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30 is hard genoeg
Bewustwordingsactie maximale snelheid kern De Bilt

Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 31 mei vindt in het dorp De Bilt de bewustwordingsactie ’30 is 
hard genoeg!’ plaats. Met deze actie vragen Ondernemersvereniging Hessenweg/Looydijk, 

Politie De Bilt en de gemeente De Bilt aandacht voor de maximale snelheid op 30 
km/uur-wegen in De Bilt en specifiek op de Hessenweg. Halverwege de actie, 

op woensdag 22 mei, verzorgt VVN een remwegdemonstratie.

Gemeente en politie ontvangen re-
gelmatig meldingen van inwoners 
en winkeliers dat er te hard wordt 
gereden in de 30 km/uur-zones in 
De Bilt. Dit geeft niet alleen over-
last in de straat, het levert vaak ook 
gevaarlijke situaties op. De politie 
kan niet structureel controleren en 
handhaven in deze zones. Daarom 
slaan ondernemers, politie en ge-
meente de handen ineen om de 
maximale snelheid en gevaren bij 
overschrijding daarvan onder de 
aandacht te brengen.

Snelheidscontrole
Naast de mobiele snelheidsdis-
plays aan de Hessenweg zal er in 
de tweede week, vanaf maandag 20 
mei, veelvuldig politie in de straat 
aanwezig om preventief te contro-
leren. Wie dan te hard rijdt kan re-
kenen op een goed gesprek en een 

waarschuwing. Ook na de actie zal 
de politie in de straten van De Bilt 
blijven toezien op het respecteren 
van de snelheid.

Remwegdemonstratie
Op woensdag 22 mei organiseren 
de drie initiatiefnemers met de in-
zet van Veilig Verkeer Nederland 
tussen 14.30 en 15.30 uur een rem-
wegdemonstratie: een spectaculair 
evenement om te laten zien welk 
effect snelheid heeft op de rem-
weg van auto’s. Inwoners en on-

dernemers zijn uiteraard van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. Die middag trakteert de on-
dernemersvereniging op popcorn 
en suikerspinnen. Ook verzorgt de 
vereniging een stand over veilig-
heid en bandenprofielmeting en kan 
men plaatsnemen in een rijsimula-
tor die de gevaren van bellen en ap-
pen tijdens het rijden laat ervaren. 
De politie is aanwezig met het pop-
up-bureau en natuurlijk is ook de 
gemeente vertegenwoordigd. Voor 
deze demonstratie wordt de Hes-
senweg tussen de Herenweg en de 
Henrica van Erpweg tijdelijk afge-
zet van 14.00 tot 16.00 uur.

Start 
Dinsdag 14 mei onthulde wethouder 
André Landwehr (Verkeer en mo-
biliteit) twee mobiele snelheidsdis-
plays aan de Hessenweg in De Bilt 
in het kader van deze actie, waarmee 
de Ondernemersvereniging Hessen-
weg/Looydijk, Politie De Bilt en 
gemeente De Bilt aandacht vragen 
voor de maximale snelheid op 30 
km/uur-wegen in de kern De Bilt 
en specifiek op de Hessenweg. De 
blijven gedurende 3 weken hangen. 
Wethouder André Landwehr nam 

de displays met een symbolische 
handeling in gebruik, waarmee de 
bewustwordingsactie officieel start. 

Tournee
De snelheidsdisplays gaan na deze 
actie op tournee door de gemeente. 
Wie de eigen (of een andere) straat 
wil aandragen voor een tijdelijke 
snelheidsdisplay kan dit laten we-
ten via snelheidsdisplay@debilt.nl. 
Voor nog meer effect kan men - net 
als de ondernemers en politie in de 
kern De Bilt - een ludieke buurtactie 
organiseren met inzet van VVN Par-
ticipatiepunt. Zie voor info: partici-
patiepunt.vvn.nl/vvn-buurtacties.

Wethouder André Landwehr bij het display, waarop de gereden snelheid wordt weergegeven. [foto HvdB]

Op de Vuurse Dreef in Hollandsche Rading is de boodschap niet te missen.

Nationale Molendagen

Wie wel eens een werkende molen - ook van binnen - wilde zien, kon 
het afgelopen weekend het molenaarsleven van dichtbij ervaren tijdens 
de Nationale Molendagen. De molenaars van Utrechts Landschap 
lieten zien hoe de molen werkt en vertelden over de geschiedenis van 
de molen, zoals  bij Molen Geesina aan de Ruigenhoeksedijk 32 in 
Groenekan.        [foto Henk van de Bunt]
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Boek uitgeven?

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? Dat vinden wij nou 

een leuke uitdaging! Scherp zicht, een uitstekend 

gehoor en een focus naar voren vormen de basis 

voor succes. 

De UIL zet zijn zintuigen in voor de jacht. Wij 

gebruiken ze om, samen met u, een goed doordacht boek 

te ontwerpen en te maken.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

19/05 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/05 • 09.30u - Ds. R. W. de Koeijer 

Viering Heilig Avondmaal
19/05 • 18.30u - Ds. R. W. de Koeijer 
Dankzegging en Nabetrachting Heilig 

Avondmaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/05 • 10.30u - Dienst met Ruben van 

Zwieten

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

19/05 • 10.00u - de heer Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
19/05 • 10.30u - Pastor G. Weersink 

 
Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)
19/05 • 10.15u - Ds. G. Zomer Jzn.
19/05 • 16.30u - Ds. J. van Benthem 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
19/05 • 10.00u - Ds. D.M. Heikoop
19/05 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers

Oosterlichtkerk 
19/05 • 10.00u - Mevr. Ds. E. H. W. Stam 

R.K. St. Michaelkerk
19/05 • 10.00 uur - Eucharistieviering 
pastor F. Zwarts m.m.v. Sparks of Joy

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
19/05 • 10.00u - spreker Adri van der 

Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
19/05 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

19/05 • 10.00u - Ds. N. van de Want 
19/05 • 18.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg

Onderwegkerk Blauwkapel
19/05 • 10.30u – Ds. E.J.W. van Leersum

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/05 • 11.00 uur - dhr. J. Grootendorst 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
19/05 • 18.30u - Ds. A.D Goyert 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

19/05 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra

PKN – Ontmoetingskerk
19/05 • 09.30u - Dhr. J. Grootendorst

St. Maartenskerk
19/05 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/05 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
19/05 • 18.30u - dhr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk
19/05 • 10.00u - Dhr. A. Verstoep, 

toerustingsdienst
19/05 • 18.30u - Ds. J.W. van Bart
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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

Avondvierdaagse  
De Bilt-Bilhoven 

Van 4 tot en met 7 juni staat de 
61ste editie van de Avondvier-
daagse voor De Bilt-Bilthoven 
gepland. Aanmelden kan op dins-
dag 15 mei tussen 19.30 en 21.00 
uur (persoonlijk) inschrijven bij 
VVSO WVT, Talinglaan 10 te 
Bilthoven. Individuele lopers 
kunnen via www.avondvierdaag-
se-debiltbilthoven.nl online in 
schrijven. 

SKC- filmhuis

Het SKC-Filmhuis in het Licht-
ruim De Bilt vertoont op 15 mei  
om 20.00 uur het drama Sami 
Blood. Intrigerend en meesle-
pend portret over de Sami, een 
rendier-herdersvolk in Lapland. 
Centraal staat de veertienjarige 
Elle-Marja. Op school ontdekt 
ze dat de mogelijkheden van de 
Sami zich beperken tot een her-
dersbestaan. Ze wordt herhaalde-
lijk geconfronteerd met discrimi-
natie en begint te dromen van een 
ander leven. Kaarten zijn aan de 
kassa een uur voor de voorstel-
ling te verkrijgen of eerder via 
www.theaterhetlichtruim.nl. Info 
info@skc-debilt.nl 

Stichting Welzijn Bewoners 
Lage Vuursche

Op donderdag 16 mei is er een 
inloopmiddag voor ouderen in 
het dorpshuis ‘De Furs’ te Lage 
Vuursche. Deze middag zorgt de 
heer Jack Visser uit Baarn voor 
een muzikaal programma met 
liedjes uit het verleden en het 
heden. De inloopmiddag begint 
om 14.00 uur en eindigt om 
ongeveer 16.00 uur. Het dorps-
huis is open vanaf 13.30 uur.

Biodiversiteitsmarkt 

Op 17 mei van 14.00 tot 18.00 uur 
wordt de Biodiversiteitsmarkt bij 
het Dorpshuis (Dennenlaan 57) 
in Hollandsche Rading georgani-
seerd. Daar zullen veel biologi-
sche bij-vriendelijke planten en 
kruiden worden verkocht, aange-
vuld met een aantal biologische 
groente-plantjes. Ook ligt er een 
aantal kinderboeken over insec-
ten klaar en zal er informatie van 

Nelly van de Bovenkamp - de Jong

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand  
houdend, is rustig ingeslapen

In de schaduw  
van uw vleugels  
waak ik 
met Uw licht 
voor uw ogen 
bid ik mij 
het donker door 
zing ik mij 
van zorgen vrij

         van: Sytze de Vries

weduwe van Arie van de Bovenkamp

Kinderen 

Kleinkinderen 

Achterkleinkinderen

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zij overleed in haar 90ste levensjaar.

Bilthoven, 6 mei 2019 
 
Correspondentieadres:
Hans van de Bovenkamp
Bilderdijklaan 71
3723 DB Bilthoven

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

verschillende natuurorganisaties 
aanwezig zijn. Heeft u ideeën of 
wilt u een aandeel leveren? Aar-
zel niet om contact op te nemen 
met de werkgroep Biodiversi-
teit Hollandsche Rading (tel 06 
19182984)

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 18 mei is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 13.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boe-
ren en producenten in ontwik-
kelingslanden.

Jaarlijkse verkoping

De Ger. Gem. in Ned. (Plane-
tenbaan 635) te Bilthoven, orga-
niseert op zaterdag 18 mei van 
10.00 tot 14.30 uur een verko-
ping; van de opbrengst gaat een 
deel naar Stichting Timotheos, 
die zich inzet voor weeskinderen 
in Malawi, en een deel word 
gebruikt voor het renoveren van 
het kerkdak. Naast vleeswaren, 
vers fruit en boerenkaas zijn er 
dit jaar ook: tweedehands boeken 
en kleding, een snuffelmarkt en 
voor de kinderen een springkus-
sen en diverse spellen. 

Ding&Doen Markt 

Zaterdag 18 mei organiseert 
Stichting Vierstee 2.0 van 9.30 tot 
16.30 uur een grote Ding&Doen 
Markt in De Vierstee aan de 
Nachtegaallaan in Maartensdijk. 
Hieraan zullen ruim 30 vereni-
gingen, goede doelen, stichtingen 

en andere maatschappelijke orga-
nisaties deelnemen. 
De Ding&Doen Markt zal wor-
den afgesloten met een borrel 
(van 16.00 tot 18.00 uur) en 
een Aziatisch buffet (om 18.00 
uur). De toegang is gratis. Voor 
het Aziatisch buffet is vooraf 
inschrijven op www.vierstee.nl 
noodzakelijk. 

Open dag  
Woongroep Lugtensteyn 

Woongroep Lugtensteyn aan de 
Orionlaan in Bilthoven houdt 
op zaterdagmiddag 18 mei van 
13.00 tot 16.00 uur een Open 
Dag, in het kader van de lande-
lijke GemeenschappelijkWonen-

Dag. Belangstellenden zijn van 
harte welkom, de koffie staat 
klaar. 

Orgel Oosterlichtkerk verhuist

Zondag 19 mei (aanvang 10.00 
uur) is de laatste zondag dat de 
klanken van het grote pijporgel 
van de voormalige Opstandings-
kerk te horen zullen zijn, voor-
dat dit muziekinstrument naar 
de kerkfabriek Sint Martinus 
van Dilsen-Stokkem in België 
verhuist. Na de verbouwing van 
de Oosterlichtkerk (1ste Bran-
denburgerweg) zal de muzikale 
begeleiding van de erediensten 
gebeuren met het Seifert orgel 
uit de voormalige Immanuëlkerk. 
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Emmaus organiseert 
opnieuw themamarkt

door Guus Geebel

Na de succesvolle eerste themamarkt die kringloopwinkel Emmaus Bilthoven in april organiseerde, 
vindt op zaterdag 25 mei van 13.00 tot 16.00 uur weer een themamarkt plaats. Dit keer 

worden onder meer sieraden, horloges, schoenen en tassen te koop aangeboden. 

Voor deze markt worden drie kra-
men ingericht. Guda Hatch staat in 
een van de kraampjes met mooie 
gouden en zilveren sieraden en hor-
loges. In een andere kraam vind je 
wat eenvoudiger sieraden en acces-
soires. De derde kraam wordt bezet 
door Yvette Gumbs met schoenen 
en tassen van bekende merken. ‘Ik 
sta bij Emmaus op de vintageafde-
ling en daar krijgen we af en toe 
hele mooie merkspullen binnen. 
Die zetten we meestal opzij voor 
de marktdag.’ Een pareltje voor 
de markt noemt ze een paar rode 
Hugo Boss schoenen, een van de 
eerste modellen. Alle artikelen zijn 
geprijsd. Guda Hatch vertelt dat er 
heel veel moois binnenkomt. ‘Mijn 
ervaring is dat van de tien horlo-

ges die binnenkomen er acht alleen 
maar weggedaan worden omdat de 
batterij leeg is. Ik maak ze schoon, 
doe er een nieuwe batterij in en laat 
ze 24 uur lopen. Ik verkoop ze daar-
na met garantie tot de voordeur’, 
zegt ze lachend. 

Veiling
Yvette vertelt dat dure spullen 
soms geveild worden in een gere-
nommeerd veilinghuis in Utrecht. 
‘Omdat het voor een goed doel is 
heb ik bedongen dat dan geen pro-
visie wordt ingehouden. Ook wordt 
soms een taxateur ingeschakeld om 
de prijs te bepalen. Zilver en goud 
wordt verkocht tegen de geldende 
zilver- en goudwaarde.’ Er zijn al 
vanaf november spullen voor deze 

dag achter de hand gehouden. De 
winkel is op de themadag ook ge-
woon voor andere spullen geopend. 
Voor de zomervakantie is er nog 
één themamarkt op 22 juni. 

