

Ons assortiment 
moestuinbakken 

en zaaigoed is 
vernieuwd en

 vergroot. 

Dimanin Ultra verwijdert 
groene aanslag van alg, 
mos en schimmels op 
allerlei materialen en houdt 
dit maandenlang schoon. 

Tolakkerweg 138  •  Hollandsche Rading  •  035 577 1425  •  info@karelhendriksen.nl  •  www.karelhendriksen.nl pagina

✓  in je tuin
✓  op je balkon

✓  op je terras
✓  in je huis

Tuinaarde 
3 zakken à 25 ltr  

voor € 2.50

inspireert, helpt en brengt het

Primula’s 

Geschikt voor 
binnen en buiten!

NU 5 stuks voor  € 3.99

(aanbieding geldig t/m 15 maart 2016 en zolang de voorraad strekt)

Narcis Tête-à-Tête
5 stuks voor

€ 5.-

Violen 12 stuks 
voor € 3.99 

Dimani Ultra 500 ml 
voor 250 m2  

€ 14.95      

Drukspuit 6L 
nu € 9.95    

Mis het niet!

Weg met die 
groenaanslag!

Breng kleur aan in 
je bloembakken met 
onze voorjaarsbloeiers

Tijd om de 
grond op te 
hogen en te 
egaliseren!

Pokon Bemeste 
Tuinaarde is hier 
zeer geschikt voor!

1392_BC_Karel_Voorjaar_150x200_def.indd   1 07-03-16   11:54

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

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

Indoor Brabant 10 - 13 maart

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

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 

Weet jij, samen met een gedreven team, service en commercie
perfect te combineren? Dan is deze baan misschien iets voor jou. 

Voor een nieuw Uitvaart Contact Center in Groenekan (Utrecht)
zijn wij per medio maart 2016 op zoek naar

Callcenter medewerkers
voor avond, nacht en weekend

• Fulltime (40 uur per week) • Parttime (10-20 uur per week)

Als callcenter medewerker sta je onze klanten telefonisch te woord.
Je ontvangt telefoontjes vanuit heel Nederland, beantwoordt vragen
en coördineert de diensten en acties die daaruit volgen.
Je werkt wisselend in de avond, nacht en het weekend.

Wat vragen wij?
•	 Je	bent	klantvriendelijk	en	servicegericht
•	 Je	spreekt	ABN	
•	 Je	hebt	een	groot	inlevingsvermogen
•	 Je	bent	flexibel	en	positief	ingesteld
•	 Je	bent	commercieel
•	 Je	bent	gewend	om	met	de	computer	te	werken	
•	 Je	bent	bereid	de	aangeboden	trainingen	te	volgen

Wat kun je van ons verwachten?
•	 Arbeidsvoorwaarden	conform	de	CAO	uitvaartbranche
•	 Een	functie	met	uitdaging	en	verantwoordelijkheid
•	 Werken	in	een	groeiende	organisatie
•	 Werken	in	een	jong	en	enthousiast	team

Spreekt deze functie jou aan dan kun je jouw motivatie en CV sturen naar 
Thomas.Macco@rouwservice-nederland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Benefietdiner voor De Vierstee
door Henk van de Bunt

Een ad-hoc-werkgroep spant zich in voor de renovatie van De Vierstee in Maartensdijk middels 
een benefietdiner, voorafgaand aan een voorstelling van Nel Kars op 9 april a.s. Mogelijk is het 

diner tegelijk een start voor een blijvend ontmoetingsmoment aan een aanschuifeettafel. 

De werkgroep bestaat uit Jeltje van 
Dijk, Tiny de Groot, Joske Andries-
sen, Isis Dijkstra, Rob Klaassen en 
Bertien Collette. Jeltje: ‘Wij willen 
stichting Vierstee 2.0 helpen vol-
doende financiën voor een goede 
renovatie van De Vierstee bij elkaar 
te krijgen. Wij willen het te ont-
vangen bedrag oormerken voor het 
opknappen van de keuken’. Bertien 
Collette: ‘Dit benefietdiner is niet 
zomaar een hapje, maar een echt di-
ner met verschillende gangen. Hoe 
het menu er uit gaat zien willen we 
nog niet verklappen, maar ik kijk er 
al naar uit’. 

Sponsoren
Isis Dijkstra: ‘Gelukkig hebben wij 
al een aantal sponsoren gevonden 
(slager Zweistra, traiteur Land-
waart, bloemen Las Flores en wijn-
handel Op de Terp), maar we heb-
ben er nog meer nodig, want van 
het bedrag, dat wij voor het diner 
vragen moet zoveel mogelijk over-
blijven voor De Vierstee’. Bertien 
Collette vervolgt: ‘De voorberei-
ding doen wij met een klein groep-
je, maar straks hebben we (jonge) 

vrijwilligers nodig om te helpen bij 
het gezellig maken van de ruimte, 
het dekken van tafels, de bediening 
en het verlenen van hand- en span-
diensten. Het bijzondere van een 
benefietdiner is dat je door iets te 
doen waar je volop van geniet, je 
ook andere mensen helpt’. 

Onderzoek
Jeltje: ‘Heeft u een keer geen zin 
of tijd om te koken of vindt u het 
gezellig om samen met anderen te 
eten, dan is een eettafel in De (ge-
renoveerde) Vierstee misschien een 
oplossing’. Met deze vraag onder-
zochten wij bij de bezoekers van 
de aftrap Vierstee 2.0 of bij de ko-
mende renovatie van De Vierstee 
de mogelijkheid voor het organi-
seren van een simpele, incidentele 
eettafel (voor alle leeftijden!) kan/
moet worden gerealiseerd. Op deze 
manier kan men meer mensen le-
ren kennen, wat voor alleenstaan-
den ongeacht hun leeftijd vooral 
van belang is’. Bertien: ‘Maar ook 
wanneer je niet alleen woont is dat 
belangrijk, want ook daar kan al 
of niet onverwacht een eind aan 

komen. Het hebben van een soci-
aal netwerk is vooral in deze tijd, 
waarbij ondersteunende voorzie-
ningen stuk voor stuk afbrokke-
len essentieel. Iemand die zich dat 
bewust is en daar dus aan werkt is 
bezig met primaire preventie. De 
overheid heeft dat helaas niet in 
de gaten, gezien het beleid dat mo-
menteel wordt gevoerd. De mensen 
moeten zelfwerkzaam zijn is het to-
verwoord bij bezuinigingen, maar 
helaas is niet iedereen daartoe in 
staat’. 

Reacties
De reacties op het vragenformu-
lier waren positief. Reden voor 
de werkgroep na het benefietdiner 
door te gaan met het maken van 
plannen. Isis: ‘Wij denken aan 
een ‘aanschuifeettafel’, zodat ook 
mensen die alleen komen meteen 
aanspraak hebben. Het worden 
dan eenvoudige, maar wel lekkere 
maaltijden, zoals stamppot, maal-
tijdsoep e.d. Dus ook niet prijzig. 
Maar het niet duur willen maken 
betekent ook dat we met vrijwilli-
gers moeten gaan werken, net als de 

bibliotheek. De toekomstmuziek is 
ook in Maartensdijk een zgn. Res-
toVanHarte: iedereen hoort erbij in 
de samenleving en eenzaamheid en 
sociaal isolement moeten onder de 
aandacht worden gebracht en be-
streden door mensen met elkaar in 
verbinding te brengen door samen 
te koken en te eten’. Dit komt alle-
maal eerst aan de orde wanneer de 
renovatie klaar is, maar de project-
groep vraagt wel al bij de renovatie 
daar al aan te denken. Vandaar de 
‘oormerking’ van de revenuen voor 
de keuken van De Vierstee. Voor 
die tijd wil de groep al wel vast een 
proef nemen. 

Aanmelden
De projectgroep noemt het onlangs 
gestarte initiatief door de bewoners-
raad van Dijckstate prima en wil dat 
graag alle lof toe zwaaien: ‘Door het 
wegvallen van een restaurantfunctie 
in Dijckstate zijn de trouwe bezoe-
kers in problemen gekomen en deze 
worden hiermee grotendeels opge-
lost. Maar wat wij willen bereiken is 
iets anders en op een andere plaats’. 
Wanneer men wil deelnemen aan 
het benefietdiner dan kan men zich, 
liefst zo spoedig mogelijk, aanmel-
den via www.vierstee.nl. Over het 
tijdstip worden de deelnemers nog 
geïnformeerd.

V.l.n.r. Jeltje van Dijk, Isis Dijkstra en Bertien Collette nodigen u namens de werkgroep uit voor het benefietdiner.

Nieuwe inrichting voor Plutolaan 
en Zonneplein

In de tweede week van maart begint de gemeente De Bilt met de vernieuwing van de 
rioolleidingen onder de Plutolaan en het Zonneplein in Bilthoven. Aan het einde van de 

werkzaamheden zijn ook de straten en het groen opnieuw ingericht.

De afvalcontainers gaan onder-
gronds en er komen extra parkeer-
vakken en snelheid-remmende 
verkeersplateaus. Ook in de Nep-
tunuslaan, Saturnuslaan en Uranu-
slaan gaat de schop de grond in. Tot 
slot richt de gemeente het afgeslo-
ten deel van het Zonneplein in als 
een aaneengesloten plantsoen met 
een wandelpad. De werkzaamhe-
den duren tot eind van dit jaar.

Samenwerking
Om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken, werkt de gemeente sa-

men met de beheerders van het gas-
, elektra- en waterleidingnet, Stedin 
en Vitens. In maart beginnen deze 
partijen gezamenlijk met het ver-
vangen van hun kabels en leidin-
gen. Dit gebeurt grotendeels met 
het graven van smalle sleuven in de 
trottoirs, parkeervakken en groen-
stroken. Deze werkzaamheden vin-
den ook plaats in de Neptunuslaan, 
Saturnuslaan en Uranuslaan. In de 
Plutolaan en het Zonneplein ver-
nieuwt de gemeente het riool en de 
buitenruimte als de kabels en lei-
dingen gereed zijn. 