Projecten
Emmaus ondersteunt projecten 
die zich richten op mensen die het 
meest lijden. Van de opbrengst van 
de themadag op 27 mei gaat een vast 
gedeelte naar Stichting Betania Ne-
derland. Deze stichting ondersteunt 
projecten in Roemenië, op huma-
nitair en educatief gebied en in de 
gezondheidszorg, vooral in Bacau. 
Die stad ligt aan de voet van de oos-
telijke Karpaten. De organisatoren 
verwachten weer een gezellige en 
vast goedbezochte marktdag.

De vrijwilligers Guda Hatch, Coen de Moor, Yvette Gumbs en Marga 
van Dijck zijn bij de organisatie van de themadag betrokken.

Hoge energierekening in De Bilt
Inwoners van de gemeente De Bilt betalen flink voor hun gas en stroom, zo blijkt uit gegevens 
van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden in De Bilt maakte in 
2017 maandelijks ruim 141 euro over aan de energieleverancier. In 2019 loopt dit op tot liefst 

183 euro. Dat is fors meer dan de landelijke gemiddelde energierekening van 165 euro.

De hoge energierekening komt tot 
stand door een relatief hoog ener-
gieverbruik. Een gemiddeld gezin 
in De Bilt stookt jaarlijks 1680 M3 
gas en verbruikt 3240 kWh stroom. 
Het gemiddelde verbruik in Neder-
land ligt op 1.500 M3 gas en 2.500 
kWh stroom per huishouden. 
Het relatief hoge energieverbruik 
in De Bilt kan verschillende oorza-
ken hebben: denk aan de aanwezig-
heid van grotere woningen, grotere 
huishoudens en een relatief laag 
gebruik van duurzame energiebron-
nen zoals warmtepompen en zon-
nepanelen.

Energiekosten 
Hoewel de energierekening van ge-
zinnen in De Bilt flink is gedaald 
tussen 2010 tot 2017 (van 2121 
euro naar 1691 euro per jaar) gaat 
men de komende jaren weer fors 
meer betalen voor gas en stroom. 
De gemiddelde energiekosten stij-
gen in 2019 naar ruim 183 euro per 
maand, een stijging van ruim 30% 
ten opzichte van 2017. Deze prijs-
stijging wordt veroorzaakt door 
hogere belastingen op energie en 
doordat energieleveranciers meer 
rekenen voor levering van gas en 
stroom.

Zonne-energie 
Inwoners in de gemeente De Bilt 
maken steeds meer gebruik van 
duurzame energie. Op dit mo-
ment zijn er 1028 geregistreerde 
zonnepanelen-installaties in de ge-
meente. Dat is een flinke toename 
ten opzichte van 2010, toen er nog 
maar 91 woningen met zonnepa-
nelen waren geregistreerd. Mede 
door subsidies en de gunstige sal-
deringsregeling wordt verwacht 
dat het aantal installaties verder 
zal toenemen.
(publicatie van Energieneutraalne-
derland.nl)

Dit willen wij kwijt…

Dit is waar wij al twee weekeinde tegen aan zitten te kijken. Dit huisvuil staat bij de ondergrondse vuilcontai-
ners bij de middelste flat aan de Planetenbaan in Bilthoven. En het ergste is ook nog dat het niet van ons is maar 
komt van de eerste flat (Marktflat). Wij hebben al veel instanties (gemeente- en ophaaldienst SSW) gebeld maar 
het blijft maar liggen. 
C. van Ginkel, Bilthoven

Zorgen om verkeers-
veiligheid in Maartensdijk

door Henk van de Bunt

Om extra aandacht te vragen voor de veiligheid staat professioneel 
verkeersregelaar Marcel van Tongeren onbetaald minstens drie 
keer per week het verkeer te regelen op een kruispunt in Maartens-
dijk zodat o.a. schoolgaande kinderen veilig kunnen over steken. 

In dit geval betreft het onoverzichtelijke kruispunt van de Prins Bern-
hardlaan met de Prinses Marijkelaan. Kinderen uit het oostelijk gedeel-
te van Maartensdijk, die o.a. de Martin Luther King school, basisschool 
De Kievit en de Aeres VMBO bezoeken maken er veelvuldig tweemaal 
daags gebruik van en vanuit het overige deel van het dorp is er een dub-
bele tegenovergestelde beweging van leerlingen die de aan de Prinses 
Irenelaan gelegen School met de Bijbel bezoeken. Het is met name ook 
de snelheid van de automobilisten vanuit de westelijke richting, die 
opvalt; waarschijnlijk veroorzaakt door de veelheid van voertuigen die 
aan de noordzijde van het gedeelte van de prinses Marijkelaan tussen 
de kruising en de Molenweg de rijweg versmallen en het onmogelijk 
maakt, dat twee auto’s elkaar kunnen passeren. Dit nodigt ongewild uit 
tot extra snelheid op dit gedeelte.

Petitie
‘Deze kruising in Maartensdijk is zeer onoverzichtelijk en daarom moe-
ten er maatregelen getroffen worden om veilig op de bestemming te ko-
men. Alleen de stopborden en strepen op de Pr. Bernhardlaan zijn niet 
voldoende’; met deze tekst wordt men verwelkomd op https://kruising-
maartensdijkveiliger.petities.nl, waar een petitie is gestart. Marcel van 
Tongeren: ‘Omdat er steeds meer geluiden gaan over de onoverzichte-
lijkheid van betreffende kruising heb ik het initiatief genomen om met 
wat bewoners in de buurt een petitie te starten’. De inmiddels al vele 
malen ondertekende petitie vraagt: ‘Wij, bewoners en weggebruikers, 
constateren dat er te hard wordt gereden en - door onoverzichtelijkheid 
vanwege geparkeerde voertuigen - te vaak ongelukken gebeuren. Wij 
verzoeken de gemeente maatregelen te treffen: enerzijds door te hand-
haven op het parkeren, anderzijds door het nemen van maatregelen, die 
o.a. voorkomen dat het stopbord wordt genegeerd’.

Verkeersregelaar Marcel van Tongeren op het gevaarlijke kruispunt in 
Maartensdijk.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 mei
t/m woensdag 22 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ham-asperge salade
Ei-bieslook salade
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham

    VOORDEEL HELE WEEK

Varkensfiletlapjes
naturel of gemarineerd 

500
GRAM 6.50

Kipdijsaté

Kipshoarma 500 
GRAM 7.98

500
GRAM 7.98

Australische sucade

Lekker voor het weekend!

1
KILO 9.99

KLEINE
VARKENSHAASJES

Lamsspiesjes 4+1
GRATIS

Gepaneerde varkensschnitzels
Runderschnitzels
Kipschnitzels

500 
GRAM 9.98

4 + 1
GRATIS

STOMPETOREN  OUD 
SNIJDBARE KAAS

500
GRAM 6.98

BOEREN BELEGEN 
KAAS 6.98

DJAKARTA NOTEN MIX

VERS GEBRANDE 
PINDA-ROZIJNENMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98500

GRAM

ook lekker voor saté

SAMEN
VOOR 7.50

3
VOOR 5.-

GRILLWORST +
LEVERWORST

GEHAKTBROODJES

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Doesburgse kipschotel
met mosterd en groenten

€ 1,49
100 gram 

Canneloni 
gevuld met asperges
in een witte wijnsaus,
met zalm of kabeljauw

€ 9,95
Per portie 

Groene Currysoep
met kip

€ 5,95
Literbeker 

Alle  
Lasagnes 

€ 1,25
100 gram 

Vers gewassen   
Spinazie 

€ 0,79
zak 300 gram 

Alles 40 soorten "onbespoten"
Tomaatjes

€ 1,99
500 gram 

Heerlijke sappige
Mandarijnen
500 gram € 1,49

Jonagold
Handappels
Per kilo € 1,49

Hollandse 
Komkommers 
2 voor € 0,99

Hollandse luxe 
Pluksla
Zak 150 gram € 1,49

Desem 
Landbrood
Nu € 1,99
Rozijnenbollen 
5 voor € 1,99

Voorjaarstaart - Nieuw!!!
Met pistache, calamansi 
en yoghurt!

Uit eigen bakkerij
Washington 
Roomboter Koekjes 
Nu € 2,99

Dagelijks verse aanvoer van:
Hollandse Asperges

GRATIS geschild!
&

Hollandse  Aardbeien

Er zijn weer: nieuwe oogst 
malta’s en dore’s, wilde perziken, 

abrikozen, kersen, heerlijke 
smaak Galia meloenen!



Duurzaam De Bilt maakt 
wereldwijd verschil

Ook dit jaar organiseert Duurzaam De Bilt de ‘Week van de Duurzaam-
heid’ van zaterdag 5 oktober tot zondag 12 oktober 2019. In deze week 
kan iedereen op zijn manier een activiteit organiseren rond de 17 Global 
Goals van de United Nations. Het KNMI gaat les geven aan basisscho-
len over het klimaat. Biltsheerlijk organiseert de Biltse Streekmarkt. En 
als persoon kun je bijv. besluiten een week geen vlees te eten. 

Koplopers
Een betere wereld begint niet alleen bij onszelf. Een duurzame en bete-
re wereld bereik je in samenhang en met elkaar... wereldwijd. De zeven 
koplopers van Duurzaam De Bilt; BENG!, Biltsheerlijk, Werkgroep 
Fairtrade, Reinaerde, Repair Café, Samen voor De Bilt en de Wereld-
winkel staan achter de organisatie van De Week van de Duurzaamheid 
2019. Met steun van gemeente De Bilt wordt deze week uitgevoerd. 
Duurzaamheid is voor de gemeente geen nieuw begrip. Er wordt al hard 
gewerkt aan de 17 Global Goals zoals duurzame energie, duurzame pro-
ductie en consumptie, duurzame economie, armoede bestrijding, zorg 
en welzijn en nog veel meer. Niet alleen de 7 koplopers, maar álle men-
sen, organisaties, bedrijven en 
hun medewerkers kunnen in deze 
week laten zien hoe zij in ge-
meente, een bijdrage leveren aan 
een duurzame samenleving. Het 
is de bedoeling om mensen uit te 
dagen om samen te werken aan 
een betere leefomgeving voor nu 
en voor toekomstige generaties. 
De eerste activiteiten in de Week 
van de Duurzaamheid staan al op 
de site www.duurzaamdebilt.nl

Meedoen
U kunt deelnemen aan verschil-
lende activiteiten of zelf een ac-
tiviteit in de week van de duur-
zaamheid organiseren. Hoe dit 
werkt, dat leest u op de website: 
www.duurzaamdebilt.nl 
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Praktijkverhalen over verduurzaming
‘Elk huis is uniek’

Toch nog een volle zaal ondanks de voetbalwedstrijd: de informatieavond op 8 mei met 
ervaringsdeskundigen trok de belangstelling. Aan het woord kwamen drie pionierende 

huiseigenaren uit gemeente De Bilt, alle drie vaders van een gezin met jonge kinderen. 
Hun enthousiaste presentaties over de verduurzaming van hun woning, 

inspireerden de bezoekers en lokten veel vragen uit.

Dat elk huis uniek is, maakten de 
sprekers goed duidelijk op deze 
informatieavond van energiecoö-
peratie BENG. Maar ook de uit-
eenlopende wensen en leefstijlen 
bepaalden hoe de woning uiteinde-
lijk duurzaam en comfortabel werd. 
Ze lieten zich goed informeren en 
zochten het internet af naar moge-
lijkheden. In de praktijk blijkt er 
ook heel wat te kiezen. Dakisolatie 
met houtvezels of katoenen vezels? 
Warmtepomp aan de gevel of in de 
tuin? Zelf doen of laten doen? Je 
zou door de bomen het bos niet meer 
zien. Al met al verzamelden deze pi-
onierende gezinnen een schat aan 
kennis die ze op deze avond deelden 
met belangstellend publiek.

Tochtvrij huis
Jochen en Mirjam uit De Bilt mo-
gen zich de trotse eigenaren noemen 
van de duurzaamste rijwoning van 
Nederland, dankzij een nul-op-de-
meter renovatie. Zij kozen voor hun 
huis uit 1971 voor het concept van 
een bouwbedrijf dat de oorspron-
kelijke gevels en dak vervangt door 
nieuwe, in een fabriekshal gemaak-

te, geïsoleerde gevels en dak. Het 
bouwbedrijf wil deze vervanging in 
de toekomst in drie dagen voor el-
kaar hebben. In 2017 duurde het nog 
zes weken, drie weken voor de ver-
vanging van gevels en dak en drie 
weken voor de afwerking binnen in 
het huis. Het huis werd energieneu-
traal gemaakt met 24 zonnepanelen 
en een warmtepomp. Het gezin is 
tevreden met het resultaat. Op een 
enkele aansluitfout na in het begin, 
ondervinden ze geen problemen in 
de gerenoveerde woning. Wel veel 
comfort. Jochen: “Er is nu helemaal 
geen tocht meer. En dat terwijl ik 
voor de renovatie toch al mijn best 
had gedaan om kieren te dichten.”

Comfort boven alles
Bram en Belinda woonden in een 
tochtig huis in Utrecht toen ze in 
2017 een kavel konden kopen aan 
de Waterweg in De Bilt. ‘We gaan 
wel pionieren nu we deze kavel heb-
ben, dacht Bram gelijk, “We gaan 
van het gas af.” Het stel kwam tot 
de volgende eisen: niet kamperen 
in eigen woning, altijd voldoende 
warm water en geen storingen. Om 

een lang verhaal kort te maken: dat 
is ze gelukt. Op wat inregelproble-
men na hebben ze nu een vrijstaand 
energieneutraal huis met een goed 
geïsoleerde schil waar het altijd be-
haaglijk warm is, ook in de winter. 
Tijdens zijn presentatie vroeg hij 
vooral aandacht voor goede venti-
latie. ‘Isoleren betekent ventileren 
en dat is iets anders dan luchten.’ 
Ze hebben een ventilatiesysteem 
laten aanbrengen dat automatisch 
op CO2 en vochtgehalte reageert.

Van G naar A
Tim en Tessa kochten een fraaie 
hoekwoning uit de jaren 30 in Bilt-
hoven. Ook zij wilden vanaf de start 
hun huis zo duurzaam mogelijk 
maken: van het laagste energielabel 
naar het hoogste. Ze maken daarbij 
gebruik van een groene hypotheek: 
door de woning te verduurzamen, 
gaat de rente omlaag. Uitgangs-
punt vormt het verbeterplan ‘van G 
naar A’ dat door een adviesbureau 
werd opgesteld. In twee maanden 
tijd lieten ze de spouwmuur isole-
ren en brachten ze zelf de vloer- en 
dakisolatie aan. De oude CV-ketel 

werd vervangen door een moder-
ne ketel met een hybride warm-
tepomp. Op koude dagen kan de 
gasgestookte ketel dan bijspringen. 
‘We hebben ons er heel lang in ver-
diept en kozen voor deze optie met 
het idee dat toekomstige alterna-
tieven voor gas nog niet duidelijk 

zijn.’ Ze denken nu nog na over de 
plaatsing van zonnepanelen. Dat is 
de laatste stap om naar het hoogste 
energielabel A te gaan, het B label 
is al binnen. Toch goed voor een 
halvering van de energierekening 
en een behoorlijke korting op de 
hypotheekrente. 

Bloemen na de presentaties voor de Biltse duurzame pioniers. V.l.n.r. Jochen 
Pierik, Bram de Deugd en Tim van der Maden.         (foto: Jenny Senhorst)

Rekeningrijden avant la lettre
Maartensdijk bleef zich tot 1953, als laatste gemeente in Nederland, vastklampen aan het 

rekeningrijden avant la lettre, de tolinkomsten van de weg tussen Hilversum en Utrecht.

Het meinummer van Sint Maerten, 
het periodiek van de Historische 
Vereniging Maartensdijk, beschrijft 
in het hoofdartikel, ‘Tolheffing bij 
koninklijk besluit’, de opkomst en 
ondergang van de tol en de vele ko-
ninklijke besluiten die in de loop der 
tijd aan die tol werden gewijd. In aan-
sluiting daarop volgt een korte anek-
dote waarin een voorval van vlak 
na de Tweede Wereldoorlog wordt 
beschreven tussen de tolbaas en de 
hoofddirecteur van de spoorwegen.

Op 24 juni 2018 sloot de Boskapel 
in Groenekan haar deuren. Deze Sint 
Maerten beschrijft de bewogen ge-

schiedenis van deze groep gelovigen, 
die zich medio 50-er jaren afscheid-
den van de Nederlands Hervormde 
gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Tenslotte wordt in dit nummer een 
mogelijk alternatieve verklaring 
gegeven voor de herkomst van de 
naam ‘het Zwarte Water’, eeuwen-
lang een essentiële afwateringsver-
binding tussen de Oostveense pol-
ders en de Vecht.
De losse verkooppunten zijn: Van 
der Neut b.v., Groenekanseweg 5, 
Groenekan, Kapper Hans Stevens, 
Maertensplein 26, Maartensdijk en 
de Bilthovense Boekhandel, Juli-
analaan 1 te Bilthoven. 

De Bestorming van de tol te Maartensdijk, 30 november 1931. Automobilisten die niet of te weinig wilden 
betalen, werden tegengehouden door tolgaarder Van Rooijen (met kruis).

De voorpagina van Sint Maerten 
nr. 56.

advertentie

10 jaar Agnes Kruidentuin

Het feest werd opgeluisterd door zang, toespraken, cadeau’s en natuur-
lijk veel dankwoorden richting de vele vrijwilligers.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Soest heeft de finale
In de Johan Cruijff Arena is het vorige week niet gelukt, maar 
niet getreurd, want bij ‘t Vaarderhoogt draait deze week de 
droomfinale van de Lui-Lente-Land-weken. Met in deze finale-
week een aantal herhalingen om van te smullen. De tactiek die 
we volgen is duidelijk: korting, korting, korting.  
Kom zelf maar kijken.

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

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 21 mei.

Ook zondags open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Bungelplanten
Van Surfinia tot Verbena, van Bacopa
tot Sanvitalia 
slechts ............... 99ct 
(per stuk, potmaat 10,5 cm)

Álle geraniums, 
hangend en staand 
Potmaat 10,5 cm. 
Van 1,99 voor ............... 1,29

Balsemien
Potmaat 12 cm. 
Van 2,50 
voor ........ 1,59

Potgrond
Terras en 
balkonplanten. 
Van 8,99 voor

5,99

Finaleweek

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

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)

 

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Altijd in voor drukwerk en 

bijkomende werkzaamheden

Snel als het moet! 

Bel of mail maar.

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
0346 211215•info@parelpromotie.nl•www.parelpromotie.nl

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

90 jaar Hollands vakmanschap!

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie! 
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

B E D D E N

50%
korting

op het 2e
matras

een lekker krokant broodje 
met zaden en zonnepitten

WALNOTEN TAARTJE

KAMPIOENTJES

een heerlijke
boterkoek 
gevuld met 
walnotenspijs 
nu van € 7,95

voor € 6,50

NU 
3+1 GRATIS

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

YAYA  |  GEISHA  |  ESPRIT  |  SOYA CONCEPT  |  STREET ONE
DREAMSTAR  |  SMASHED LEMON  |  MIND.SET  |  GERRY WEBER

MIX &
MATCH

bij Nagel Fashion
met veel leuke merken

Snel een afspraak maken

Kapper Hans doneert
€ 1,- per klant aan de 

SamenLoop van Hoop*. 
Bel 212455

 
*28-29 juni: 24 uur durende wandelestafette 

waarmee geld wordt opgehaald
voor kankeronderzoek.
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Jan Vinke zwaait af bij Repair Café 
Toen het Repair Café Bilthoven in september 2011 bij WVT van start ging was Jan Vinke direct 

van de partij. En bij elk volgend Repair Café sindsdien was hij als reparateur present. 

Afgelopen zaterdag vertelde Jan 
aan het team, dat de leeftijd zich 
laat gelden en dat hij zich dus he-
laas terugtrekt. Het team van Re-
pair Café Bilthoven mist hem nu 
al. Reparateur Roel Simons: ‘Jan 
had de oude fijnmechanische tech-
niek in zijn vingers. Klokken en 
naaimachines waren vertrouwde 
apparaten voor hem en hij kreeg ze 
weer aan de praat. Wij zullen zijn 
expertise enorm missen’. Organi-

satrice Sofie Bakker vult aan: ‘Jan 
Vinke was, bijna 8 jaar lang, bij 
elk Repair Café trouw aanwezig. 
En geheel in lijn met de visie van 
het Repair Café betrok hij de men-
sen bij de reparatie van hun appa-
raat, bijvoorbeeld door het ze zelf 
uit elkaar te laten halen. Door zijn 
jarenlange reparatie-ervaring had 
hij vele apparaten al eens onder 
handen gehad en werd hem vaak 
advies gevraagd door de jongere 

reparateurs. Wij konden echt op 
hem bouwen’. 

Het volgende repaircafé is op zater-
dag 22 juni. Meer informatie: htt-
ps://repaircafebilthoven.wordpress.
com/

Jan Vinke repareert, samen met de 
eigenaar, een naaimachine. ( Foto 
Frans Poot)

Fotograaf 
Erwin Olof belicht

‘Liever alleen, dan met surrogaat’. Een uitspraak van Erwin Olaf, de 
beroemde fotograaf, die er nog aan toevoegde: ‘Het is bij mij al mijn 
hele leven alles of niets’. En gelijk heeft hij: het leven is vol van ver-
lokkingen, verleidingen, prachtige kunst, liefdes, vriendschappen of 
basale en dierlijke emoties. Wie zich tevreden stelt met surrogaat en 
onechtheid, komt op zijn sterfbed bedrogen uit: Wat blijft zijn de echte 
en intense emoties, de rest is ‘ijdelheid en najagen van wind’, zoals 
Prediker dat treffend verwoordde.

In een boeiende lezing over Erwin Olaf door kunsthistoricus Krzysztof 
Dobrowolski, afgelopen zondagavond in Bilhoven, maakte het publiek 
kennis met leven en werk van de overigens nog springlevende foto-
graaf, en werd aan de hand van vele lichtbeelden de filosofie van de 
kunstenaar getoond: naast het prijzenswaardige ‘alles-of-niets-scena-
rio’ de wat minder goed te begrijpen hang naar het menselijk naakt, om, 
zoals de inleider uitlegde, een kunst (of misschien zelfs wereld) ‘zonder 
schaamte’ te creëren.

Dat nu lijkt een betreurenswaardige misrekening: de schaamte, volgens 
de Bijbel ontstaan na het eten door Eva van de beroemde appel, vormt 
de basis van onze cultuur: zonder schaamte geen schuld en geen be-
rouw. De schaamte, die Olaf in zijn werk wenst te overwinnen, is daar-
mee een van de essentiële pijlers van de Westerse beschaving: alleen 
schaamte duidt op het aanwezig zijn van een geweten, en dat houdt ons 
op het rechte pad. Of niet, natuurlijk. Macht en erotiek, daar lijkt het 
om te draaien in het werk van Olaf, terwijl de liefde een helaas zeld-
zame bezoekster is.              (Peter Schlamilch)

Kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski (met gebroken been) vertelt 
over Erwin Olafs ‘De kus’ (rechts), vrij naar Rodin (links).

Debatavond over wetenschap, 
geloof en Mariecken van Niemeghen

Embryo-klonen, genetische manipulatie, kunstmatige intelligentie die de grens tussen mens en 
computer doet vervagen… we kunnen heel, heel veel vandaag de dag. Maar moeten we alles wat 

we kunnen ook daadwerkelijk doen? Zijn er ethische of morele grenzen aan de vooruitgang? 

Naar aanleiding van de nieuwe 
Theater in ’t Groen-voorstelling 
‘Mariecken uit Nijmegen’ gaan 
een wetenschapper en een gods-
dienstfilosoof met elkaar en met het 
publiek in gesprek over de vraag 
hoe religie en wetenschap zich tot 
elkaar verhouden. Vanuit hun ei-
gen achtergrond zullen ze hun visie 
geven op het spanningsveld tussen 
weten en geloven, tussen techniek 
en godsdienst. Tijdens de avond 
zullen acteurs van Theater in ’t 
Groen enkele scenes spelen uit hun 
nieuwe voorstelling, die een heden-
daagse en actuele bewerking is van 
het Middeleeuwse toneelstuk ‘Ma-
riecken van Niemeghen’. 

Klassieker in nieuwe jas
In de oorspronkelijke versie van dit 
beroemde stuk wordt het onschul-
dige meisje Mariecken verleid door 
de duivel, met wie ze zeven jaar 
omgang heeft, totdat ze tot inkeer 
komt en vergeving zoekt en vindt. 
Artistiek leider Timon Blok be-
werkte en actualiseerde het Mid-
deleeuwse verhaal tot een heden-
daags toneelstuk over een actueel 
dilemma: moet de mens alle kennis 
die hij vergaart gebruiken, of zijn 
er bepaalde gebieden waar je van 
af moet blijven? 'In veel verhalen, 
of het nu gaat om Genesis, Faust, 
of Mariecken, verleidt de duivel 
de mens door hem kennis aan te 
bieden, zoals kennis over Goed en 

Kwaad. De rol van religie daaren-
tegen is juist dempend: wees niet 
hoogmoedig, accepteer je nederig-
heid, ga niet voor God spelen. Deze 
epische tegenstelling vond ik een 
mooi uitgangspunt voor een to-
neelstuk. We kiezen geen kant, we 
zeggen niet wat er wel of niet mag, 
maar we willen het publiek wel la-
ten nadenken over deze vraag’. 

In debat
Om de voorstelling in een bredere 
context te plaatsen organiseert The-
ater in ’t Groen op 3 juni een open-
bare debatavond over het thema 
van de voorstelling. Twee gasten, 
elk met een interessante achter-
grond, gaan met elkaar - en met de 
gasten - in gesprek, en benaderen 
het onderwerp vanuit hun eigen 
vakgebied. 

Prof. Frank Huisman is als hoog-
leraar Medische Geschiedenis ver-
bonden aan het UMC Utrecht. Hij 
heeft gepubliceerd over Nederland-
se geneeskunde en gezondheids-
zorg in de vroegmoderne en de 
moderne tijd, en werkt momenteel 
aan een boek over de transformatie 
van de Nederlandse gezondheids-
zorg tussen 1865 (de geneeskun-
dige wetten van Thorbecke) en 
1941 (het ziekenfondsbesluit). Hij 
is coördinator van het blok Medi-
cal Humanities van de opleiding 
Geneeskunde, en voorzitter van de 

scientific board van de European 
Association for the History of Me-
dicine and Health. 
Dr. Taede A. Smedes is godsdienst-
filosoof en theoloog. Hij is actief 
als independent scholar en als free-
lance publicist. Hij heeft gewerkt 
aan de universiteiten van Nijme-
gen, Leuven (België), Leiden en 
Groningen en is gespecialiseerd 
in discussies op het gebied van de 
verhouding van theologie/geloof en 
natuurwetenschap en van theïsme 
en religieuze vormen van atheïsme. 
Sinds 2015 werkt hij als freelance 
onderzoeker en publicist en schrijft 
voor o.a. het Nederlands Dagblad 
en De Volkskrant. De avond wordt 
voorgezeten door Hans Mieras, 
oud-wethouder van Cultuur van de 
gemeente De Bilt en momenteel 
één van de spelers van Theater in 
’t Groen. 

‘Wetenschap, religie, en Mariecken 
uit Nijmegen’ wordt georganiseerd 
door Stichting Theater in ’t Groen, 
i.s.m. de Bilthovense Boekhandel 
op maandag 3 juni om 20.00 uur 
in de Bilthovense Boekhandel, Ju-
lianalaan 1 in Bilthoven. Kaarten 
kunnen worden gereserveerd via 
www.theaterinhetgroen.nl of via de 
Bilthovense Boekhandel. De voor-
stellingen van ‘Mariecken uit Nij-
megen’, met 12 acteurs en 15 zan-
gers, zullen worden gespeeld van 
16 t/m 23 september 2019. 