Tijdelijke omleiding 
Gemeente en nutsbedrijven vervan-
gen het riool en de kabels en leidin-
gen tot in de Planetenbaan, gezien 
vanaf het Zonneplein. Dat betekent, 
dat die kruising ergens in het najaar 
tijdelijk is afgesloten en het verkeer 
op de Planetenbaan wordt omgeleid 
wanneer de gemeente daar aan de 
gang is. De bus rijdt dan even via 
de 1e Brandenburgerweg en de 
haltes langs de Planetenbaan zijn 
tijdelijk buiten gebruik. Meer in-
formatie vindt u op www.debilt.nl/
projecten. 

Online boodschappen 
bij Jumbo

Dinsdag 1 maart openden CFO Ton van Veen en Jelle en Wiljanda 
Farenhorst het 200ste Pick Up Point. Hiermee heeft Jumbo veruit het 
grootste aantal Pick Up Points, afhaalpunten voor online bestelde bood-
schappen, in de markt. 

 CFO Ton van Veen en ondernemers Jelle en Wiljanda (rechts) van 
Jumbo Farenhorst verwelkomen klanten bij het 200ste Pick Up Point 
van Jumbo. 

Bosbergschool plant 
boom voor later

Maandag 7 februari hield de Bosbergschool in Hollandsche Rading een 
vervroegde boomfeestdag die eigenlijk op 16 maart in Nederland ge-
houden wordt. Purple Monday is bij de Bosbergschool inmiddels een 
begrip. De school stimuleert kennis en interesse op het gebied van we-
tenschap en natuur. Een boom planten, als herinnering voor later past 
daar uitstekend bij. Het was een feestelijk moment wat mooi past in het 
feestelijke jubileumjaar in aanloop naar de reünie voor oud leerlingen 
en leerkrachten op 8 april. Meer informatie over de reünie kunt u vin-
den op www.debosbergschool.nl

Over 60 jaar is dit boompje een boom geworden. Welke oud-leerlingen 
zullen zich dit moment dan nog herinneren.
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Natuurlijk 
wilt u ook 

wat moois mee 
naar huis nemen. 
Daar hebben we op 

gerekend:

U bent a.s. zaterdag welkom bij één van de drie 
boeiende en leerzame snoeidemonstraties van 
onze specialist Peter Koster. Rozen, hortensia’s, 
fruit enz. Hoe u ze moet snoeien, maar ook 
wannéér u ze moet snoeien.

Heeft u vragen, dan is dit dé  
gelegenheid om ze te 
stellen. Na afloop staat er 
een GRATIS kopje 
koffie voor u klaar 5,95 3,95

 Aanvangstijden: 11.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035-6012883 • www.vaarderhoogt.nl Ook zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

ZATERDAG 12 MAART GRATIS SNOEIDEMONSTRATIES

Violen in hangpot
Diverse kleuren, doorsnee pot 23 cm.

VAN HET nieuwe

TUINMEUBEL 
SEIZOEN!

1 2  M A A R T  2 0 1 6  
Op zaterdag 12 maart willen wij, van HG Tuinmeubelen in Loosdrecht het nieuwe 

tuinmeubelseizoen openen.  U bent van harte welkom om  een kijkje te komen 

nemen in onze showroom . Onze gloednieuwe collectie bestaat uit tuinmeubelen,  

barbecues, kachels, sfeerhaarden, en verlichting!  Vanaf 9:30 tot 17:00!

Er zijn die dag een aantal mooie prijzen te winnen en er gelden een aantal 

aanbiedinaanbiedingen waar u uw voordeel mee kunt doen. Uiteraard is er ook een kok 

aanwezig die zorgt voor de nodige versnaperingen!  

Nootweg 11
1231 CP Loosdrecht

www.hgtuinmeubelen.nl
info@hgtuinmeubelen.nl

035 820 00 02

Restaurantmanager
M/V in Wijkrestaurant Bij de Tijd

Wijkrestaurant Bij de Tijd is een ontmoetingsplek waar wijkbewoners, bewoners van woon- en zorgcentrum 
Weltevreden en hun gasten terecht kunnen voor activiteiten, koffie, lunch en diner. In Wijkrestaurant Bij de Tijd 
vinden diverse activiteiten plaats, georganiseerd voor en door wijkbewoners en door MENS De Bilt. Als mana-
ger van het restaurant Bij de Tijd ben je de spil in de organisatie. Je dient ervoor zorg te dragen dat de service 
aan onze gasten constant van hoog niveau is. Bovendien heb je de verantwoording voor het uitvoeren van het 
beleid van het restaurant. Doorgaans doe je de bediening bij de avondmaaltijden alleen en bij aangekondigde 
drukte kunnen er flexkrachten worden ingezet. Je werkt nauw samen met de kok en met een sociaal werker 
van MENS De Bilt, de aanpalende welzijnsorganisatie die vooral zorgdraagt voor de begeleiding van vrijwilligers.

Takenpakket:
• Bedieningswerkzaamheden
• Trainen van medewerkers en vrijwilligers  tot het juiste serviceniveau, 
• Verwerken van administratie en afhandelen van financiële werkzaamheden 
 (facturering en controleren) 
• Verzorgen van mise a place en opbouw zalen
• Aannemen van reserveringen en partijen. Hierbij de gasten adviseren in menu en drank keuzes,
 ook maak je prijsafspraken in samenspraak met de chef kok  
• Maken van dienstroosters
• Verantwoordelijk voor de HACCP

Opleiding en competenties:
• Afgeronde horeca-opleiding MBO (of vergelijkbaar)
• Administratief onderlegd (computerkennis word/excel)
• Sterk organisatorisch vermogen
• Minimaal 3 jaar ervaring in gelijkwaardige functie
• Ondernemende en commerciële instelling
• Representatieve uitstraling, goede besluitvaardigheid, accuraat en efficiënt

Wat kun je van ons verwachten?
• Een dynamische, veelzijdige functie in een innovatieve en kleinschalige werkomgeving
• Een bij de functie passend salaris (FWG 35, max 2500 bruto p/mnd op basis van fulltime functie)
• Je valt onder het CAO VVT
• Een contract voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband
• Deze functie is voor 32 uur per week
 (2 dagen van 16.00 tot 20.00 uur + 3 dagen van 12.00 tot 20.00 uur)

Heeft u interesse?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Evelien Ribbens op telefoonnummer: 06 16465972. 
Sollicitaties kun je richten aan De Bilthuysen, ter attentie van Wijkrestaurant Bij de Tijd, Marijke Meenhorst, 
personeelsadviseur, Antwoordnummer 3527, 3720 WB Bilthoven 

Sluitingsdatum 18 maart 2016 - sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 maart 2016.

Flexkrachten voor Wijkrestaurant
Bij de Tijd

Ben jij op zoek naar een leuke (bij)baan? Dan is dit echt wat voor jou. Wij zijn op 
zoek naar medewerkers die talent hebben om te bedienen in wijkrestaurant Bij 
de Tijd. Een restaurant dat openstaat voor alle mensen in de wijk. Ga jij graag met 
mensen om en vind je werken in de horeca leuk dan ben je in ons wijkrestaurant 
Bij de Tijd aan het goede adres.

De taken bestaan uit het opnemen van bestellingen, bedienen, spoelkeuken en 
gastvrouw/-heer zijn. Minimumleeftijd: 17 jaar. Horeca-ervaring is een harde eis. 
Je bent representatief, klantvriendelijk en enthousiast. De werktijden zijn vanaf 
16.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Inhoudelijke informatie kun je verkrijgen bij Henk 
Roemers, 030-2209615. Je komt in dienst bij De Bilthuysen. Je CV kun je mailen 
aan l.vanschaik@debilthuysen.nl, (Lia van Schaik, coördinator flexbureau) onder 
vermelding van het aantal uren dat je beschikbaar bent en waarbij je aangeeft dat 
het om de vacature bij wijkrestaurant Bij de Tijd gaat.

Fulltime verkoopmedewerker gevraagd

Wij zijn op zoek naar een jonge enthousiaste medewerker die zich herkent in de 
volgende voorwaarden:
•	 Flexibel, klant- en servicegericht en zelfstandig kunnen werken
•	 Kennis en/of ervaring met doe-het-zelf en bouw
•	 Affiniteit	met	dieren	en	tuinieren
•	 In staat om zwaar werk te verrichten. (uitpakken levering)
•	 Je vindt het plezierig om werkzaam te zijn in een klein team.

De	taken	die	bij	deze	functie	horen	zijn	het	aanvullen	en	onderhouden	van	de	
winkel, de ontvangst van binnenkomende goederen en het verkopen en adviseren 
van	klanten.	Spreekt	dit	jou	aan	stuur	dan	je	sollicitatie	met	CV	per	brief	of	e-mail	
binnen 14 dagen naar: info@firmavanderneut.nl

Groenekanseweg 9,
3737 AA  Groenekan
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Enquête voor inwoners 
Hollandsche Rading

door Marijke Drieenhuizen

Mens De Bilt en Samen voor Hollandsche Rading (SVHR) zijn begin 2016 het project Diensten 
voor ouderen in Hollandsche Rading gestart. Het project wordt gefinancierd door het Oranje 
Fonds. Het eerste doel is om door middel van een enquête te onderzoeken wat er nodig is om 

ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 

Ook wordt onderzocht of mensen 
weten welke voorzieningen er al 
zijn in de gemeente. Het laatste 
punt van onderzoek is het in kaart 
brengen wat mensen uit Holland-
sche Rading voor elkaar kunnen 
doen in de vorm van burenhulp. 
Het uiteindelijke doel is om te 
komen tot een manier waar vraag 
en aanbod binnen het dorp samen-
komen, bijvoorbeeld een digitaal 
platform. Het idee daarachter is 
dat veel mensen bereid zijn elkaar 
te helpen, maar dat dat niet vanzelf 
gebeurt. De enquête wordt na 16 
maart uitgezet onder alle 565 huis-
houdens en de organisatie hoopt 
op een hoge respons. 