Tijdens de openbare debatavond in de Bilthovense boekhandel luistert 
Theater in ‘t Groen de avond op met enkele scenes uit hun nieuwe 
voorstelling.   (foto Petra Cremers)

Als de politie je is gaan bekeuren
dan kun je daar best over treuren
maar wie zich houdt aan de wet
en op de regeltjes let
zal dat niet zo heel gauw gebeuren

Guus Geebel Limerick
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.
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 GOEDKOOPSTE

 Vivera 
 3 pakken van 
150 - 250 gram 
Van /6.15 - /10.14 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 15 t/m dinsdag 21 mei 2019, tenzij anders aangegeven. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 Andrélon, Axe, Dove of Rexona  
3 fl essen van 150 - 300 ml of bussen van 50 - 200 ml 
Van /6.45 - /19.71
Maximaal 4 keer de aanbieding per klant

Karvan 
Cévitam
3 bussen van 0.75 liter
 Van /8.04 - /8.43

 Wagner Big 
City pizza’s
 Alle soorten
 Van /9.96 - /13.32

Hollandse aardbeien 
of eetrijpe mango’s
 2 schalen van 400 gram of 2 stuks

HOOGVLIET.COM

 7.-
3 BUSSEN

 5.-
 3 STUKS 

 5.-
4 STUKS 

 5.-
2 STUKS 

 5.-
3 PAKKEN

TOT 

74%
KORTING
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Fundraising voor 
vrijwilligerswerk in Nepal

door Rob Klaassen

Luise von Behr uit Hollandsche Rading (18) doet dit jaar eindexamen Gymnasium-bèta. 
Voordat ze een verdere studie ter hand gaat nemen, wil ze een jaar als vrijwilliger in het 

buitenland gaan werken. Na de nodige selecties te hebben doorgemaakt, kan zij in 
januari 2020 voor acht maanden in Nepal aan de slag. Om dat te kunnen realiseren 

probeert ze om 6500 euro door middel van fundraising bij elkaar te krijgen. 
Geld dat nodig is om daarheen te kunnen reizen en om er te kunnen leven.

Luise: ‘Voordat ik naar de uni-
versiteit ga, wil ik wat meer van 
de wereld zien en daarbij andere 
mensen helpen. Daarom wil ik een 
tussenjaar doen. Na dat jaar ga ik 
aardwetenschappen in Utrecht of 
Amsterdam studeren. Nu ik naar 
Nepal ga, is dat in verband met 
mijn toekomstige studie geologie 
extra interessant, omdat daar de 
Himalaya ligt. Ik doe dit project 
bij de organisatie ‘Project Trust’; 
een Engelse organisatie, die zo’n 
300 plaatsen voor vrijwilligers be-
schikbaar heeft in Afrika, Azië en 
Noord- en Zuid-Amerika. Ik heb 
daar gesolliciteerd en ben vervol-
gens uitgenodigd om een week in 
de krokusvakantie bij hen door te 
brengen op het eiland Coll. Een 
heel klein eiland ten noordwesten 
van Schotland, dat zo’n 2-3 uur va-
ren van de Schotse kust afligt. Coll 
is zo groot als Terschelling en er 
wonen ongeveer 200 mensen. Het 
is daar ongelooflijk primitief. Je 
werd in groepjes van drie bij een 
gastgezin ondergebracht. We moes-

ten o.a. allerlei presentaties geven 
en werden geobserveerd in hoever-
re we in staat waren om in primi-
tieve omstandigheden te leven. Van 
degenen die waren opgeroepen zou 
75% worden geselecteerd. Ik was 
één van de gelukkigen, die er door-
heen is gekomen. Uit Nederland 
was ik de enige deelnemer’ . 

Nepal
Waarom Nepal? Luise: ‘Daar heb 
ik eigenlijk weinig invloed op ge-
had. Mocht Nepal onverwacht niet 
kunnen doorgaan dan ga ik als 
tweede optie naar Zuid-Afrika. In 
oktober weet ik definitief of het 
Nepal wordt. Ik zit daar niet al-
leen. Alle projecten doe je met z’n 
tweeën. Dus samen met een ander 
meisje gaan we naar Nepal in een 
klein dorp aan de voet van Himala-
ya. Wat ik daar ga doen is Engels en 
ICT geven aan kinderen, die daar 
in het afgelegen en achtergestelde 
platteland wonen. Alle scholen 
daar worstelen met het niveau van 
gesproken Engels. Leraren en en-

thousiaste vrijwilligers zijn daarom 
voor deze gemeenschappen enorm 
belangrijk. Kennis van Engels en 
ICT is essentieel in het latere leven. 
Ze hebben dan de mogelijkheid 
om toegang te krijgen tot een veel 
breder scala aan kansen, zodat ze 
beter hun weg kunnen vinden in de 
samenleving. Ik ben blij dat ik een 
positief verschil kan maken in het 
leven van deze kinderen en hen een 
verbeterde en waardevollere toe-
komst kan bieden. We krijgen dit 
najaar nog een verdere opleiding 
in Schotland om ons zo goed mo-
gelijk voor te bereiden op de spe-
cifieke taken die we in Nepal gaan 
doen. Daarnaast hoop ik nog tijd te 
vinden om me te verdiepen in de 
achtergronden en cultuur van Ne-
pal en vooral van het Boeddhisme. 
Nepal is daarom ook zo interessant, 
omdat het in Azië het enige land 
is dat nooit in haar geschiedenis is 
gekoloniseerd. De oorspronkelijke 
bevolking met haar cultuur valt 
daar nog zonder noemenswaardige 
invloeden van buitenaf aan te tref-

Oproep ervaringen 
met WMO

Vanaf heden opent Initiatiefgroep Nationaal Zorgfonds De Bilt 
een telefoonnummer voor het delen van uw ervaringen met zorg 
in onze regio. Na de informatieavond van het Nationaal Zorgfonds 
op 2 februari jl. ontstond een groep betrokkenen en enthousiaste 
initiatiefnemers. 

Gemotiveerd door de ervaringen van enkelen in deze groep wil zij graag 
starten met het inventariseren hoe de ervaringen van bewoners in deze 
gemeente zijn met: WMO, Jeugdzorg, Wijk verpleging, verstrekking 
van hulpmiddelen, langdurige zorg, gehandicaptenzorg, huishoudelijke 
hulp en dergelijke. De initiatiefgroep wil een rapport met knelpunten 
samenstellen en dit aanbieden aan de  Gemeenteraad. 

Voorbeeldsituaties
Er zijn inmiddels al enkele meldingen van problemen met aanvraag 
van hulp of hulpmiddelen, lange wachttijden en schrijnende problemen 
bekend bij de initiatiefgroep. Deze cases lijken een gevolg te zijn van 
de bezuinigingen die sinds 2015 zijn ingevoerd, waarbij deze bezuini-
gingen zijn verscherpt sinds 1 januari 2019. De initiatiefgroep wil een 
onderbouwd beroep op de raadsleden doen om deze bezuiniging terug 
te draaien. Zeker nu er extra financiering komt vanuit het Rijk voor de 
jeugdzorg, georganiseerd door de gemeenten. Hoe meer voorbeeldsitu-
aties er zijn des te beter komt de boodschap over. Alle informatie die de 
initiatiefgroep ontvangt kan worden verwerkt in het rapport. 
Leden van de initiatiefgroep zijn bereikbaar via 06 38694177, of zorg-
fondsdebilt@gmail.com.     (Marisca van der Burgh) 

Kunstroute 
De Bilt - Bilthoven - Groenekan 
De Kunstroute van de Biltse Kunstkring BeeKk staat weer op stapel voor 25 en 26 mei; 
beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur. Voor de 23e keer organiseert BeeKk dit jaarlijks 

terugkerend evenement waarbij de deelnemende kunstenaars hun atelier open 
stellen voor het publiek. De toegang is gratis.

De Kunstroute 2019 begint voor 
de leden op 25 mei om 10.00 uur 
in Het Lichtruim in De Bilt. De 
feestelijke opening wordt verricht 
door Ike Bekking van De Biltho-
vense Boekhandel. Samen met 
muziek van De Buren is dit het 
startsein van de bijbehorende ex-
positie van 42 leden van BeeKk 
met als onderwerp 'Rembrandt'. 
Ook is er een theatervoorstelling 
voor de jeugd door Willemien 
Bellaart, met een herhaling in de 

middag. Behalve kunstenaars van 
Kunstkring BeeKk, zijn er ook 8 
gast-kunstenaars in de ateliers, zo-
als bijvoorbeeld bij Galerie Mi in 
Bilthoven. De locaties zijn herken-
baar aan de BeeKk-vlag, dan wel 
aan versieringen als ballonnen e.d. 
Hier en daar zal ook aan kinderen 
de mogelijkheid om te tekenen of 
te verven worden geboden. 

Kunstvormen
Dit jaar komen zeer verschillende 

kunstvormen aan bod: tekenin-
gen, grafiek, schilderijen, textiel-
kunst, beelden, beelden in hout, 
edelsmeden, fotografie, glaskunst, 
keramiek, zeefdruk, borduurkunst, 
aquarel, tassen en accessoires, 
leerbewerking, glas, collagekunst 
en gemengde techniek. Totaal zijn 
er 23 adressen te bezoeken. Deze 
adressen zijn te vinden op een flyer 
of op de website www.kunstkring-
beekk.nl 

fen. Ik ben dolenthousiast om daar 
aan de slag te mogen gaan’ .

Fundraising
‘Om dat allemaal te kunnen doen, 
zoals de reizen naar Schotland en 
Nepal, de verzekeringen en het 
verblijf daar, is geld nodig. We 
moeten het allemaal zelf betalen, 
omdat ‘project Trust’ een non-profit 
organisatie is. Het kost in totaal on-
geveer 6500 euro. Ik moet dit bij 
elkaar zien te krijgen door middel 
van Fundraising. Ik wil dit doen 
door aan mensen te vragen of ze me 
zouden willen sponsoren. Hiervoor 
heb ik een website gemaakt. Het 
adres van m’n website is: https://
voluntary-teaching-in-nepal.web-

node.nl. (Door het intypen van 
dit adres kom je op m’n website). 
Op deze website kan iedereen al-
les vinden over het project, hoe 
kan worden gedoneerd etc. etc. 
Elk bedrag, ongeacht de hoogte, is 
van harte welkom. Als tegenpres-
tatie krijgt iedere donateur tijdens 
mijn verblijf in Nepal elke drie/
vier weken een reisverslag over 
mijn ervaringen. Extra informatie 
over het project kan nog worden 
gevonden door in mijn website op 
de heldere blauwe berg te klikken 
waarna de informatie op het scherm 
verschijnt. Natuurlijk kan iedereen 
me mailen voor meer informatie. 
Mijn mailadres is: LuisevonBehr@
gmail.com ‘ . 

Luise von Behr is dolenthousiast om vrijwilligerswerk in Nepal te gaan doen.

Kinderen op het platteland van Nepal.
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Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

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

PEPER BURGERS
Van 100% rundvlees. Lekker gekruid & gegarneerd met
een randje peper; heerlijk bij de maaltijd en ook op een
broodje met tomaat, ui en sla.... 3 stuks 4,75

SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Van ons bekende varkensvlees. Om krokant te bakken;
ook lekker voor saté of aan een stuk op de BBQ en aan
blokjes voor door uw salade 100 gram 1,10

V. HAAS IN BOSPADDENSTOELENSAUS
Met o.a. varkenshaas, bospaddenstoelen roomsaus;
Heerlijk met pasta en rijst, u mag het zeggen!
Zachtjes kort roerbakken 100 gram 1,90

KIP GORDONBLEU'S
Met o.a. malse kipfilet gevuld met ham & kaas.
Gepaneerd of naturel'zeer smaakvol!
ca. 12 tot 15 min. braden in ruim boter 100 gram 1,50

SUKADE LAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug. Om te stoven. Smelt op
de tong, fijn van draad en heerlijk mager!
ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 7,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Lekkere tips voor deze week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 13 mei t/m zaterdag 18 mei. 

Zetfouten voorbehouden.

ANGUS BAVETTE
Van het Black Angus rund. Smelt op de tong 100 gram 4,25
OOSTERS SLEETJE
o.a. kipfilet, courgette, zontomaat & pijnboompitjes 100 gram 1,30

LAMS OSSE BUCCO
Voor de liefhebbers. Om te stoven, met een beentje 
Lekker met groente en aardappels in de schil erbij!
ca. 2½ uur stoven in de oven op 150°C 100 gram 1,40

*Voor België is RECYTYRE in de prijs inbegrepen (€ 1,32 incl. BTW per band).Deze acties zijn geldig tot 30/06/2019.

GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS 
TELEFOON
WEBSITE

BENZINE- 
GRASMAAIER 
RM 248

BENZINE- 
GRASMAAIER 
RM 448 TC 

BENZINE-
GRASMAAIER 
RM 655 V

BENZINE-
ZITMAAIER 
RT 4082

BENZINE-
ZITMAAIER 
RT 5097

€ 289
ipv € 329

€ 499
ipv € 599

€ 999
ipv € 1.139

€ 2.799*
ipv € 2.999

€ 2.999*
ipv € 3.499

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK 
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

HUUR GEMAKKELIJK EN SNEL EEN VERTICUTEERMACHINE, BEL 0346-212602!
MODELLEN VORIG JAAR, EXTRA SCHERP GEPRIJSD. KOM SNEL KIJKEN IN ONZE SHOWROOM. OP=OP.
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PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

De online bedrijvengids! www.vierklank.nl/bedrijven
Tijdens de puppy- en (half)volwassen cursussen leer je hoe honden dát 
kan aanleren wat wij graag willen dat ze kunnen.  Op verzoek gezamenlijke 
wandelingen, kind en hond training,...  [lees meer online]

A&S Kapsalon. Wij zijn altijd op de hoogte van trends en nieuws op het 
gebied van haarmode voor jong en oud. Wat wij zo leuk vinden aan het vak is 
dat je iedere dag weer, klanten ... [lees meer online]

Out� ts Boots Accessories
Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur (of op afspraak)
showroom@botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

Een klein zetje om het zonnetje te laten schijnen

vrijdag en zaterdag

15% korting
op de gehele nieuwe collectie

Blessed by
Comfort

VOORJAARS 
AKTIE
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Weer een winnaar

Dit keer was het mevrouw Korver, die bij Jumbo Jelle Farenhorst een 
prijs won van een actie bij aankoop van 2 potten Heinz pastasaus:  
Jumbo Jelle Farenhorst wenst haar veel ‘zitplezier’. 

Burgemeester Potters 
reikt Banana Awards uit

door Walter Eijndhoven

Met de banaan in het middelpunt, was het in de week van zaterdag vier tot en met zondag 
twaalf mei weer Fairtrade Week. Diverse supermarkten in gemeente De Bilt verkopen 

uitsluitend nog Fairtrade gecertificeerde bananen en om die reden reikte burgemeester Sjoerd 
Potters hen de Banana Award uit.

Woensdagmiddag 8 mei zette een 
trotse burgemeester de Plusmarkt 
en Spar Mons, beiden uit Biltho-
ven, in het zonnetje; ook om juist 
andere supermarkten, die nog geen 
Fairtrade bananen verkopen, zo-
ver te krijgen tot Fairtrade over te 
gaan. 

Campagne
Fairtrade Max Havelaar voerde de 
hele maand april campagne voor 
Fairtrade bananen. Volgens Fairtra-
de Max Havelaar zijn haar produc-

ten niet alleen goed voor de con-
sument, maar ook voor de boeren 
en arbeiders aan het begin van de 
handelsketen. Boeren en arbeiders 
werken vaak onder slechte omstan-
digheden en voor een laag loon. 
Dat is dan ook waarvoor Fairtrade 
Max Havelaar strijdt. 

Minimum prijs
In Afrika, Azië en Zuid-Amerika 
verkeren veel kleinschalige boeren 
continu in onzekerheid over hun 
inkomen en zijn zij overgeleverd 

aan de sterk fluctuerende prijs op 
de wereldmarkt. De opbrengst van 
de oogst is hierdoor vaak te laag 
om hun hele gezin van te kunnen 
onderhouden. Zonder een normaal 
inkomen kunnen deze boeren niet 
investeren in hun bedrijf en in de 
toekomst van hun kinderen. Hier-
door blijft armoede altijd bestaan. 
Fairtrade Max Havelaar probeert 
hieraan iets te doen, door een mi-
nimumprijs te bieden voor eerlijke 
en duurzame goederen als koffie 
en bananen.

Eierbonnen voor de Voedselbank
In de weken voor Pasen konden klanten bij Ekoplaza sparen voor eierbonnen: een jaarlijks 

terugkerende en geliefde actie waarin mensen de eiervoorraad voor Pasen kunnen aanvullen. 

Altijd zijn er klanten bij die de 
kaart niet vol krijgen of juist te veel 
kaarten hebben om zelf op te ma-
ken. Ekoplaza heeft daarvoor een 
box staan waarin mensen die kaar-
ten kunnen doneren voor de Voed-
selbank.

Nu de actie is afgerond zijn er 60 
eierbonnen overgedragen de Voed-
selbank. ‘Zo kunnen we weer 60 
gezinnen blij maken’, aldus Jolanda 
van Hulst, voorzitter van de Voed-
selbank.

V.l.n.r. Jolanda van Hulst, Jan Pe-
ter Oosterloo en Cynthia Weerstra.

BoodschappenPlusbus
Door het vertrek van 2 supermarkten (LIDL en ALDI) in De Bilt zijn er 
een hoop mensen die nu problemen hebben met het boodschappen doen 
en zelf je koekjes uitkiezen is nou eenmaal leuker. Voor die mensen is 
de BoodschappenPlusBus van Mens De Bilt een oplossing. De bus gaat 
op vooraf aangekondigde dagen (2 tot 3 keer per week) naar verschil-
lende plekken in de gemeente. Er wordt gereden naar de Kwinkelier, 
Hessenweg, Den Dolder en naar Maartensdijk. Ook rijdt de bus naar 
winkelcentra om te winkelen of voor een gezellig dagje uit. U kunt 
tot een dag van tevoren nog aangeven of u mee wilt. U wordt thuis 
gehaald en gebracht en er gaat een vrijwilliger mee. Als u hulp nodig 
heeft bij het tillen van de boodschappen dan kan dit ook. Rollator kan 
mee. Contact met De BoodschappenPlusBus: tel. 0346 214195 of e-
mail plusbus@mensdebilt.nl.

De BoodschappenPlusBus wordt vaak gereden door vrijwilliger  
Richard.

Bakkers sponseren 
SamenLoop voor Hoop

Drie bakkers (Bos uit Maartens-
dijk, Van Ingen uit De Bilt en Top 
uit Bilthoven) slaan de handen 
ineen en zetten een sponsorac-
tie op touw voor de SamenLoop 
voor Hoop De Bilt. Vanaf don-
derdag 17 mei tot en met zaterdag 

29 juni verkopen zij een speciaal 
‘SamenLoop’ appeltaartje. Van 
elk verkocht appeltaartje doneren 
zij een euro en steunen daarmee 
KWF Kankerbestrijding. 

De SamenLoop voor Hoop wordt 

gehouden op 28 en 29 juni op het 
terrein voor gemeentehuis Jag-
tlust. 
Meer informatie: www.samen-
loopvoorhoop.nl/debilt of volg 
het evenement op Facebook, In-
stagram en Twitter.

De bakkers presenteren samen met Anja, Dianne en Nel hun product. (foto Jeroen Jumelet)

Beide supermarkten zijn blij verrast met hun award, met v.l.n.r. Henrik 
van Wingerden (Plusmarkt), Jan Mons (Spar Mons) en burgemeester 
Sjoerd Potters. 
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BEKENDMAKING
week 20 ¾  15 mei 2019

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld  
bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 340, De Bilt   
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) bekend, dat de gemeenteraad 
op 18 april 2019 het bestemmingsplan 
‘Utrechtseweg 340, De Bilt’ gewijzigd heeft 
vastgesteld. 
 
Plangebied 
Het plangebied betreft het perceel van het 
voormalige Pluskantoor. Dit plan is binnen 
de rode contour gelegen aan de rand van de 
kern van De Bilt en, tegen de Voorveldse-
polder aan.

Aanleiding 
De locatie van een (voormalig) kantoor aan 
de Utrechtseweg 340 in De Bilt wordt her-
ontwikkeld naar een woningbouwlocatie 
met maximaal 12 woningen. Deze ontwik-
keling past niet binnen het huidige bestem-
mingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te 
maken is het nieuwe bestemmingsplan 
‘Utrechtseweg 340’ opgesteld.

Zienswijzen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
geen zienswijzen ingediend. 

Wijziging 
De wijziging betreft diverse kleinere ambts-
halve wijzigingen in de regels en twee 
amendementen van de gemeenteraad. De 
betreffende aanpassingen zijn in het gewij-
zigde bestemmingsplan verwerkt.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt gedurende zes weken ter inzage 
vanaf donderdag 16 mei 2019 tot en met 
woensdag 26 juni 2019. 

U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het	 planidentificatienummer	 (plan-id)	 is:	
NL.IMRO.0310.18005BP0020-VG01 

De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de stuk-
ken. 

Beroep en voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door:
 
•  een ieder tegen de onderdelen van het 

plan die gewijzigd zijn vastgesteld, en;
•  een belanghebbende die aantoont dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest om 
een zienswijze in te dienen. 

Beroep kan worden ingesteld vanaf donder-
dag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 
juni 2019 bij de: 

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

Het	bestemmingsplan	treedt	na	afloop	van	
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres. 

Meer informatie
Voor	 specifieke	 vragen	 en	 opmerkingen	
over het bestemmingsplan en de procedure 
kunt u contact opnemen met het vergun-
ningenloket van de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente De Bilt via telefoonnum-
mer (030) 228 94 11.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, 
bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 340, De Bilt’

Wet milieubeheer

De locatie van het (voormalige) kantoor van 
de Plusmarkt aan de Utrechtseweg 340 in De 
Bilt wordt herontwikkeld naar een woning-
bouwlocatie met maximaal 12 woningen. 
Deze ontwikkeling past niet binnen het huidi-
ge bestemmingsplan. Om de ontwikkeling 
mogelijk te maken is het nieuwe bestem-
mingsplan ‘Utrechtseweg 340, De Bilt’ opge-
steld.  

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan 
de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend 
akoestisch onderzoek blijkt, dat het geluidsni-
veau op de gevels van de nieuwe woningen, 
vanwege het wegverkeer op de Utrechtseweg 
(N237), hoger is dan de wettelijke voorkeurs-
waarde die genoemd is in de Wet geluidhin-
der. De Wet geluidhinder biedt de mogelijk-
heid	 om,	 onder	 voorwaarden,	 ontheffing	 te	
verlenen van deze voorkeurswaarde. Het col-
lege van burgemeester en wethouders heeft 
voor het plan gebruik gemaakt van deze mo-
gelijkheid en heeft het besluit hogere waar-
den vastgesteld.

Instellen beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kan, binnen zes weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd, tegen dit besluit 
tot vaststelling van hogere waarden, door 
degene(n) wiens belang rechtstreeks bij dit 
besluit is betrokken en primair degenen die 
zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere 
waarden hebben ingebracht, beroep worden 
ingesteld bij de Raad van State. Uw bezwaar 
kunt u richten aan de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA te ‘s Gravenhage, onder duidelijke 
vermelding van uw naam en adres alsmede 
het kenmerk van het betreffende besluit ho-
gere waarden. Voor het instellen van beroep 
zijn	griffierechten	verschuldigd.	Hierover	ont-
vangt de indiener nader bericht van de Raad 
van State.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op het bepaalde 
in de Wet milieubeheer (Wm) en de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat 
zij een verzoek tot het opleggen van maat-
werkvoorschriften hebben ontvangen:

Ontvangstdatum 
verzoek: 9 april 2019
Inrichting: Tameroord Veehouderij
Adres: Utrechtseweg 91 in De Bilt
Betreft:  het verzoek voor een maat-

werkvoorschrift om af te 
zien van de verplichting om 
het afvalwater via een vet-
afscheider en slibvangput 
te lozen op de gemeente-
lijke riolering 

Ter inzage
Het verzoek tot het opleggen van maatwerk-
voorschriften ligt niet ter inzage en hier is 
geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden 
tot de afdeling Juridische zaken en Vergun-
ningverlening van de Omgevingsdienst regio 
Utrecht, telefoon (088) 022 50 00).

Inzien besluit
Het ontwerp van het besluit hogere waarden 
heeft van 15 november 2018 tot en met 26 
december 2018 ter inzage gelegen en er zijn 
geen zienswijzen ingediend. Het besluit is niet 
gewijzigd.	U	kunt	het	definitieve	besluit	 ho-
gere waarden, met bijbehorende stukken, in-
zien van 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 
bij het informatiecentrum in het gemeente-
huis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilt-
hoven.

Voor informatie kunt u terecht bij de  
Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon  
(088) 022 50 00.

Samen Eten bij WVT 

Iedere derde maandag van de 
maand wordt er bij Wvt samen 
gegeten. Maandag 20 mei staat 
er een Sri Lankaans buffet op 
het menu vanaf 17.00 uur. De 
kosten bedragen € 10,- p.p. 
De volgende en laatste editie 
van dit seizoen is op 17 juni. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 
week voor de maaltijd. Vol is 
vol. Telefonisch 030-2284973 
of aan de infobalie van Wvt, 
Talinglaan 10 in Bilthoven. 

Open Soefi Avond

Op 22 mei van 20.00 tot 22.00 
uur is er in De Woudkapel, 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven 
een Open Soefi- avond. Maak 
tijdens een avond met zang 
kennis met het soefisme, een 
houding in het leven die zijn 
inspiratie vindt in de spirituele 
tradities van alle grote religies. 
Met beweging, dans, muziek en 
poëzie proberen het onbenoem-
bare te ervaren en te delen met 
anderen. Zie ook: www.soefi.
nl:  Dit is de laatste open avond 
van dit seizoen.

Lifewirez in Centrumkerk

Is er meer tussen hemel en 
aarde? Stichting Lifewirez stelt 
dat wonderen nog steeds gebeu-
ren en de bewijzen er volop 
zijn. Meer hierover op donder-
dag 23 mei van 19.30 tot 21.30 
uur in de Centrumkerk Juliana-
laan 42 te Bilthoven. Inlichtin-
gen bij Robert van Loenen (tel. 
06 29246634) van Stichting 
Lifewirez.

Varen door de Molenpolder 
 
Vaar op 25 mei vanaf 10.00 uur 
met de gids van Staatsbosbe-
heer door de Molenpolder en 
geniet van de rust en de stilte 
van de natuur. Met een fluis-
terboot ontdek je de rijke histo-
rie van dit oude veengebied en 
onderweg loop je een stukje op 
het “drijvend land”. Voor meer 
informatie en het boeken van 
een vaartocht: www.staatsbos-
beheer.nl/activiteiten.

Duurzaam zonnefestival

Zondag 26 mei organiseren 
ouders van de Vrijeschool het 

Zonnewiel het Zonnefestival. 
Een duurzaam lentefestijn 
voor jong en oud. Het Zon-
nefestival prikkelt de creati-
viteit en de zin om met elkaar 
te gaan voor een duurzame 
wereld. Het festival is op 26 
mei van 11.00 tot 16.00 uur. 
Locatie Weltevreden 6 in De 
Bilt. De entree is gratis en 
voor deelname aan activitei-
ten kun je een strippenkaart 
kopen. Meer info https://www.
zonnewieldebilt.nl/zonnefesti-
val/.

Eredienst Soefi

op zondag 26 mei organiseert 
de Soefi Beweging een univer-
sele eredienst met als thema: 
’En….hoe dan?’ Locatie is de 
Woudkapel in Bilthoven, aan-
vang 11.00 uur. In de dienst 
wisselen spreken, stilte en 
muziek elkaar af. De bijeen-
komst is vrij toegankelijk.

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

J Veldhuizen B.V. We richten ons op het aanne-
men van werken en het verhuren van grondma-
chines. We maken straatwerk, rioleringen, brug-
gen en plaatsen beschoeiingen......  [lees meer]

Uitvaartzorg Yarden & Geersing. Als u Koop 
Geersing belt na een overlijden krijgt u steun en 
praktische hulp bij alle aspecten van het laatste 
afscheid. Een goed afscheid... [lees meer]
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Kamers 
met aandacht
Thuis wonen tot je op eigen benen kunt 
staan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
In onze regio wonen tientallen jongeren tus-
sen de 18 en 23 jaar (tijdelijk) in een instel-
ling. Voor hen zoeken wij kamers met aan-
dacht. Een plek waar zij met steun van hun 
omgeving en vertrouwde begeleider, verder 
zelfstandig kunnen worden. Meer weten? 
Zie: www.kamersmetaandacht.nl

Haal de zon in huis!