Diensten
Het project Diensten voor ou-
deren maakt onderdeel uit van 
de pilot Gebiedsgericht wer-
ken. Uitgangspunt hierbij is het 
in kaart brengen wat er leeft in 
Hollandsche Rading. Dit is in-
middels geïnventariseerd en 
door bewoners vertaald in acties. 
Met in het achterhoofd steeds 
het behouden en versterken van 
het woongenot. Hierbij worden 
verbindingen gelegd binnen ver-
schillende groepen in het dorp 
maar ook dorps overstijgend. 
Zo is er bijvoorbeeld ook con-
tact met de gemeente De Bilt en 
Mens De Bilt.

Projectteam
Het Projectteam Diensten voor ou-
deren bestaat uit Alice Plantinga, 
Kees Floor en Esther van Dijk, als 
actieve vrijwilligers uit Holland-
sche Rading en Annet Meeuws 
namens Mens De Bilt. Samen 
hebben zij een ambitieus project-
plan opgesteld waarbij de start in 
januari 2016 stond en de einde-
valuatie in december van dit jaar. 
In die tijd is de enquête gemaakt 
en uitgevoerd en geanalyseerd 
door een ingehuurd bureau om 
geheel onafhankelijk de gegevens 
te verwerken. Alice Plantinga: ‘Er 
gebeurt al heel veel onderling in 
Hollandsche Rading maar er kan 

nog meer is het idee. Het moet 
voor inwoners van alle leeftijden 
mogelijk zijn om in Hollandsche 
Rading te (blijven) wonen, ook op 
hun oude dag. Om dat mogelijk te 
maken zouden mensen wellicht 
actiever deel kunnen gaan nemen 
aan het helpen van hun buren. De 
uitslag van de enquête zou aan 
kunnen tonen dat dit idee klopt. 
Daarmee kunnen we dan verder 
bouwen aan een platform waar op 
een laagdrempelige manier vraag 
en aanbod samenkomen. Mocht 
die uitkomst er komen dan willen 
we ook dit jaar het platform opzet-
ten en uitrollen’. 

Draagvlak
Belangrijk voor het slagen van dit 
project is voldoende draagvlak. 
Kees Floor: ‘Er zijn door de start 
van de pilot gebiedsgericht werken 
veel mensen bereid gevonden om 
zich hier voor in te zetten. De en-
quête is er niet alleen voor om de 
behoeftes en wensen van ouderen 
te peilen, een belangrijk deel gaat 
dus ook over de vraag wat mensen 
zelf kunnen doen en wat er mo-
gelijk is met burenhulp. Daarom 
hopen we dat alle huishoudens de 
enquête in willen vullen. We zijn 
een klein dorp maar de sociale co-
hesie is groot. Dat zal blijken en 
dat is mooi’. 

V.l.n.r. Annet Meeuws, Alice Plantinga en Kees Floor hebben een enquête opgesteld om behoeftes van ouderen 
te peilen maar ook de bereidheid van de andere inwoners om elkaar te helpen. 

Feest bij De Kroeg
Ongeveer veertig deelnemers hebben afgelopen vrijdag feest gevierd bij De Kroeg. De Kroeg, 

een vrijetijdsactiviteit voor mensen met een beperking, is er elke eerste vrijdag van de maand in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd. 

Afgelopen vrijdag was er een dis-
co, dj Arie kreeg bijna iedereen op 
de dansvloer. Voor wie niet wilde  

dansen waren er ook allerlei spel-
letjes te doen. 
Het was wederom een groot suc-

ces. De eerstvolgende disco wordt 
georganiseerd op vrijdag 1 april 
(geen grap).                         [MD]

Gedragsverandering 
in Alzheimercafé

  
Op dinsdag 15 maart vindt er weer een Alzheimer Café 

plaats in De Bilt. De locatie is het restaurant in 
woon- en zorgcentrum De Koperwiek,  

Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstellenden. Er staat iedere keer een ander 
thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd. Het thema 
van deze avond is ‘Gedragsverandering bij dementie hoe maak je dat 
bespreekbaar’. Er zijn muzikale intermezzo’s en er is ruimte voor ge-
zelligheid en contact met elkaar.
Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna 
is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten. 
De toegang is altijd gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. 
Voor meer informatie (ook vervoersvragen): Alida Melkert, tel.nr. 030 
6562977 of met Bea van Doeland, tel. 030 2219022. 

Familiefestival voor WKZ
Op zondag 13 maart tussen 13.00 en 17.00 uur vindt 

het Kleurrijk Familiefestival plaats in Het Lichtruim in 
Bilthoven. De opbrengst komt volledig ten goede aan het 

WKZ Kindersportcentrum.

Tijdens het Kleurrijk Familiefestival worden meer dan 25 creatieve 
workshops en optredens aangeboden. Het KunstenHuis De Bilt-Zeist 
levert een belangrijke bijdrage aan het Kleurrijk Familiefestival en ver-
zorgt meerdere workshops waaronder: Percussie, Breakdance, Work-
shop Zang en Kostuum en make-up. Museum Beeld en Geluid werkt 
ook mee en neemt een greenscreen mee en een animatiekar. Zo kan je 
grappig op de foto met je superster of je eigen animatiefilm maken. 
Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang. Tickets en loten voor het 
Kleurrijk Familiefestival zijn te bestellen via kleurrijkfamiliefestival.
wetickets.nl

Derde ronde 
Energy Battle

Voor de derde en laatste keer in het lopende stookseizoen organiseert 
energiecoöperatie BENG! een wedstrijd in ‘Thuis besparen van ener-
gie’. Deze laatste ronde van stookseizoen ‘15/’16 loopt van 28 maart 
tot 28 mei. Inwoners van De Bilt gaan met elkaar de strijd aan. Onder 
begeleiding van BENG! wordt een Energy Battle-kernploeg gevormd, 
zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Houdt u voor de resul-
taten van de tweede ronde, de BENG!-website in de gaten. 
Bij deelname komt de Energieambassadeur van BENG! bij u thuis, om 
de zogenoemde Wattcher aan te sluiten op de meterkast. Deze monitor 
reageert op het in- of uitschakelen van een huishoudelijk apparaat. Hij 
wijst uit waar en hoeveel energie in huis wordt verbruikt. De E-ambas-
sadeur kan u helpen om het verbruik nog verder omlaag te brengen. 

Ook gratis meedoen? Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de 
website, www.beng2030.nl – Energy Battle. Inschrijving sluit op 19 
maart. Voor nadere vragen kunt u terecht op elma@beng2030.nl of 06 
45634961. 

Dolle pret op de dansvloer van De Kroeg. (foto Hans Lebbe)
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele 
openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Acties zijn geldig van woensdag 9 t/m dinsdag 15 maart 2016

Alleen geldig op vrijdag 11 t/m zondag 13 maart 2016

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,

Alleen geldig op vrijdag 11 t/m zondag 13 maart 2016

 Boterkoek, kersen-, 
appelkruimel- of kokostaart 
Ø 16 cm, 350 gram

Wicky 
3 pakken met 10 pakjes 
van 0.2 liter
van: 5.07
voor: 3.38

2+1
GRATIS

Per liter 0.56

9.799.799.799.
per krat

Per liter 1.36
Heineken krat 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
Per krat
14.49

1.491.491.491.
per stuk

Per kilo 4.26

Musikids treedt op 
met Peter Pan 

door Henk van de Bunt

Zondagmiddag 6 maart vond een bijzondere 
muziektheatervoorstelling plaats van Musikids. Acht 

kinderen tussen de 7 en 9 jaar opgetreden in W4 
(Weltevreden) in De Bilt. Allemaal kenden ze de teksten, 
dansjes en zang uit hun hoofd en wisten ze van Peter Pan 

een prachtig muziektheater te maken. 

Musikids is een initiatief van Noor Proost en Joran Gardenier om 
kinderen van groep 4 en 5 (leeftijd 7-9 jaar) kennis te laten maken 
met muziektheater. Noor en Joran, allebei oud-leerlingen van de 
Martin Luther Kingschool in Maartensdijk, hebben dit initiatief in 
samenwerking met Stichting Mens tijdens hun brugklasjaar opgezet 
vanuit hun passie voor muziektheater. Zij willen hun passie graag 
delen en kinderen begeleiden in vergroting van zelfvertrouwen door 
over hun eigen verlegenheid te stappen en hun talenten te ontdek-
ken.

Delen en helpen
Noor Proost (12) vertelt: ‘Ik hou ontzettend veel van kinderen en 
wil ze graag iets leren. Ik zit in de brugklas van de Werkplaats en 
doe dit vrijwillig. Dit om de kinderen die een beetje verlegen zijn te 
helpen er over heen te komen en met anderen mijn passie te delen 
met zingen, dansen en toneel spelen. Het is ook om mijn ontwikke-
ling met kinderen te vergroten. Ik vind het ontzettend leuk om dit te 
doen’. Joran Gardenier (12): Mijn passie voor muziek en theater wil 
ik graag delen met kinderen. Ik zit op het Nieuw Lyceum in Biltho-
ven. Ik houd ontzettend 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’

Workshops
De Martin Luther Kingschool gaf toestemming om in de groepen 
4 en 5 een korte proefles te geven. Het enthousiasme was groot en 
velen gaven aan verder te willen gaan. Na de herfstvakantie 2015 
werden workshops georganiseerd van 10 lessen, waarvan 3 beston-
den uit spelletjes spelen, liedjes zingen en dansjes bedenken. Na die 
3 lessen kwamen er nog 7 met aandacht voor het maken en oefenen 
van een eindtoneelstuk. De lessen werden elke zaterdag gegeven 
van 15.00 tot 16.15 uur in de Sojos.
 
Sojos
Met totaal 8 enthousiaste kinderen hebben zij dus elke zaterdag-
middag geoefend met dansen, zingen en toneelspelen in jongeren-
centrum Sojos te Maartensdijk. Dit in samenwerking met Stichting 
Mens, die hun met dit initiatief heeft ondersteund en jongerencentra 
Sojos + W4 ter beschikking heeft gesteld. Het geheel heeft gere-
sulteerd in een prachtige muziektheatervoorstelling ‘Peter Pan’, die 
door hen zelf is opgezet, geschreven en geregisseerd. 

Mocht je er meer over willen weten en interesse hebben om een 
keer mee te doen met Musikids, kunt je contact opnemen met noor-
proost@hotmail.nl.

Noor, Joran en Musikids na afloop van de muziektheatervoorstelling 
Peter Pan. 
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Basisschoolleerlingen maken herrie
Ruim 200.000 basisschoolleerlingen in Nederland, Curaçao, Afrika, Azië en Latijns-Amerika 

doen op donderdag 10 maart mee aan de jaarlijkse actie ‘Wij trekken aan de bel’. Met behulp 
van toeters, bellen én hun stem gaan ze één minuut herrie maken op het schoolplein.

‘Wij trekken aan de bel’ is een ini-
tiatief van het Liliane Fonds. Lan-
delijk trekken 720 basisscholen aan 
de bel. Zo vragen ze aandacht voor 
het recht op onderwijs van leef-
tijdgenootjes met een handicap in 
ontwikkelingslanden die niet naar 
school kunnen. Dat zijn er meer dan 
23 miljoen. Elders in het land ko-
men bekende Nederlanders in actie. 
Ook de leerlingen van basisschool 
De Rietakker (De Bilt) laten zich 
op 10 maart horen.

Poging tot wereldrecord
Niet alleen op schoolpleinen maar 
ook in Safaripark Beekse Bergen 
laten kinderen zich op 10 maart 
horen. Daar doen 21 scholen, 
in samenwerking met originele-
schoolreisjes.nl, een poging tot 
wereldrecord ‘grootste educatieve 
schoolreisje’. Het huidige record 
van 2013 staat op 1872 kinderen en 
begeleiders. Aan de recordpoging 
doen 3073 kinderen en begeleiders 
mee. Om 10.30 uur zingen ze uit 
volle borst het actielied ‘Herrie op 

het plein’ en maken daarna één mi-
nuut lang een daverend kabaal. 

Recht op onderwijs
Ieder kind moet naar school kun-
nen. Onderwijs is een recht, géén 
privilege.  Dat is ook vastgelegd 
in het VN-Kinderrechtenverdrag. 
Toch is de praktijk vaak anders, 
zéker voor kinderen met een han-
dicap in ontwikkelingslanden. Hoe 
dat komt? De school is te ver of 
niet toegankelijk, kinderen worden 
geweigerd, leerkrachten missen de 
benodigde kennis en speciaal les-
materiaal en ouders hebben geen 
geld voor school. 

Om juist kinderen met een handi-
cap sterker te maken is onderwijs 
van groot belang. Het Liliane Fonds 
ondersteunt daarom deze kinderen 
niet alleen op het gebied van me-
dische zorg, revalidatie en sociale 
contacten, maar ook met scholing. 
Dankzij het Liliane Fonds kunnen 
elk jaar ruim 40.000 kinderen naar 
school.

Donderdag 10 maart zullen zoveel mogelijk leerlingen van De Rietakker in één minuut door aan de oude in 
2013 gerestaureerde schoolbel te trekken herrie maken. [foto De Rietakker] 

De Elektruck on tour in De Bilt
Op verschillende schoolpleinen in de gemeente De Bilt is in de maand maart de  

Elektruck te vinden. Dit is een oude stadsbus die is omgebouwd tot een digitale muziekstudio. 
Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan in de Elektruck aan de slag als echte  

beat creators en maken hun eigen muziektrack. 

De Elektruck on tour is een onder-
deel van het Kunstmenu van Kunst 
Centraal. In het Kunstmenu ervaren 
leerlingen kunst van professionele 
kunstenaars. Dit bijzondere project 
sluit aan bij elektronische muziek 
die gemaakt wordt op de compu-
ter tablet of telefoon. Door apps, 
computerprogramma’s en samples 
te gebruiken wordt het voor ieder-

een mogelijk om muziek te maken. 
De middelen om muziek te maken 
veranderen, maar de manier waarop 
muziek wordt opgebouwd niet. Net 
zoals muziek van oude componisten 
of songs uit de jaren zestig bestaan 
de beats uit melodie, ritme en klank-
kleur. In de Elektruck combineren 
de leerlingen digitale vaardigheden 
met muzikale vaardigheden.

De Elektruck stond o.a. op 7 en 8 maart bij de Julianaschool in Bilthoven. Later volgen nog andere bezoeken 
aan basisscholen in deze gemeente.

Winnaar Regionale 
Voorleeswedstrijd

Na een spannende race tijdens de 
regionale voorronde van de Nati-
onale Voorleeswedstrijd 2016, is 
Delnaz Mahmod van Basisschool 
De Startbaan uit Soesterberg door 
de jury als winnaar gekozen. 

Ella Naus van de Montessorischool 
uit Bilthoven werd tweede. De 
derde prijs was voor Lieke de Neef 
van de Basisschool De Driesprong 
te Soest.

Delnaz (in stoel), Lieke (links) en 
Ella (rechts).

Dansen als een 
professional

Op 19, 20 en 21 februari dansten en speelden 16 leerlingen van 
Theaterschool Masquerade en Dansschool De Bilt-Zeist mee met het 
professionele gezelschap het Ro Theater in de familievoorstelling De 
Gelaarsde Poes.

Stem op je 
favoriete boek

Wat het beste boek van vorig jaar is bepaalt iedereen 
tussen de 6 en 12 jaar die z’n stem uitbrengt op z’n 

favoriete boek uit 2015. Het boek dat de meeste stemmen 
krijgt, wint de Kinderjuryprijs. Stemmen kan in de 

periode van 9 maart tot en met 20 april.

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

Stemmen kan via www.kinderjury.nl of door het invullen van een stem-
formulier. Deze formulieren liggen in de Bibliotheek. Ingevulde stem-
formulieren kunnen in de speciale stembus in de Bibliotheek. Ook staat 
in de Bibliotheek alvast een selectie van kinderboeken uit 2015. Deze 
boeken zijn te herkennen aan een Nederlandse Kinderjury etiket. 
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Werkplaats Kindergemeenschap 
in debat 

Vrijdag 11 maart vindt in Purmerend de negende editie van het landelijke VMBO 
Debattoernooi plaats. Op gastlocatie PSG Antoni Gaudí komen ruim 300 vmbo-leerlingen 

samen om het debat aan te gaan over actuele onderwerpen zoals dubbele nationaliteit, 
economische vluchtelingen en alcoholreclame. Er doet ook een team van Werkplaats 

Kindergemeenschap Bilthoven mee. 

Op scholen in heel Nederland is 
de afgelopen maanden keihard ge-
traind en zijn de stellingen voor-
bereid. Het VMBO Debattoernooi 
is dé debatcompetitie voor het 
vmbo en wordt sinds 2007 geor-
ganiseerd door het Nederlands 
Debat Instituut. Voorzitter van 
de stichting Roderik van Grieken 
stelt: ‘Door te debatteren worden 
de vmbo-leerlingen uitgedaagd: 
ze vinden het soms lastig om goed 
te vertellen wat ze vinden en den-
ken en het debat als methode is 
dan een goede manier om dit spe-
lenderwijs te oefenen. Argumen-
teren, presenteren en luisteren 
naar de ander zijn onmisbare 21e 
eeuwse vaardigheden.’

Oefenen
Op vrijdag 11 maart verzamelen 
zich scholieren van vmbo-scholen 
uit heel Nederland in Purmerend 

om in actie te komen voor de ti-
tel ‘landelijk debatkampioen’. Na 
maandenlang oefenen in de klas 
laten de leerlingen tijdens het 
VMBO Debattoernooi zien en ho-
ren wat ze kunnen. In debatteams 
van vijf leerlingen komen zij in 
actie. De leerlingen hebben zich 
verdiept in en zowel voor- als te-
genargumenten voorbereid op de 
volgende onderwerpen: ‘Man-
nelijke leraren moeten een bonus 
krijgen voor het werken op een 
basisschool’, ‘Als je vlucht voor 
armoede moet je ook in Neder-
land kunnen blijven’, ‘Iedereen 
in Nederland moet een dubbele 
(of meervoudige) nationaliteit 
kunnen hebben’, ‘Reclame voor 
alcoholhoudende dranken moet 
worden verboden’. 

Debatten
De scholieren weten pas kort voor 

elke debatronde of zij voor- of 
tegenstander van de stelling zijn. 
Ook volgt op de dag zelf een ac-
tuele improvisatiestelling, die de 
teams uitdaagt zich ter plekke in 
twintig minuten voor te bereiden. 

Op de toernooidag gaan in totaal 
42 debatteams de verbale strijd 
met elkaar aan: 21 debatten per 
ronde. Uiteindelijk zullen de twee 
beste debatteams tijdens het fina-
leprogramma op het podium voor 
een groot publiek om de titel strij-
den. De debatten worden beoor-
deeld door zestig vrijwillige ju-
ryleden met diverse professionele 
achtergronden, getraind door het 
Nederlands Debat Instituut. 

De aanvang is om 13.00 uur op 
PSG Antoni Gaudí te Purmerend. 
Het finaledebat vindt plaats van 
16.25 tot 17.00 uur.

Vaardigheden die je met debatteren leert zijn onmisbaar in de 21e eeuw.

Kampioenschap DOS
In een overvolle sporthal De Vierstee zorgde niet alleen het publiek voor de sfeer.  
Ook het dweilorkest van de Vriendenkring uit Westbroek droeg haar steentje bij  

met het spelen van toepasselijke muziek tijdens de wedstrijd. Nog nooit zat  
De Vierstee zo vol tijdens een wedstrijd van DOS. 