Wilt u zonnepanelen aanschaffen of huren, 
maar weet u niet of uw dak daar geschikt 
voor is? Ga naar www.jouwhuisslimmer.nl/
dienst/zonnekaart om te checken of er zon-
nepanelen op uw dak geplaatst kunnen wor-
den. Daarnaast kunt u ook de geschatte op-
brengst zien en hoeveel zonnepanelen er 
geplaatst kunnen worden. Haal de zon in 
huis!

Koninklijke  
Onderscheiding
Kent u iemand die er met kop en schouders 
bovenuit steekt en die altijd voor anderen 
klaar staat? Dan kunt u haar of hem voordra-
gen voor de lintjesregen 2020. U kunt  uw 
aanvraag tot uiterlijk 1 juli 2019 indienen. 
Neem voor meer informatie vooraf altijd con-
tact op met Annemiek Bovée via 
030 – 228 95 69 of a.bovee@debilt.nl.

’30 is hard genoeg!’ 
Bewustwordingsactie maximale snelheid kern De Bilt

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuwe en gewijzigde geplande werkzaamheden aan. Kijk voor het 
meest actuele en volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: 	 	Overboslaan,	Parklaan,	Korte	Boslaan,	Hoflaan	en	Noord	Houdringelaan:	
herinrichting wegen,  tot 1 juni

Bilthoven:  Korhoenlaan: renovatiewerk bomen en onderhoud  riool, tot 17 mei
Bilthoven:  Aardelaan: herstraten, tot 17 mei
Bilthoven:  Steenen Camer : renovatie riool, tot 6 december
Bilthoven:  Melkweg:  renovatie riool,  van 22 mei tot 31 oktober
Bilthoven:   Mozartlaan/Sweelincklaan: aanbrengen verkeersplateau, van 20 tot 29 mei
Bilthoven:  Jan Steenlaan /Rembrandtlaan: werk aan kabels en leidingen, tot 24 mei
Westbroek:   Wolkammerweg, Schutmeesterweg, Kleppermanweg, Holsblokkerweg:  

afkoppelen hemelwaterriool en herstraten, tot 17 mei

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd.

Inwoners en winkeliers melden regelmatig dat 
automobilisten te hard rijden in de 30 km/uur-
zones in het dorp De Bilt. Dit geeft niet alleen 
overlast in de straat, het levert vaak ook ge-
vaarlijke situaties op. De politie kan niet struc-
tureel controleren en handhaven in deze zo-
nes. Daarom slaan ondernemers, politie en 
gemeente de handen ineen om de maximale 
snelheid en gevaren bij overschrijding daarvan 
onder de aandacht te brengen.

Snelheidscontrole
Deze week zijn er mobiele snelheidsdisplays 
geplaatst aan de Hessenweg die automobilis-
ten attenderen op hun snelheid. Vanaf maan-
dag 20 mei is er veelvuldig politie in de straat 
aanwezig om preventief te controleren. Wie 
dan te hard rijdt, kan rekenen op een goed 
gesprek en een waarschuwing. Ook na de ac-
tie zal de politie in de straten van De Bilt blijven 
toezien op het respecteren van de snelheid.

Remwegdemonstratie
Op woensdag 22 mei organiseren de drie initi-
atiefnemers met de inzet van Veilig Verkeer 
Nederland tussen 14.30 en 15.30 uur een rem-

wegdemonstratie: een spectaculair evenement 
om te laten zien welk effect snelheid heeft op 
de remweg van auto’s. Die middag trakteert de 
ondernemersvereniging op popcorn en suiker-
spinnen. Ook verzorgt de vereniging een stand 
over	veiligheid	en	bandenprofielmeting	en	kan	
men plaatsnemen in een rijsimulator die de ge-
varen van bellen/appen tijdens het rijden laat 
ervaren. De politie is aanwezig met het pop-
up-bureau en natuurlijk is ook de gemeente 
vertegenwoordigd. Voor deze demonstratie 
wordt de Hessenweg tussen de Herenweg en 
de Henrica van Erpweg tijdelijk afgezet van 
14.00 tot 16.00 uur.

Aandacht voor de snelheid in uw straat?
De snelheidsdisplays gaan na deze actie op 
tournee door de gemeente. Wilt u uw eigen (of 
een andere) straat aandragen voor een tijde-
lijke snelheidsdisplay? Laat het ons weten via 
snelheidsdisplay@debilt.nl. Voor nog meer ef-
fect kunt u - net als de ondernemers en politie 
in de kern De Bilt - een ludieke buurtactie or-
ganiseren met inzet van VVN Participatiepunt. 
Zie voor meer informatie en voorbeelden:  
participatiepunt.vvn.nl/vvn-buurtacties.

Anjerconcert Marinierskapel 

Cursus Politiek Actief 

Ter gelegenheid van de Nederlandse Veteranendag treedt het befaamde en veel-
zijdige orkest van de Koninklijke Marine op.

Ontdek hoe leuk de lokale politiek kan zijn met de cursus Politiek Actief. 

Tussen 14 en 31 mei vragen ondernemers, politie en gemeente aandacht voor de 
maximale snelheid van 30 km/u op veel wegen in het dorp en met name op de 
Hessenweg. Woensdag 22 mei verzorgt Veilig Verkeer Nederland op deze weg een 
remwegdemonstratie.

De Marinierskapel staat bekend als een van de 
beste militaire orkesten ter wereld, met meer 
dan 50 topmusici. Zij treden op onder leiding 
van chef-dirigent Arjan Tien met solist Suzan 
Seegers. U bent van harte welkom, maar er is 
beperkt plaats dus aanmelden is nodig. U vindt 
het aanmeldingsformulier en meer informatie 
op debilt.nl/anjerconcert.

Praktische informatie
Het Anjerconcert vindt plaats in het HF Witte-
centrum aan het Henri Dunantplein in De Bilt. 
Aanvang 19.30 uur en einde om 21.30 uur. De 

Altijd al meer willen weten over hoe de ge-
meente werkt en hoe je jouw stem kunt laten 
horen? Samen met buurgemeente Utrecht or-
ganiseert	de	griffie	van	gemeente	De	Bilt	de	
cursus Politiek Actief. De cursus bestaat uit vijf 
bijeenkomsten die plaatsvinden in Bilthoven en 

zaal is vanaf 19.00 uur open. Entree en parke-
ren zijn gratis.

Utrecht op 12, 19 en 26 juni en 3 en 11 juli. 
Meedoen is gratis. Aanmelden kan door een 
e-mail	te	sturen	naar	raadsgriffie@debilt.nl	of	
te bellen naar 030 - 228 91 69. Kijk voor meer 
info op debilt.nl/politiekactief.

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

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

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

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

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775
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OPHEFFINGSUITVERKOOP
tot 31 juli 2019
 
TOT 70% KORTING
op alle voorraadartikelen
 

Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING
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Open dag Woongroep 
Lugtensteyn 

Woongroep Lugtensteyn aan de Orionlaan in Bilthoven 
houdt op zaterdag 18 mei van 13.00 tot 16.00 uur een 

open dag, in het kader van de landelijke (en Europese) 
GemeenschappelijkWonenDag.

Woongroep Lugtensteyn is gevestigd aan de Orionlaan, naast de Artsenprak-
tijk. De bewoners zijn ouderen, allemaal 55+. Zij wonen zelfstandig, maar 
zij zijn ook lid van de woongroep, een vorm van samen optrekken als goede 
buren. De bewoners organiseren af en toe activiteiten als etentjes, een feestje 
vieren, muziek maken of beluisteren. 

Daarnaast worden sommige taken door de bewoners zelf gedaan. Dit betreft 
het gezamenlijk schoonmaken van het gebouw, met name de gezamenlijke 
ruimtes, en het onderhouden van het gezamenlijke tuin en terras. Het gebouw 
is eigendom van SSW. Er zijn 28 huurwoningen in ondergebracht. De samen-
stelling van de groep is heel divers. De jongste bewoners zijn 62 jaar, en de 
oudste twee zijn de 90 reeds gepasseerd. Vrouwen zijn in de meerderheid. Er 
is een wachtlijst van gegadigden voor de groep. Geïnteresseerden zijn wel-
kom en kunnen enkele woningen bezichtigen.                           (Evert Bouws)

Robotzorg doet zijn intrede 
in De Bilt

Zorgrobot Tessa komt in juli 2019 op proef wonen in de gemeente De Bilt. Tessa is een 
kleine, sociale robot die ondersteunt bij de structuur van de dag. De vrolijk ogende 
‘tinybot’ geeft gesproken suggesties en herinneringen voor activiteiten en dagelijkse 

routines. Het biedt een vorm van zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
of met beginnende dementie, ook wanneer de zorgverlener of mantelzorger niet 

aanwezig is.

Op tijd eten, de krant uit de 
brievenbus halen, een muziekje 
opzetten, weten of de mantel-
zorger of familie al onderweg 
is: Tessa helpt cliënten om ac-
tief én op de hoogte te blijven. 
En hoewel de kleine robot geen 
zorg overneemt, ontlast het 
wel de mantelzorger; die kan 
op afstand via een eenvoudige 
app op telefoon of tablet instel-
len wat Tessa op welk moment 
zegt. Juist ook op momenten 
dat een cliënt alleen is. 

Sociaal
Wethouder Brommersma: ‘Na-
tuurlijk vervangt Tessa geen 
mensen. De robot neemt ook 
geen zorg over. Ik geef toe: 
aanvankelijk was ik sceptisch 
over de robotisering in de zorg 
vanwege het sociale aspect dat 
daarbij kan ontbreken. Bij Tessa 
spreekt mij dit aan: de benade-
ring is juist sociaal. Het draagt 
bij aan goede sfeer in huis en 
zorgt voor structuur, ook als een 
mantelzorger of familielid er 
even niet is.”

Pilot
De robot heeft zich in een suc-
cesvolle pilot van een jaar al in 
de regio Arnhem en Nijmegen 
bewezen. In de gemeente De 
Bilt wordt gestart met een pilot 
van vijf robots. Zorgdienstverle-
ner De Bilthuysen kijkt in over-
leg met het Sociaal Team De 
Bilt wie er aanspraak kan maken 
op zo’n robot. Gedurende de pi-

lot zijn er geen kosten voor de 
gebruiker van Tessa. Na negen 
maanden wordt er een evalu-
atie uitgevoerd en besloten of 
Tessa in De Bilt vaste voet aan 
de grond krijgt én of uitbreiding 
aan de orde is.

Vijf inwoners van De Bilt krij-
gen het robotje Tessa 9 maan-
den te logeren.
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA
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Rhodi

Leny Bregman woont al meer dan 23 jaar in Westbroek naast een klei-
ne boomgaard vol met appel- en perenbomen, die elk jaar zorgvuldig 
worden gesnoeid. Zij geniet elke dag van deze prachtige plek, ieder 
jaargetijde is weer anders. Lammetjes die huppelen of grazen met hun 
moeder of de bloeiende bloesem. En sinds maandag is er een klein ge-
luk bijgekomen …. door de geboorte van een dexterkalf: ‘Ik heb het kalf 
stilletjes de naam Rhodi gegeven....’

Leeg nest
Een leeg nest is vrij actueel omdat de familie koolmees momenteel bedreigd wordt door de 

bestrijdingsmiddelen die mensen spuiten op de buxussen om de buxusziekte (m.n. de rupsen) 
te doden. Wanneer deze rupsen dan opgepikt worden door de koolmezen en vervolgens 

gevoerd worden aan de jonkies, gaan de jonkies daardoor dood. Iris Bleeker blogt 
een twist van ‘ons lege nest’ versus ‘het lege nest’ van vader en moeder koolmees. 

Sinds kort is ons ouderlijk nestje 
leeg; onze beide dochters zijn uit-
gevlogen en manlief en ik gaan 
een nieuwe fase in. Deze fase heet 
volgens kenners het zgn. ‘lege nest 
syndroom’’; al die tijd heb je voor 
je jonkies gezorgd en dan komt er 
een moment dat ze uitvliegen en 
voor zichzelf (moeten) gaan zor-

gen! En ondanks dat onze dochters 
regelmatig het ouderlijk nest be-
zoeken was het inderdaad best wel 
even wennen dat het nest ineens 
leeg was; geen druk gekwebbel 
meer om je heen. Maar aan de an-
dere kant geeft deze nieuwe situatie 
je ook wel weer een boel vrijheid 
voor jezelf en meer tijd voor elkaar!

In diezelfde periode diende zich 
een nieuw nestje aan. Moeder en 
vader koolmees vlogen druk af en 
aan met zoveel mogelijk takjes, 
veertjes en ander materiaal om een 
zo fijn mogelijk nestje te bouwen 
voor hun toekomstige jonkies. En 
ja hoor, ineens hoorden we een 
boel gekwetter tussen de struiken 

Cursus Bridge voor beginners 
Bij voldoende belangstelling start er maandag 16 september in het paviljoen van Sport-

Vereniging Maartensdijk (SVM) opnieuw een beginnerscursus bridge. De vorige cursus die 
in januari startte telde 20 deelnemers. Deze groep beëindigt eind mei de opleiding en het 

merendeel ervan start aansluitend een vervolgtraject. 

Bridgedocent Henk van de Bunt: 
‘Oefenen en ‘ontluiken als bridger’ 
moet je in de eigen omgeving doen 
met medespelers en tegenstanders 
van gelijk niveau en scholing. Ge-
lukkig zijn daar in bridgend De 
Bilt mogelijkheden voor’. Bridge 
is een kaartspel, dat onder de noe-
mer denksport geplaatst kan wor-
den. Het spel vereist concentra-
tie, geheugen, logisch denken en 
goede samenwerking tussen part-
ners. Bridge bestaat uit twee delen: 
het bieden en het spelen. Het spel 
wordt gespeeld met 52 kaarten door 
vier personen. Iedere speler krijgt 
de naam van een windrichting: 
Noord, Oost, Zuid of West. Noord 
en Zuid spelen samen - vormen een 
partnerschap - en spelen tegen Oost 
en West, die ook als partnerschap 
samenspelen. Het partnerschap kan 
ad hoc zijn, alleen voor één spel of 
wedstrijd, maar over het algemeen 
hebben bridgers vaste speelpart-
ners. De spelers zien elkaars kaar-
ten niet. Een bridgepaar leert effec-
tief bieden (in ‘code-vorm elkaar 
over de ‘sterkte’ informeren) en 

komt tot een 'contract'(afspraak). 
Na het bieden wordt gespeeld, 
waarbij ieder paar zo veel mogelijk 
slagen probeert te maken.