De Westbroekse korfballers ken-
den een droomstart. Binnen enkele 
minuten had de thuisploeg een 4-0 
voorsprong. Hierna lukte het niet 
om door te pakken maar was het te-
genstander Regio ‘72 dat met enkele 
doelpunten dichterbij kwam. DOS 
speelde in deze periode niet slecht 
maar was iets te gehaast in het spel. 
De doelpuntenproductie viel dan 
ook een beetje tegen met een 11-5 
ruststand.

Tweede helft
De tweede helft kwam DOS beter 

los. Regio’72 kwam steeds moeilij-
ker onder de druk van de verdedi-
ging uit. Aanvallend hield DOS het 
tempo hoog met ook veel beweging 
in de rebound. DOS heerste over-
duidelijk in deze periode en had veel 
mooie aanvallen. Het was éénrich-
tingsverkeer en het publiek genoot. 
Ook de spelers genoten zichtbaar en 
snel werd de voorsprong vergroot 
richting weer een ruime einduitslag. 
Met een mooie 25-9 overwinning 
blijft DOS ongeslagen, maar veel 
belangrijker was natuurlijk de fel 
begeerde en verdiende titel. Hier-

door promoveert DOS naar de 1e 
klasse, wederom een historisch mo-
ment in de geschiedenis van DOS.

Volgende week speelt DOS haar 
laatste wedstrijd in de zaalcom-
petitie. Om 18.00 uur treedt men 
aan in Utrecht tegen HKC. DOS 
wil daar de ongeslagen status vast-
houden. DOS 2 won ook de laatste 
thuiswedstrijd met 18-7 van Wage-
ningen. Volgende week wacht de 
uitwedstrijd tegen koploper Fiks in 
Oegstgeest. DOS 2 moet winnen om 
kampioen te worden. 

Salvodames verliezen 
van titelkandidaat

Het bezoekende Forza uit Hoogland liet duidelijk zien waarom 
dit team titelkandidaat is. Salvo kon behoorlijk mee doen en 

werd niet weggespeeld. Door een surplus aan aanvalskwaliteit 
werd Salvo naar een 1-3 nederlaag gespeeld. 

Forza begon overdonderend aan de set. Binnen een mum van tijd stond 
Salvo met 0-9 achter. Na een eerste time out van coach Ger Dalmeijer 
herpakte Salvo zich en kwam beter in de wedstrijd. Het ging zo goed 
dat de coach van de bezoekers een time out nam op de stand 17-18.  

Dat deed de ploeg goed en ging weer scoren en won de 1e set. De 
2e set ging meer gelijk op. Salvo liet een paar mooie aanvalscombi-
naties zien en ook werden Femke Dijkstra en Nienke Dalmeijer in 
het team gebracht., Helaas mocht dit allemaal niet baten en ging ook 
deze set verloren met 21-25. 

In de 3e set kon Nienke Dalmeijer het verschil maken voor Salvo 
met een mooie serviceserie. Salvo kon een 16-12 voorsprong nemen 
en kon dit door gevarieerd aanvalsspel o.l.v. spelverdeelster Carine 
de Ridder en enorme inzet tot het eind volhouden en de setwinst 
pakken met 25-22. Helaas was de koek daarna op. Forza kon het-
zelfde energieke spelletje blijven spelen als in de voorgaande sets. 
Bij Salvo bleek de pijp vrijwel leeg te zijn. 

Door on-geconcentreerdheid werden enorm veel stopfouten ge-
maakt die het de tegenstander wel erg makkelijk maakte om de 4e 
set te pakken met 15-25.  Op donderdag 17 maart speelt Salvo in 
sporthal De Lunet in Naarden tegen Keizer Otto. Om de midden-
mootpositie vast te houden is een overwinning wenselijk.De kampioenen van Dos: v.l.n.r. achter Tim Nap, Bas de Jong, Robin de Rooij en Jeroen Groot, voor Eline 

Geurtsen, Shanna Versteeg, Linda Nap, Anouk van Brenk en  coach Steven Brink.

Brandenburg verliest 
koppositie

De heren van Brandenburg verloren afgelopen zaterdagavond 
onnodig van het laaggeplaatste Z.V. Haerlem met 10-8, 

waarmee het de koppositie moet afstaan aan
De Ham dat wel won.

Brandenburg startte nog wel goed en kwam halverwege de 1e peri-
ode met 0-2 voor, maar de thuisploeg vocht zich terug in de wed-
strijd. Brandenburg verdedigde de schutters van de thuisploeg niet 
goed uit waardoor Haarlem een 3-2 voorsprong kon nemen die in de 
2e periode werd uitgebouwd zelfs naar 6-3 voordat de Biltse ploeg 
wat terug kon doen. Halverwege stond een 6-5 achterstand op het 
scorebord. In de 3e periode golfde het spel heen en weer en kon 
Brandenburg slechts 2 van de vele kansen die het kreeg benutten 
maar na 3 perioden was de stand weer gelijk 7-7.

In de laatste periode nam de Biltse ploeg door Jorrit Yperlaan een 
7-8 voorsprong en leek een overwinning binnen handbereik, maar de 
thuisploeg herpakte zich en trok de stand weer gelijk. In de laatste 
minuten werd er door Brandenburg te veel geforceerd wat leidde tot 
een 10-8 nederlaag. Al met al een zure nederlaag tegen de 3e van 
onderen. Volgende week speelt Brandenburg thuis tegen SVH uit 
Rotterdam waarvan uit met 14-12 van verloren werd en spelen de 
nummers 1 en 3 in Veenendaal tegen elkaar. 
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Knap gelijkspel Reflex
tegen de koploper

Afgelopen maandag 29 februari speelde badmintonclub Reflex de derde wedstrijd
van de voorjaarscompetitie tegen lijstaanvoerder Loosdrecht 1.

De zinderende avond eindigde in een knap gelijkspel.

Erwin en Eric begonnen niet topfit aan hun wedstrijd 
waardoor ze niet voldoende partij konden bieden. Hun 
tegenstanders hadden te veel overwicht en wonnen dan 
ook in twee sets. Ook Karin en Dragana slaagden er bij 
de damesdubbel niet in om het eerste punt binnen te 
sprokkelen. Erwin wist na een slopende driesetter zijn 
tegenstander te verslaan.
Het was een prachtige wedstrijd om te zien. Dragana 
trok vervolgens de goede lijn door en won ook haar 
single. Eric speelde een hele leuke en spannende wed-
strijd en ja hoor, ook hij wist te winnen:  21-10 en 21-

08. Karin moest in een zeer spannende driesetter het 
hoofd buigen. Tussenstand: 3-3.

Mixen
Bij de mixen kwamen Erwin en Karin als beste uit de 
bus. Dit ijzersterke koppel pakte de winst: twee maal 
21-14.
Eric en Dragana kwamen helaas net een paar punten 
tekort en zagen hun partij in verlies eindigen. 
De eerst volgende thuiswedstrijd is op maandag 21 
maart tegen Hercules uit Utrecht.

Eerste darttoernooi in Westbroek
Zaterdag 2 april vindt in de grote zaal van het Dorpshuis in Westbroek het eerste 

darttoernooi van Westbroek plaats. Om verzekerd te zijn van een plaats dient men zich wel 
zo snel mogelijk in te schrijven, liefst voor 17 maart. 

Ad Verhoef, organisator van het 
toernooi: ‘Vanuit Westbroek Doet 
organiseren Jeroen Stijlaart en ik dit 
eerste darttoernooi in Westbroek. 

Het toernooi is gesplitst in twee on-
derdelen, ééntje voor de jeugd, van 
10 tot 18 jaar en een toernooi voor 
de senioren, van 18 jaar en ouder. 
Elke deelnemer speelt met zijn ei-
gen dartpijlen. Maximaal kunnen 
60 koppels meedoen, dus het is wel 
belangrijk dat deelnemers zich snel 
inschrijven, want vol is vol’. 

Prijzen
Natuurlijk hoopt men ook op veel 
belangstelling vanuit het publiek, 
om de deelnemers aan te moedigen. 
Direct na de wedstrijden vindt ook 
de prijsuitreiking plaats. Het jeugd-
toernooi begint om 18.00 uur en de 
senioren mogen om 20.00 uur aan 
de bak. 
De inschrijfstrook voor het toernooi 
kan worden gedownload via www.
info@hetdorpshuis.nl en voor 17 
maart ingeleverd bij Ad verhoef, 
Schutmeesterweg 40a, bij Jeroen 

Stijlaart, Wolkammerweg 37 of bij 
het Dorpshuis, Pr. Christinastraat 2, 
in Westbroek. [WE]

Jacco Eltingh bij  
TV Meijenhagen

Zaterdagmiddag 19 maart om 17.00 uur opent tennisvereniging 
Meijenhagen haar volledig gerenoveerde banen. Oud-wereldkampioen 
herendubbel Jacco Eltingh geeft daartoe het startsein. Ook 
verzorgt hij 2 clinics voor leden en jeugdleden en speelt hij een 
demonstratiewedstrijd. Meer informatie: www.meijenhagen.nl.

(foto Rien Hokken)

Kampioentjes

Afgelopen zaterdag werd de E1 met Jurian, Tom , Shanine, Senna en 
Joanne van Tweemaal Zes kampioen. (foto Paul Meerstadt)

Irene H1 verliest
Irene heren 1 speelde op zaterdag 5 maart in Zaandam tegen kop-
loper Zaanstad heren 3. De mannen van Irene haalden een goed ni-
veau, maar kregen geen grip op de tegenstander. Irene verloor met 
4-0. Zaanstad was simpelweg een maatje te groot. De Irene-mannen 
spelen op zaterdag 19 maart om 17.00 u in de Kees Boekehal tegen 
VV Haaglanden H1, dat 8e staat, drie plaatsen boven de heren van 
Irene. Ook in deze wedstrijd kan Irene weer voor de punten gaan. 
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Eerste TEDxYouth in Bilthoven
door Walter Eijndhoven

Wat een primeur voor gemeente De Bilt. Het Nieuwe Lyceum (HNL) uit Bilthoven had voor 
woensdagavond 2 maart de licentie gekregen een TEDx-bijeenkomst te organiseren met tien 
motiverende sprekers. Op een prikkelende manier wisten zij de bomvolle zaal tot de laatste 

seconde aan zich te binden. En dat ook nog in het Engels. 

Het gonsde al de hele week in het 
Bilthovense, de TEDxTalks zaten 
eraan te komen, georganiseerd 
door een toegewijd team van 
vijfde en zesde klassers van HNL, 
met als thema: 
Room for Inspirations. 
En die inspiratie kwam dan ook. 
Diverse ondernemers, filosofen 

en studentes lieten in aanwezig-
heid van o.a. burgemeester Arjen 
Gerritsen hun licht schijnen op 
wat zij belangrijk vinden in het 
leven en probeerden zij begrip en 
bewustzijn te kweken en toepas-
singen van de wetenschappen te 
laten zien die kunnen bijdragen 
aan een betere wereld. 

Na een geweldige avond is hen 
dat goed gelukt. 

Te zijner tijd zullen de opnamen 
waarschijnlijk ook op Youtube te 
zien zijn. 

Volgend jaar krijgen ondernemers 
weer een nieuwe kans. 

Alle HNL-organisatoren van de eerste succesvolle TEDxYouth in Bilthoven.
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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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

Gratis af te halen een paar 
groen blijvende kamerplan-
ten, grote en kleine. Tel. 
030-2292592

Laptoptas merk Vans, licht-
grijs met binnenvakken 
wegens overcompleet € 10,-. 
Tel. 06-42448590

Nieuw ongebruik t 
Zwitserland 2016 vignet met 
aankoopbewijs € 35,-. Tel. 
06-25371418

Witte boekenkast 210x80x38 
cm € 10,-. Tel. 030-2120560

50 singles jaren ’50 t/m 
’80 i.g.st. div. popmuziek, 
lijst op aanvraag € 25,- in 1 
koop. Tel. 030-2293063

Legpuzzel Marius van 
Dokkum: Kippenhok. 1000 
stukjes € 12,-. Tel. 030-
2293063

Voor de verzamelaar: 
B o e k e n w e e k g e s c h e n k 
1971: Protest per prent van 
D.H. Couvée € 6,-. Tel. 
06-30693144

Kinderboeken: “Leven van 
een loser” deel 3 + 4 i.z.g.st. 
€ 18,-. Tel. 06-21415798 of 
06-45937138

Stoffen 2½-zits landelijke 
bank. Kleur: zacht geel 
€ 25,-. Tel. 06-21415798 of 
06-45937138

Elektrische convector 
kachel met thermosstaat en 
3 standen, nieuw in doos 
€ 28,50. Tel. 06-21415798 
of 06-45937138

4x entree tot Ouwehands 
Dierenpark, geldig t/m 
14 maart € 25,-. Tel. 
06-19691119 
2 autostoel-verhogers 
voor kinderen t/m 10 jaar, 
samen voor € 10,-. Tel. 
06-19691119

Oude, kristallen pot € 49,50.
Tel. 06-53441095

Mini stepper € 15,- weinig 
gebruikt. Kettlebell 5 kg 
nieuw € 5,-. Allebei voor de 
conditie. Tel. 06-53441095

Katten reis box z.g.a.n. 
€ 6,-. Tel. 06-53441095

Kinderwagen, duo o.a. voor 
tweeling. Ook handig voor 
de oppas € 35,-. Tel. 0346-
212929

Buxushaag, 10 meter breed, 
45 cm hoog € 50,-. Tel. 030-
2292073 

Oude tabakspot bronskleurig 
€ 10,-. Tel. 030-2720088

Plakboek op de lange dei-
ning. Het plakboek is com-
pleet met plaatjes € 7,50. 
Tel. 0346-243758

Oude breiboeken van Hema 
zomer 1987, herfst 1986 tot 
voorjaar 1987 € 7,50. Tel. 
0346-243758

Truckstar foto jaarboek van 
1984, is nog netjes. Met 
harde kaft voor de verza-
melaar € 10,-. Tel. 0346-
243758

Leren- dameslaarzen maat 
39/40. Merk: Garbor i.z.g.st. 
€ 35,-.Tel. 0346-214065

Sterke grasmaaier op benzi-
ne, merk: Hayter. Snijbreedte 
40 cm met opvangbak. Tel. 
0346-214668

2 stuks jongens jassen maat 
86 en 92 € 5,- en € 7,50. Tel. 
0346-214668

4 stapelbare tuinstoelen 
plastic met losse kussens 
€ 15,-. Tel. 06-25047855

Personeel aangebo-
den

Zeer ervaren, betrouwbare 
en goede schilder biedt 
zich aan. Zowel voor bin-
nen- als buitenschilder-
werk. Tel. 030-2540327 of 
06-20605881

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

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

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

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

Te huur/ te koop 
B E D R I J F S R U I M T E S 
100m2 - 400m2 aan 
de Industrieweg in 
Maar tensdi jk .  Tel . 
06-54623282

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

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

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerkzaam-
heden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en levering 
van alle tuinplanten/bomen, restpartij open(haard)hout, broeira-
men en 1 ruiters 

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

Gezocht: Huurhuis in Maartensdijk, Nieuwegein en 
IJsselstein. Voor lange termijn, bewoning door uitzendkrachten. 
Inlichtingen bel 0342-410230, vragen naar Richard.

30 m2 woonruimte te huur in Groenekan
Semi-zelfstandig op 1e verdieping voor 1 persoon zonder huis-
dieren. Bel of sms: 06-12092084

Schoonheidssalon Hello Beauty, www.hello-beauty.nl 
(Diepte) reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffenheden, 
epileren, harsen, massage van gezicht, hals en decolleté, masker, 
serum en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel. 
06-10666673

De Groene Tuinman snoeit uw tuin vakkundig, verplant 
heesters, snoeit heggen en bomen en geeft deskundig en creatief 
advies € 27,50 per uur incl. btw. Tel. 06-53760310. Gratis ken-
nismakingsgesprek!

High Tea-High Wine 30 dlg. servies te huur,  incl. 2 statafels 
met verlichting en div. decoratie. Leuk voor een feestje thuis. 
Kleuren blauw/crème. Mokjes, prosecco-glazen, bordjes enz. 
€ 40,- per dag. Ook alleen statafels huurprijs in overleg. Tel. 
06-38137483

Cursussen/ trainingen 
Hondenschool Mechtild Jansen begint weer! Kennis, ervaring 
en harmonie: voor pups en volwassen honden. Tel. 06-42501025

Op ’t bankje
Twee wat oudere dames zijn zo te zien aan 
het shoppen geweest en komen nu wat uit-
rusten op het bankje. ‘We zijn op zoek ge-
weest naar cadeautjes voor onze kleindoch-
ter. Louise wordt achttien en gaat naar de 
Hogeschool voor Toerisme. Die studie past 
helemaal bij haar. Ze is gek op reizen en heel 
erg goed in het regelen en organiseren van 
dingen. Ze is ook goed in talen en op haar 
verlanglijstje stonden wat Portugese boeken 
en die hebben we kunnen vinden’, zegt de 
vrouw die Marion heet. Ik kan de situatie 
niet zo goed inschatten. Ze hebben het over 
hun kleidochter, dus misschien zijn ze samen 
getrouwd. Het intrigeert me een beetje en 
ik wil er toch het mijne van weten. Het lijkt 
me wat brutaal, maar ik bedenk ook dat als 
je niets vraagt, je ook niets te weten komt. 
Dus vraag ik op een neutrale toon of ze ge-
trouwd zijn. ‘Jazeker’, zegt de andere vrouw 
die Ellis heet. ‘Al bijna vijftig jaar.’ Nu snap 
ik er helemaal niets meer van. Het huwelijk 
tussen mensen van hetzelfde geslacht be-
staat pas vanaf 2001. Als Marion het gesprek 
overneemt wordt alles gauw duidelijk. Ze 
vertelt dat ze al vanaf de middelbare school 
vriendinnen zijn. ‘We zijn in hetzelfde jaar 

getrouwd met twee jongens die ook bevriend 
waren. We gingen in die tijd heel veel met 
z’n vieren overal heen. Ruim een jaar nadat 
we getrouwd waren kreeg Ellis een zoon en 
ik twee maanden later een dochter. We wo-
nen bij elkaar in de buurt en zijn altijd goede 
vriendinnen gebleven. De kinderen zeiden 
ook nooit tante. Voor mijn dochter was ik 
mama en Ellis noemde ze mama Ellis. Met 
haar zoon was het net zo. De kinderen trok-
ken altijd heel veel met elkaar op, maar dat 
ze ooit zouden gaan trouwen had ik nooit 
gedacht. Het voelde voor mij meer dat die 
twee broer en zus waren.’ Voor mij is het 
kwartje nu gevallen. Die kleindochter is dus 
het kleinkind van allebei en aangetrouwd 
zijn ze ook nog familie van elkaar. ‘En zo 
werden we dus oma Ellis en oma Marion, 
maar sinds een paar jaar zeggen ze gewoon 
Ellis en Marion, want kinderen zijn niet meer 
zo formeel’, zegt Ellis. ‘We hebben ook een 
kleinzoon, die is twee jaar jonger dan Lou-
ise. Roy is altijd met sport bezig. Hij zit op 
judo en op tennis en is best wel goed. Hij kan 
ook goed leren en sinds zijn sportleraar te-
gen hem zei dat hij een goede sportleraar kan 
worden is dat zijn doel. Hij heeft het al over 

het CIOS waar hij naar toe wil. Mijn zoon 
ziet dat ook wel zitten. Hij gaat altijd mee 
als Roy wedstrijden speelt. Eerlijk gezegd 
boffen we ontzettend met onze kinderen en 
kleinkinderen.’ Marion is het helemaal met 
haar vriendin eens. ‘Je hoort vaak dat ouders 
en kinderen ruzie met elkaar maken, maar 
dat herkennen we absoluut niet. Soms denk 
ik wel eens dat het gek is dat het bij ons al-
lemaal zonder problemen verloopt.’ Ze kij-
ken elkaar even met een glimlach zwijgend 
aan. ‘Het enige wat ik vervelend vind van 
dat reizen van Louise is dat ze dan vaak lang 
in het buitenland is. Ze wil graag een tijdje 
naar Brazilië, vandaar die Portugese boeken, 
maar ik heb haar liever wat dichterbij. Als ik 
dat tegen haar zeg stelt ze me gerust en zegt 
ze dat we toch kunnen skypen. Dat kan dan 
wel maar ik vind het maar eng’, zegt Marion. 
Nu het gesprek wat ernstiger wordt vinden ze 
het tijd om op te stappen.