Organisatie
De nieuwe cursus start vanaf 16 
september tot en met 20 januari 
2020 op basis van boekje 1 van 
Berry Westra. Docent Henk van 
de Bunt: ‘Voor het organiseren er-
van is het prettig nu al een indicatie 
te hebben van eventuele belang-
stelling ervoor. Samen met mijn 
bridgepartner Wout van Dronkelaar 
en de andere ondersteuners zien wij 
belangstellend hier naar uit. Het or-
ganiseren vraagt best wat overleg. 
Via Wout van Dronkelaar ontdek-
ten wij, dat er bij SVM een prima 
ruimte (incl. beamer) voor theorie 
naast ruimte voor oefenen beschik-
baar is, maar er zijn ook anderen 
nodig, die bij het oefenen in spelen 
adviezen kunnen geven. Daarnaast 
dient ook al weer gedacht te wor-
den aan mogelijkheden voor extra 
oefenen, buiten de cursusavond 
om); dit begint al tijdens de cur-

sus en voor de tijd daarna. Daarbij 
speelt natuurlijk ook mee, waar de 
(meeste van de) cursisten vandaan 
komen’. 

Opvang
Om bridge te leren wordt meestal 
eerst een cursus gevolgd, waar 
bridgedocenten je de eerste begin-
selen van het bridge bijbrengen. 
Zo’n cursus bestaat in de regel uit 
13 lessen van ongeveer 3 uur. In dit 
geval wordt er opnieuw een oefen-
uitloop van 4 (extra) avonden aan 
toegevoegd. Bridge leren is niet 
moeilijk, maar het moet wel goed 
worden uitgelegd en toegelicht. De 
opzet is dan ook het eerste gedeel-
te van de les (met een beamer) de 
theorie uit het boekje in voorbeeld-
vorm te bespreken. Al vanaf les één 
heb je de kaarten in de hand en leer 
je het spel spelenderwijs. Bij het 
uitspelen wordt door ‘ervaren se-
condanten’ telkens geadviseerd. 

Nazorg
Direct stoppen na zo’n cursus of 
‘terugkeren in de eigen huiskamer’ 

Cheque voor Steunpunt 
Vluchtelingen

De opbrengst van de jaarlijkse vas-
tenactie van de Parochie Martha en 
Maria (St. Maartenskerk) in Maar-
tensdijk was dit jaar bestemd voor 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. 

Evelyne Bos van het Steunpunt 
heeft een duidelijk praatje gehou-
den over het werk van het Steun-
punt aan het begin van de vasten-
actie. Deze bestond uit diverse 

onderdelen zoals collectes en fil-
mavonden waarbij het thema aan-
sloot bij de vastenactie. De totale 
opbrengst was een prachtig bedrag 
van 825 euro. 

en wisten we dat het nestje van het 
koolmeesje gevuld was. Moeder en 
vader koolmees hadden het er maar 
druk mee om al die hongerige bek-
jes van genoeg voedsel te voorzien. 
‘s Ochtends werden we al vroeg 
gewekt vanuit ons slaapkamerraam 
waar we de jonkies hongerig hoor-
den schreeuwen naar hun ouders 
voor nog meer eten. Af en toe was 
er zoveel gekwetter en lawaai, wat 
dan meestal veroorzaakt werd door 
loerend gevaar: de aanwezigheid 
van een kat of eekhoorn. Afgelopen 
zondag liet oudste dochter ons zien 
waar het nestje zich bevond en in-
derdaad tussen de struiken door kon 
je ze mooi zien zitten; drie kleine 
schattige jonge vogeltjes dicht te-

gen elkaar in hun nestje, bekjes 
opengesperd wachtend op voedsel, 
aangeleverd door ouders koolmees.

Totdat de volgende middag jongste 
dochter ontzet kwam melden dat 
het nestje leeg was. Ik ging kijken 
en zag tot mijn grote verdriet dat 
het mooie ronde nestje inderdaad 
helemaal leeg was...
De dagen erna bleef het nestje leeg 
en hoorden we geen gekwetter 
meer; ook voor moeder en vader 
koolmees brak een nieuwe fase aan. 
Gelukkig komen onze ‘jonkies’ nog 
vaak terug op hun ouderlijk nestje! 
 
Mei 2019, 
Iris Bleeker-Beers

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt ontvangt een cheque. [foto Reyn schuurman]

is volgens Van de Bunt te vergelij-
ken ‘met je rijbewijs halen en nooit 
meer gaan rijden of de snelweg op 
gaan’. Juist het ervaring opdoen 
daarna maakt het tot een succes en 

daar zorgen we dan ook voor’. 

Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via avondcursusbridge@
ziggo.nl.

Voor veel bridgers is een bridgeavond een wekelijks uitje.
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DE BIBLIOTHEEK IS
ER VOOR JOU!
Lezen is superleuk! Je duikt in avonturen en in je fantasie ga je mee op reis.

De bibliotheek heeft heel veel boeken die lezen tot een feest maken. Nog leuker: het 
is helemaal gratis voor iedereen tot 18 jaar! Er is van alles te doen in de bibliotheek: 
Voorlezen, knutselmiddagen, voorstellingen en feest tijdens Nationale Voorleesdagen 
en de Kinderboekenweek. 

BOEKSTART 10 JAAR
Dit jaar bestaat BoekStart tien jaar. Al 500.000 baby’s 
hebben een BoekStartkoffertje via de bibliotheek. Dat 
gaan we vieren!

Gouden Wikkel Actie
Alle kinderen van 0-2 jaar die lid worden van de bibliotheek 
ontvangen een Boekstart koffertje. In de maand mei is er 
in één Boekstartkoffertje een gouden wikkel te vinden.

ALLE BIBLIOTHEKEN VAN IDEA GEVEN
ZO’N BIJZONDER KOFFERTJE WEG.

DE GELUKKIGE VINDER
ONTVANGT EEN LEUK BOEKENPAKKET.

BOEKSTARTCOACH
De BoekStartcoach al ontmoet?
In de centrale ruimte van het consultatiebureau komt de Boekstartcoach regelmatig langs. 
Zij kan je alles vertellen over het voorlezen aan jonge kinderen. 

Hoe zoek ik in de bibliotheek, 
welke boeken zijn leuk voor 
mijn baby of waar vind ik 
digitale prentenboeken. Vraag 
het haar gerust!

De Boekstartcoach is een 
samenwerking tussen het CJG 
De Bilt en Bibliotheek Idea om 
te stimuleren dat alle jonge 
kinderen worden voorgelezen.

Willie Wurm zoekt een tuin
In mei en juni rijdt een kruiwagen vol boeken binnen bij de groepen 1 en 2 van veel 
basisscholen. In de kruiwagen zitten allerlei soorten boeken voor de friemelbeestjesles van 
het programma Willie Wurm zoekt een tuin. 

Welke kleine beestjes zijn er in de tuin en wat doen ze? 
De boeken vertellen hier veel over. In de lessenreeks maken 
de kleuters kennis met Willie Wurm en zijn vriendjes Peter 
Pissebed en Jacques Slak. Er wordt gespeeld, getekend, 
gestempeld en natuurlijk voorgelezen. Willie Wurm zoekt 
een tuin is onderdeel van het cultuurprogramma van Kunst 
Centraal met input vanuit de werkgroep KidS De Bilt.

Mama Lokaal & Voorleeskwartiertje
Wat is er fi jner dan samen met je kind 
luisteren naar een gek, leuk, spannend, 
mooi verhaal? Speciaal voor kinderen van 
2-4 jaar wordt er iedere woensdagochtend 
voorgelezen in Bibliotheek Idea.

Aansluitend is Mama Lokaal waar ouders 
met elkaar kunnen bijpraten en zijn er 
regelmatig leuke sprekers over verschillende 
thema’s:
•  Vaderdag op woensdag 12 juni
•  Voetrefl extherapie op woensdag 26 juni
  

Voor: Ouders/ begeleiders met kinderen van 2 tot 4 jaar
Datum: elke woensdag (met uitzondering van schoolvakanties)
Tijd: 10:00-11:30 uur
Kosten: gratis

Hier vind je 

Planetenbaan 2, 3721 LH, Bilthoven

Kaarten kopen? Lid worden? Ga naar de bibliotheek
of www.ideacultuur.nl/bibliotheek

idea
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Stichtsche rugby jeugd goed in actie
De Stichtsche Rugby Club was na een tweetal weken vakantie weer met twee teams op pad. In Drie-

bergen werden door de jongste U8 en de wat oudere U10 jeugd elk drie wedstrijden gespeeld. 

De jongste rugby jeugd speelt ta-
grugby waarbij het fysieke contact 
beperkt is en het vooral op snelheid 
en behendigheid aankomt. Dat dit 
wel goed zit bewees het U8 team dit 
weekend. Winst tegen de Pink Pan-
thers Zeist en ook tegen het eerste 
team van Pink Panthers Driebergen. 
Bij de afsluitende wedstrijd tegen 
Pink Panthers 2 was de tegenstander 
net iets te snel. Met slechts een twee-
tal punten verschil werden de Wol-
ven afgetroefd maar de dag kon niet 
meer stuk. Na hard werken werd de 

ochtend lekker afgesloten met tosti’s 
in een warme lentezon. 

Ook de Stichtsche U10 jongens kwa-
men in actie tegen de Pink Panthers. 
Het team was nog niet helemaal 
scherp en de verdediging brak keer 
op keer waardoor de snelle aanval-
lers tries, en daarmee overwinnings-
punten konden maken. Winst voor 
de tegenstanders. Een korte analyse 
van deze wedstrijd door de coaches 
en een half uur rust deden wonde-
ren. Eemland moest het in de tweede 

wedstrijd ontgelden, 6-2 winst voor 
de Wolven. De scherpte was hele-
maal terug, de tackels gericht, het 
overspelen van de bal supersnel. 
Ook in de laatste wedstrijd tegen de 
Pink Panthers 2 stond Stichtsche z’n 
mannetje. De verdediging was sterk, 
de aanvallen snel en onverwachts 
en het team liet de toeschouwers 
prachtig rugby zien. Ook hier twee 
uit drie winst. De Stichtsche Rugby 
Club ziet dat alle inspanningen in 
een nieuwe club hun vruchten af-
werpen.               (Toine van der Poel)

De jongste Stichtsche Rugby jeugd geniet na afloop van de goede prestaties in de heerlijke lentezon.

FC De Bilt MO15-1 
bekerfinalist

Afgelopen donderdag speelde de MO15-1 van FC De Bilt de halve 
finale van de KNVB beker tegen VV de Meern MO15-1. Na een 
vlotte 0-1 voor Be Bilt maakte de Meern kort  na rust de gelijkma-
ker. Wat volgde was een zinderende tweede helft vol strijd en passie 
waarin FC De Bilt kort voor tijd de verlossende 1-2 scoorde. 

Hiermee bereikten de dames voor de tweede maal op rij de finale 
van de KNVB beker, een unieke prestatie. Deze wordt gespeeld op 
1 juni om 11.45 uur in Uithoorn. Tegenstander dan is Alliance ‘22 
MO15-1 uit Haarlem. Zaterdag aanstaande kunnen de meiden ech-
ter voor een nog grotere sensatie zorgen. Dan kunnen zij het eerste 
meidenteam worden van FC De Bilt, dat kampioen wordt op het al-
lerhoogste niveau van Nederland. Tegenstander zaterdag is Houten 
MO15-1, de aftrap is om 12.45 uur op het hoofdveld.     (Hans Breur)

De MO15-1 ploeg van FC De Bilt doet goede zaken.

Meer scheidsrechters bij Centrals
Het was feest op de honk- en 
softbalvelden van de Centrals op 
donderdag 9 mei. Het junioren 
softbalteam van de Centrals was 
geslaagd voor hun Umpire 2 (U2) 
Honk- en Softbaldiploma. De soft-
balsters waren zichtbaar blij met 
het behaalde resultaat.

Voor het behalen van het U2-diplo-
ma moeten de deelnemers twee the-
orieworkshops en een praktijkwork-

shop volgen. Vervolgens werd onder 
het toeziend oog van de KNBSB-
examinatoren Luuk en Maarten Wij-
gers het examen afgenomen.

Bubs
Een deelnemer moet bij aanvang 
van de U2 opleiding in bezit zijn 
van het spelregelbewijs ‘Honkbal 
en Softbal Masterz’. Het doel van 
de U2 opleiding is het opleiden 
van deelnemers voor het leiden 

van wedstrijden in de honk- en/
of softbal wedstrijdsport. Vereni-
gingen kunnen het hele jaar door 
bij de BUBS (Belangenvereniging 
Umpires, Beoordelaars, Scorers 
Baseball & Softball) een aanvraag 
doen om de U2 opleiding intern 
te organiseren. De Centrals is een 
aantal gediplomeerde umpires rij-
ker. Nu zullen de dames veel erva-
ring gaan opdoen in de praktijk.
                 (Helen van Doorn) 

Driegangenmenu 
voor HDI

Op donderdagavond 9 mei organiseerden leerlingen van middelbare 
school De Werkplaats in Bilthoven een luxe driegangendiner voor 
het goede doel. Met de kaartverkoop, loterij en consumpties werd 
geld opgehaald voor het Helen Dowling Instituut (HDI), dat psy-
chologische zorg bij kanker biedt. 
Vele enthousiaste leerlingen waren betrokken bij het benefietdiner op 
De Werkplaats. Terwijl enkele jonge chef-koks in de keuken Aziatische 
gerechten bereidden, zorgden anderen voor een keurige ontvangst en 
bediening van de gasten. Tussen de gangen door werden gasten ver-
maakt met een loterij. De Werkplaats zet zich al jarenlang in voor het 
HDI in Bilthoven, met verschillende sponsoracties zoals een diner en 
sponsorloop. Het voortbestaan van HDI is deels afhankelijk van fond-
senwerving. Het instituut is ontzettend dankbaar voor de steun van de 
jonge ambassadeurs.     (Karlijn Bouts)

Werkplaatsleerlingen bezorgen gasten een mooie avond.
De Centrals is een aantal gediplomeerde umpires rijker.

Online veiling voor ALS
Op maandag 10 juni, tweede Pinksterdag, is het weer tijd voor de Ra-
bobank ALS Lenteloop. Doel van het evenement is zoveel mogelijk 
gelden te werven voor onderzoek en medicatie naar ALS. 