Maerten 

Lezing Jheronimus Bosch

Donderdagochtend 24 maart geeft kunst-
historica Cora Rooker nogmaals een kunst-
lezing over Jheronimus Bosch (ca. 1450 
- 1516), geboren in Den Bosch. Locatie: 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven. 
Aanvang: 10.00 uur. Kaarten: www.ide-

acultuur.nl, in de bibliotheek en aan de zaal 
(voor zover nog beschikbaar).

Leesgroep Engels

Dinsdag 22 maart is er in Bibliotheek Bilt-
hoven een informatiebijeenkomst over de 
oprichting van een leesgroep Engels. De 
leesgroep kiest uit een door deskundigen 

van Senia opgestelde boekenlijst met heden-
daagse Engelstalige literatuur. De groep 
bespreekt 6 à 7 boeken per jaar, voertaal bij 
de bespreking is Engels. Belangstellenden 
zijn welkom op 22 maart om 14.00 in de 
Bibliotheek, Planetenplein 2 te Bilthoven. 
Aanmelden hiervoor kan per mail via acti-
viteiten@ideacultuur.nl  of telefonisch met 
Bibliotheek Idea, tel. 030 6986572.
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Wederom drie punten  
voor FC de Bilt

Voor de strijd om het kampioenschap is FC De Bilt in een goede flow terecht gekomen. 
Afgelopen zaterdag werd Benschop met 1-3 verslagen en daardoor is het nog  

zonder puntverlies na de winterstop. 

In tegenstelling tot de vorige wed-
strijd ging De Bilt nu wel fel uit 
startblokken. Zo was er gelijk een 
mooie kans voor Maties van Hees-
been, maar hij kon zijn kopbal niet 
de juiste kant op sturen. Na deze 
kans ging De Bilt achterover leu-
nen en loeren op de counter. Hier-
door had Benschop veelvuldig de 
bal, maar ze konden geen potten 
breken. Benschop probeerde vroeg 
druk te zetten en het spel naar zich 
toe te trekken. De Bilt vond het 
wel prima en bleef loeren op een 
foutje bij Benschop. 

Na een half uur spelen kwam het 
momentje waar De Bilt op zat te 
wachten. Benschop stond met veel 
mensen voor de bal, maar verloor 
de bal op het middenveld. Via een 
razendsnelle counter lag de bal een 
paar tellen later in het netje. Tom 
Karst werd de diepte ingestuurd 
door Maties en maakte oog in oog 
met de keeper geen fout. Vlak na 
de 0-1 ontsnapte De Bilt twee keer 

aan de gelijkmaker. Een strakke 
voorzet voor het doel kon net niet 
worden binnen getikt en Ricardo 
Pouw redde goed toen een aanval-
ler van Benschop opeens voor hem 
opdook. Trainer Gerrit Plomp kon 
zo alsnog met een gerust hart de 
jongens toespreken in de kleedka-
mer. 

Drie minuten na rust konden de 
drie punten al ingepakt worden. 
Eerst was het Tom die vlak na rust 
met een afstandsschot de keeper 
verschalkte. Het leek een houd-
bare bal, maar toch kon de keeper 
er geen hand achter krijgen. Een 
minuut later kwam de genadeklap. 
Tom gaf een lage voorzet op Bart, 
maar voordat hij de bal kon bin-
nentikken deed een verdediger van 
Benschop dat al. Na de wedstrijd 
eiste Bart de goal op, maar het was 
duidelijk te zien dat hij toch echt 
te laat was. Bart zal dus nog even 
moeten wachten op zijn eerste 
doelpunt van het seizoen. 

Na de 0-3 probeerde Benschop het 
nog wel, maar de verdediging van 
De Bilt liet weinig steken vallen. 
Wel viel een half uur voor tijd nog 
de 1-3. Een vrije bal werd slecht 
weggewerkt waardoor een speler 
van Benschop de bal gemakkelijk 
binnen kon lopen. Met het laatste 
beetje hoop voerde Benschop de 
druk nog een beetje op, maar een 
rode kaart (uitsluiting) gooide roet 
in het eten. Met 10 man lukte het 
Benschop niet meer om voor het 
doel van Ricardo te komen. De 
Bilt speelde de man-meer situatie 
slecht uit, maar kon toch met ge-
mak de drie punten veiligstellen. 
Daardoor was de vijfde overwin-
ning op rij een feit.

Door het puntverlies van Almere 
en Delta Sports is het een uitste-
kend weekend gebleken.  Volgen-
de week probeert De Bilt de zesde 
overwinning op rij te pakken. 
Renswoude komt dan op bezoek. 

Irene Dames winnen weer
Na een paar weken zonder competitiewedstrijden speelden de Irene-dames uit tegen Kalinko in 
Scheveningen. Kalinko begon furieus en Irene liep in de eerste set steeds achter de feiten aan. 

De Scheveningse dames verdedigden veel en Irene slaagde er niet in het gat in de 
defensie van de tegenstander te vinden. 25-21

Coach Erna Everaert: ‘Eigenlijk 
speelden we niet eens zo slecht, 
maar we moesten iets proberen. Ik 
wisselde dus twee speelsters ter-
wijl die niet eens zo slecht speel-
den’. De wissels pakten goed uit, 
want vanaf de tweede set was het 
alles Irene dat de klok sloeg. Op-
eens was het Irene dat bijna alles 
verdedigde, met een spectaculaire 
pancake (bal van de vloer met 
platte hand) van de goed spelende 

Jorine Rabies als hoogtepunt. De 
blokkering van Kalinko had geen 
zicht meer op de spelverdeler van 
Irene, regelmatig werden de Sche-
veningse midden-blokkeerders op 
het verkeerde been gezet. Zelfs 
Kalinko coryfee Jan Boom was 
lovend over het spel van Irene 
spelverdeelster Fuerra Everaert: 
‘Knap dat een meisje van 16 tac-
tisch zo sterk is en dit hoge niveau 
zonder terugval een hele wedstrijd 

volhoudt’. Van een echte wed-
strijd was dan ook geen sprake 
meer, met 11-25, 16-25 en 17-25 
won Irene drie sets op een rij en 
de wedstrijd met 1-3.

Zaterdag, 19-03-2016, om 14.45u 
speelt Irene DS1, een thuiswed-
strijd in de Kees Boekehal tegen 
Jupiter DS1. 

(Michel Everaert)

Irene boekte een degelijke zege en staat vierde in de competitie. (foto 
Rokus van den Bout)

SVM toont karakter
SVM startte in deze uitwedstrijd goed en kwam al enkele minuten op een 0-1 voorsprong 
door een prachtig afstandsschot van middenvelder Marcel Melissen. Zonder de zieke Tom 

Jansen, maar met veel inzet bleven de bezoekers het proberen. Na een kwartier spelen werd 
FC Driebergen gevaarlijker, mede doordat SVM geheel onnodig en te ver ‘inzakte’. Het laag 

geklasseerde FC Driebergen heeft weinig scorend vermogen.Toch mocht SVM van geluk 
spreken dat het de 0-1 voorspong vast hield. 

In de tweede helft zag men een be-
ter combinerend SVM. FC Drieber-
gen hanteerde veelvuldig de diepe 
pass, waarbij de SVM-verdediging 
soms wat chaotisch haar taak ver-
vulde. Toch viel al na vijf minuten 
uit het niets de gelijkmaker bij een 
misverstand tussen twee Maar-
tensdijkse verdedigers. Mede als 
mogelijk gevolg hiervan bleven 
de gasten onrustig spelen in plaats 
van aan de opbouw te gaan wer-
ken. Beide teams creëerden weinig 
kansen. In de 90e minuut kopte Bas 
Bos uit een hoekschop de winnende 
1-2 binnen waardoor, mede door de 
andere resultaten in de 3de klasse 
de Maartensdijkers weer naar bo-
ven kunnen kijken.

De geel-blauwen op weg naar de 
winst. (foto Nanne de Vries)

Springkampioenen
Afgelopen weekend werden in Utrecht de provinciale springkampioen-
schappen gehouden. De in Hollandsche Rading woonachtige Philippe 
Geurts won met zijn pony Minihopps de klasse L en werd met zijn pony 
Moonshine reservekampioen in dezelfde klasse. Ook zijn zus Isabelle 
reed met haar pony Daido voor de winst maar kwam net een tandje 
tekort maar werd toch mooi reservekampioen. Een andere prestatie van 
formaat kwam van Lucy Groenen uit Groenekan. Zij wist in de klasse 
M de kampioenstitel binnen te slepen in een spannende wedstrijd over 
2 manges met barrage. Op 19 maart worden de Nederlandse Kampioen-
schappen in Ermelo verreden.

Philippe Geurts zal de provincie op de Nederlandse Kampioenschappen 
vertegenwoordigen.

Lucy Groenen met Thamen’s Volare, kampioen klasse M springen.
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Ontmoet je buurtgenoten
door Walter Eijndhoven

Uit recent onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat bijna één op de vijf Nederlanders 
vaker offline wil zijn en in plaats daarvan meer persoonlijk contact zou willen. Stichting Eet 

mee! uit De Bilt springt daar graag op in. In het derde weekend van maart organiseert zij 
voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om ‘onbekende 

bekenden’ uit te nodigen voor een praatje tijdens een hapje, drankje of etentje.

‘Stichting Eet mee! wil zich, bin-
nen onze gemeente, graag inzetten 
voor verbinding in de buurt. Dit 
jaar voor de vierde keer alweer’. 
Aan het woord is Marijke Heezen, 
projectleider van Eet mee!. Zij ver-
volgt: ‘Het gaat hierbij om mensen 
die je vaak ziet, maar nooit echt 
spreekt en die je graag beter zou 
willen leren kennen, bijvoorbeeld 
die buurman of buurvrouw die je 
alleen groet als je naar je werk gaat, 
maar verder nooit een woord mee 
wisselt’. De ervaringen zijn erg 
positief. Zo ook bij Annemiek. Zij 
deed vorig jaar mee met het week-
end. ‘Ik werd uitgenodigd door 
mijn buurvrouw. Wij groetten el-
kaar iedere ochtend in de lift, maar 
een echt gesprek hadden wij nooit. 
Het was een heel gezellige avond. 
Sindsdien spreken wij zo nu en dan 
wat af. Wij hebben allebei een druk, 
sociaal leven, dus wij lopen de deur 
niet plat bij elkaar. Maar een beetje 
contact in de buurt is wel fijn’. 

Vrijdagmiddagborrel
Natuurlijk hoef je geen mensen bij 
je thuis uit te nodigen. Dit kan ook 
op een andere leuke plek. Heezen: 
‘Je kunt er ook voor kiezen om 
het niet in je ééntje te doen, maar 
samen met vrienden of buren. Sa-
men kun je een etentje organiseren, 
of je gasten zelf iets lekkers laten 
meenemen, en ook nog een extra 
gast. Leuke gesprekken zijn ge-
garandeerd’. Het weekend is niet 
alleen bedoeld voor particulieren, 
ook bedrijven en maatschappelijke 
organisaties kunnen meedoen. Zo 
kunnen zij klanten, relaties, buren 
of collega’s bijeenbrengen en uit-
nodigen voor bijvoorbeeld een vrij-
dagmiddagborrel of een lunch. 

Medewerking
Diverse maatschappelijke organi-
saties hebben hun medewerking 
al toegezegd. Frank Jansen, com-
municatiemedewerker bij Stichting 
Eet mee! en in die hoedanigheid 

betrokken bij Eet mee! in je buurt: 
‘Gemeente De Bilt nodigt een aan-
tal vluchtelingen (statushouders) uit 
voor een lunch. Leerlingen uit het 
derde leerjaar van het VMBO van 
de Werkplaats Kindergemeenschap 
uit Bilthoven, organiseren een high 
tea om iets terug te doen voor men-
sen uit de omringende wijk. Win-
keliersvereniging Planetenbaan 
verzorgt een lunch voor klanten 
en buurtbewoners en de Immanu-
elkerk in De Bilt opent de deuren 
van Wijkgebouw De Schakel voor 
een ontmoeting tijdens een maaltijd 
met buren’. Veel bedrijven, organi-
saties en particulieren doen al mee, 
totaal zijn al zo’n 1.000 uitnodigin-
gen verstuurd’.

Meedoen
Als u nu denkt, ‘het lijkt mij ook 
erg leuk om mee te doen’, dan kunt 
op www.eetmee.nl gratis uitnodi-
gingskaarten aanvragen. U kunt 
de kaart ook downloaden en zelf 

printen. Jansen: ‘Onze wens is om 
elkaar meer te zien en te spreken, in 
plaats van dat alles via Facebook en 
andere social media verloopt. Als 
dat lukt is onze missie geslaagd’. 
Naast ‘Eet mee! in je buurt” werkt 
Stichting Eet mee aan nog meer 
projecten. Voor veel van deze pro-

jecten zoekt zij nog ambassadeurs. 
Mocht u hiervoor interesse hebben, 
dan kunt u zich aanmelden bij de 
Stichting. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Frank 
Jansen van Stichting Eet mee!. Tel.: 
(030) 2213498, e-mail: www.publi-
citeit@eetmee.nl 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
09-03
Do.

10-03
Vr.

11-03

Lamsstoofschotel
(Irish stew)

of
Snoekbaarsfilet met
mosterd-dille saus

of
Mexicaanse wrap met

guacamole

€ 10,-

Woe.
16-03
Do.

17-03
Vr.

18-03

Souvlaki steak v.d.
grill met Tzatziki

of
Kabeljauwfilet met

groententosti
of

Vergeten groentenschotel
met kaassouflé

€ 10,-

1e Paasdag speciale acties

Frank Jansen en Marijke Heezen raken niet uitgepraat over de mogelijkheden van Eet mee.

Gouden Insigne voor voorzitter 
Groei en Bloei

door Walter Eijndhoven

Na 16 jaar bestuurslid te zijn geweest, nam Henri L’Honoré Naber afscheid als voorzitter van 
Groei en Bloei, afdeling De Bilt/ Bilthoven e.o. Dit ging niet ongemerkt voorbij. Op grond van 
Buitengewone Verdiensten werd hem, door landelijk secretaris Flip van Leeuwen de Gouden 

Insigne opgespeld, onder toeziend oog van de nieuwe voorzitter Sylvia Bontan.

‘L’Honoré Naber heeft veel voor 
onze afdeling betekend’. Aan het 
woord is Aart Verhoef, bestuurslid 
van Groei en Bloei De Bilt/ Bilt-
hoven. Hij vervolgt: ‘Van de 16 
jaar dat L’Honorë Naber bestuurs-
lid is geweest, was hij liefst 15 
jaar voorzitter. Ik heb het nog even 
nagezocht, volgens de Kamer van 
Koophandel werd hij op 6 maart 
2001 voorzitter van de afdeling’. 

Netwerk
L’Honoré Naber was zeer actief 
voor De Bilt. Als voorzitter was 
hij natuurlijk het gezicht voor de 
vereniging. Verhoef: ‘Hij heeft 
een groot netwerk binnen onze 
gemeente, die onze afdeling, en 
Groei en Bloei landelijk, een 
warm hart toedraagt. Dat kan al-
tijd van pas komen, natuurlijk. 
Daarnaast is hij actief geweest 
bij het opstarten van het rayon 

Utrecht Event, nu beter bekend 
als ‘Tuinplezier’. In 2014 ontving 
de organisatie van dit event de 
G&B-vernieuwings-eerste prijs’. 
De laatste twee jaar had dit event 
een dagvullend programma met 
lezingen en workshops, maar dit 
jaar wordt een heel weekend uit-
getrokken voor dit tuin-event. ‘De 
samenwerking met de Botanische 
Tuinen Utrecht en de diverse afde-
lingen in onze regio zorgt voor een 
win-win-situatie voor alle deelne-
mende partijen’, aldus Verhoef. 

Tuinplezier
Ondanks het aftreden van 
L’Honoré Naber, is de afdeling 
nog lang niet van hem af. Zo blijft 
hij zich inzetten voor het rayon-
evenement Tuinplezier! en voor 
de plantjesmarkt in mei. Verhoef: 
‘Ik ben blij dat wij hem behou-
den voor onze afdeling, een man 

die echt geïnteresseerd is in onze 
vereniging Groei & Bloei en haar 
leden en die zich wil blijven inzet-
ten voor onze afdeling en daarbui-
ten’. 

Henri L’Honoré Naber (links) wordt door landelijk secretaris Flip van 
Leeuwen de Gouden Insigne opgespeld.

Voor wie moeilijk in slaap weet te komen
een goede raad om lekker te dromen
met een geadopteerd schaap
val je heel zacht in slaap 
en dat is dan toch mooi meegenomen

Guus Geebel Limerick

Maartnummer 
De Biltse Grift 

Dit jaar ishet thema van De Biltse Grift ‘Oude inwoners 
vertellen’. In het zojuist verschenen maart-nummer wordt 

daar een begin mee gemaakt.

De verhalen die oudere inwoners van onze gemeente te vertellen heb-
ben, hoeven niet per se te gaan over onze gemeente of zich daar te 
hebben afgespeeld. De gedachte is dat binnen onze gemeentegrenzen 
zich vele interessante mensen ophouden die een verhaal hebben dat het 
waard is gehoord te worden. Het spits van dit thema wordt afgebeten 
door het verhaal van Jhr. Walther van der Does de Willebois gepresen-
teerd door Bernard Schut.

Maanwandelaar
Het tweede artikel in dit nummer is het eerste deel van twee afleverin-
gen van Peter Westenbrink over de maanwandelaar Dave Scott die een 
aantal jaren in De Bilt heeft gewoond. In de rubriek ‘De Bilt toen en 
nu’ wordt u weer een kijkje geboden op een kenmerkend stukje De Bilt 
dat in de loop der tijd danig veranderd is. Kees Floor tenslotte vertelt 
in ‘Bouwen binnen verboden kringen’ over de bouwbeperkingen in de 
omgeving van de forten van de waterlinie – met name Fort De Bilt – die 
tot na de Tweede Wereldoorlog golden. 
De Biltse Grift is verkrijgbaar bij: Bouwman, Hessenweg 168, De Bilt, 
The Readshop, Hessenweg 133, De Bilt, Bilthovense Boekhandel, Juli-
analaan 1, Bilthoven en Tobaccoshop Henk Hillen, Planetenbaan 17/21, 
Bilthoven.

Woningen Park Arenberg op ongeveer 500 meter van de Werken bij 
Griftenstein. (Bij het artikel: ‘Bouwen binnen verboden kringen’.)
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