Ook dit jaar is er weer een hele aantrekkelijke online veiling aan de Ra-
bobank ALS Lenteloop verbonden, waarvan alle opbrengsten ten goede 
komen aan de Stichting . De veiling is gestart en bieden kan via een link 
die op de website.
Met de online veiling van 2018 is maar liefst 5.000 euro ingezameld. 
Na het succes van vorig jaar wordt dit jaar daarom voor de tweede keer 
een grote online veiling georganiseerd. De eerste kavels staan inmid-
dels online. Bieden kan via de link die te bereiken is via www.alslente-
loop.nl.                (Mirande Waterlaat)

Spaanse les voor kinderen
Ga je op vakantie naar Spanje? Of 
wil je een beetje Spaans kunnen 
spreken? Meld je snel aan bij Juf Fi-
orella voor een zomercursus Spaans 

met als thema: vakantie via 06-
14419168 of fiorella@niemancruz.
com voor jongeren t.e.m. 16 jaar. 
Voor meer informatie kunt u ook 

contact opnemen met Servicecen-
trum Maartensdijk Maertensplein 96 
tel: 0346-214161 of servicecentrum-
maartensdijk@mensdebilt.nl



Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nootjes
 De Vierklank 18 15 mei 2019

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
6 EETKAMERSTOELEN 
hogerus, wit skyleer. € n.o.t.k. 
Tel. 0346-211393

Oude houten Dunlop ten-
nisracket. Leuk voor de sier 
om op te hangen €1,-. Tel. 
06-14040516

5 boeken van Antoon Coolen 
o.a. Jantje de schoenlapper 
en zijn weens kiendje. De 
man met het Jan Klaassen 
spel. Alle 5 samen €2,-. Tel. 
06-14040516

Ikea keuken laden verde-
lers, nieuw in verpakking 
2x60cm en 1x80cm. Ze orde-
nen je lade. Samen €1,-. Tel. 
06-14040516

Solide parasolvoeten 2 stuks, 
samen €5,-. Tel. 0346-212805

Gratis af te halen beeldbuis 
TV, doet het nog prima Tel. 
0346-212805

31 gebruikte glazen stenen 
19x19 4cm dik en 8 glazen 
stenen 19x19 8cm dik €30,-. 
Tel. 0346-2205266

Party Grill Campingaz 
in nieuwstaat €25,-. Tel. 
06-51784284

Donkerblauwe lederen 2 zits-
bank breedte 180cm. €50,-. 
Tel. 06-51241333

Roomdivider kersenkleur 
€50,-. Tel. 030-2433142

Uitklapbare eettafel €30,-. 
Tel. 030-2433142

Verzamel lepeltjes van plaat-
sen, letters enz. 19 stuks, 
€20,-. Tel. 030-2286775

Originele hutkoffer uit de 
jaren '30. 86x50x46cm. €45,-. 
Tel. 030-2286775

Electrische heggenschaar 
z.g.a.n. €25,-. Tel. 030-
2286775

Zaanse wandklok met koperen 
gewichten ,loopt uitstekend . 
€15,-. Tel. 06-48850620

Koelbox merk Curver  
afmeting 28cm X 38cm 
hoogte 38cm. €15,-. Tel. 
06-48850620 (omgeving 
Bilthoven )

2 geluidsboxen (BNS) 50 x 
24 x 26 zwart. 90 watt. €30,-. 
Ton 06-41367588

Babybadje ruime maat €7,50. 
Tel. 0346-211615

Kinderledikantje met matras, 
laken en deken. €10,-. Tel. 
0346-211615

Kinderbox inklapbaar €10,-. 
Tel.0346-211615.

Activiteiten
GARAGESALE 18 mei 10 
tot 16 uur, Tolakkerweg 107 
Hollandsche Rading

G A R A G E S A L E - r o u t e 
Groenekan. zat. 29 juni 
Aanmelden kan tot 1 juni !!! 
garagesalegroenekan@gmail.
com of via facebook

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

Personeel aangeboden

AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiecoaching 
aan huis. Tel: 0634892915

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

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

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

M A S S A G E - T H E R A P I E 
voor dieren (paar-
den, honden, katten). 
Kennismakingstarief 25 
euro, behandeling op uw 
locatie. Info www.andersbe-
ter.nl  of bel met therapeute 
Jeanine van Rhenen 06 201 
37 957.

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

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

Jezus zegt: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven 
vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Laat je optimaal verzorgen bij Skincare Marjolein
Vanaf heden is de salon geopend op de Gageldijk 101 in 
Utrecht. Uitkijkend over de weilanden met een ruime aanbod 
aan behandelingen gecombineerd met de beste (natuurlijke) 
producten. Samen werken we aan de verbetering van uw huid! 
Neem gerust een kijkje op www.skincarebijmarjolein.nl of 
neem contact op via 06-13836682

Gezocht dame voor zorg kinderen en huishoudelijk werk. 
Gezin wonende in Groenekan, beide zelfstandig ondernemer; 
2 kinderen van 7 en 9 jaar oud. Liefst iemand die zelf al uit 
de jonge kinderen is; 50 + is gewenst. Denk aan 15 uur per 
week verdeeld over 3 dagen. Reactie telefonisch of per mail 
0625058297 / info@decodent.nl

WIJ ZOEKEN ONZE KATER ZIGGY!
Ziggy is vermist sinds dinsdag 7 mei en we missen hem 
enorm. Het is een half-langharige grijs, zwart, witte kater 
met een opvallend dikke staart. Hij is 10 maanden oud 
en nog relatief klein. Hij is vermist in de omgeving van 
de Soestdijkseweg/Groenekanseweg in Bilthoven/De Bilt. 
Hij is goed te benaderen. Heeft u informatie of heeft u 
hem gezien, zou u dan willen bellen met fam. Hitters: 
06-40499084. Hartelijk bedankt!

Op ’t bankje
Een man die ik rond de veertig schat komt heel 
relaxed bij me op het bankje zitten. Hij groet me 
vriendelijk en begint meteen met een praatje. ‘Ik 
wacht tot de school uitgaat om het zoontje van mijn 
vriendin op te halen. Ik vind het altijd wel leuk om 
tussen al die moeders te staan. Ze schijnen het wel 
leuk te vinden dat er een man een kind op komt 
halen en ik heb over belangstelling niet te klagen’, 
zegt hij lachend. ‘Ik heb De Luizenmoeder op tv 
gezien en ik moet concluderen dat de werkelijkheid 
heel erg overeenkomt met die serie. Remco is tien 
en vindt het wel leuk dat ik zoveel aandacht van de 
moeders van zijn vriendjes krijg. Zijn moeder is een 
bewust ongehuwde moeder en hoewel hij wel weet 
wie zijn biologische vader is heeft hij daar weinig 
contact mee. Ik heb zelf geen kinderen en vind het 
wel leuk om met hem leuke dingen te doen. We fiet-
sen veel samen en doen aan veldrijden. Daar is hij 
best goed in. Mijn vriendin heeft er bij hem wel 
eens wat op aangedrongen om wat creatievere din-
gen te gaan doen, maar dat is niet zijn ding. Mijn 
vriendin en ik zijn heel goed met elkaar, vooral om-
dat ze ziet dat Remco zo geniet.’ Hij zwijgt even 
en kijkt met een glimlach voor zich uit. Natuurlijk 
ben ik weer erg nieuwsgierig geworden en omdat 
de man zo openhartig is durf ik hem wel wat vragen 
te stellen. Ik begin met de vraag hoe hij zijn vrien-
din heeft leren kennen. ‘Wat denkt u’, vraagt hij 
lachend om de spanning wat op te voeren. Ik houd 
het een beetje bij deze tijd dus zeg ik, misschien 
wel via een internet date. Hij zegt dat de meeste 
van zijn vrienden dat ook denken, maar dat het heel 
anders ging. Hij gaat er even goed voor zitten en 

vertelt dan dat ze elkaar in de supermarkt hebben 
leren kennen. ‘Zij stond voor mij bij de kassa en 
vergat bij het inpakken een rol beschuit in haar tas 
te doen. Ik had maar een paar boodschappen en zag 
dat de beschuit bij mijn spullen lag. Ik nam de rol 
mee met de bedoeling die aan haar te geven. Ze was 
met haar zoontje de supermarkt al uit maar ik zag 
ze buiten al gauw lopen. ‘Je bent je beschuit ver-
geten’, zei ik. Ze bedankte me en ik zei voor de 
grap dat ik best een beschuitje met haar zou willen 
eten. Remco vond het allemaal wel interessant en 
zei dat ik best mee naar hun huis mocht, dan zou 
hij een beschuitje voor me klaarmaken. Ze lachte 
er om en zei dat als ik zin had best mee mocht voor 
een kopje koffie. Daar had ik best zin in en het werd 
heel gezellig. Remco vertelde enthousiast over zijn 
fietshobby en omdat ik ook een veldrijfiets heb zei 
ik dat ik af en toe wel een ritje met hem wilde ma-
ken en zo is het gekomen’, zegt hij met een tevre-
den glimlach. Francis is een leuke vlotte vrouw en 
we kregen een relatie. We wonen nog apart maar 
wel dicht bij elkaar en zijn heel gelukkig. Remco 
noemt me bij zijn vriendjes al zijn vader maar ver-
der bij mijn voornaam, dat doet hij trouwens ook 
bij zijn moeder. Van de zomer 
gaan we kamperen in Frank-
rijk en de fietsen gaan mee.’ 
Hij zwijgt even en kijkt heel 
tevreden voor zich uit. ‘Ik 
was eigenlijk helemaal niet 
op zoek naar een rela-
tie, maar je ziet wat 
een rol beschuit 
kan doen.’

Maerten

Festival Tweetakt 

Zondag 19 mei wordt op Fort Ruigenhoek een 
zeer divers programma aangeboden rondom de 
serie Zara en de magische kicksen. Het fort is 
geopend van 11.00 uur tot 18.00 uur. Dagkaar-
ten zijn te koop bij de kassa op het fort. Kinde-
ren onder de 4 mogen gratis naar binnen. Op het 
festival kan alleen gepind worden, zowel bij de 
kassa van het fort als op het terras. 

Muziek in Huis in Schutsmantel

Op zondag 19 mei geeft het ensemble Duo 
Marijke Groenendaal en Jacob Engel een con-
cert in zorgcentrum Schutsmantel (Gregorius-
laan 35) te Bilthoven. Het ensemble brengt een 
gevarieerd programma met liederen van o.a. 
Schubert, Dvořák, Gershwin en Robert Stolz. 
Het programma duurt één uur, zonder pauze. 
Aanvang 15.00 uur. De toegang is gratis. 

Lezing over  
puberteit

Op zondag 19 mei van 
10.30 tot 12.30 uur 
wordt in De Beweeg-
ruimte in De Bilt een 
lezing gegeven over 
de puberteit door 
Nienke Smit-Zuidweg 
kinder- en jeugdthera-
peute. De inhoud van 
de lezing is gericht op 
jongeren van 12-16 
jaar en is bedoeld voor 
ouders, leerkrachten 
en andere belangstel-
lenden. Kosten zijn € 
15,-, onbeperkt koffie 
en thee.

Wandelen in het 
Panbos

Op zondag 19 mei 
organiseert Utrechts 
Landschap een 
natuurwandeling in 
het Panbos. Tijdens 
deze wandelexcur-
sie worden minder 
bekende aspecten van 
dit gebied belicht. De 
wandeling begint om 
14.00 uur bij de par-
keerplaats gelegen aan 
de Jozef Israëlslaan te 
Bosch en Duin, t.o. 
huisnr. 7. Vertrektijd 
14.00 uur. De wan-
deling duurt anderhalf 
tot twee uur. Vooraf 
aanmelden kan op de 
website van Utrechts 
Landschap bij ‘acti-
viteiten’. Deelname is 
gratis. 
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49e Maartensdijkse Acht
Traditioneel staat de wielerronde ‘Maartensdijkse Acht’ op de wielerkalender in mei. Komende 

zaterdag rijden de coureurs hun wedstrijden weer in de straten van Maartensdijk. Dit jaar 
staan de categorieën Sportklasse en Amateurs op het programma. Om 17.00 uur klinkt 

het startschot voor de Sportklasse. Zij fietsen een wedstrijd over 50 kilometer. 
De Amateurs starten om 19.00 uur voor hun wedstrijd over 70 kilometer.

De wedstrijden worden weer op het 
8-vormige pacours van 1.600 meter 
verreden. De start- en finishlocatie 
is op de Prins Bernhardlaan, tussen 
de Patrijslaan en de Spechtlaan. De 

route leidt vervolgens de renners 
door de Prinses Marijkelaan, Ko-
ningin Julianalaan, Prinses Beatrix-
laan, Prins Bernhardlaan, Prinses 
Marijkelaan, Fazantlaan, Valklaan 

om weer op de Prins Bernhardlaan 
uit te komen.

Deelnemers
Bij de Sportklasse staan oud- Op zaterdag 18 mei draaien de wielrenners weer door de bochten in de 

straten van Maartensdijk tijdens de jaarlijkse wielerronde.

winnaars Eddy Hermsen (2010) 
en André van Reek (2004) aan de 
start. Zij kunnen goed omgaan met 
het zware parcours. Andere deel-
nemers hebben afgelopen weken 
aangetoond in vorm te zijn. Bas-
tian de Jong won onlangs de Haagse 
Wielerdag. Ossip van Vegte, Pieter 
Broeren, Jeroen Nieuwenhuyze en 
Jasper Hupkes behaalden in de afge-
lopen weken ook een podiumplaats. 
Hoe gaan zij om met het parcours in 
Maartensdijk? Daarnaast zijn er nog 
een aantal outsiders, zoals Frans van 
Winden die vorig jaar grossierde in 
podiumplaatsen.

Beloften
Maartensdijker Kyle Agterberg staat 
aan het vertrek van de gecombi-
neerde categorie Elite zonder con-
tract, Beloften en Amateurs. Voor 
zijn thuispubliek wil hij natuurlijk 
een goede prestatie neerzetten. De 
Maartensdijkse Acht ligt hem. Twee 

jaar geleden reed hij een sterke wed-
strijd en eindigde toen als vijfde. 
Frank Visser, winnaar van vorig jaar, 
komt zijn titel verdedigen en is in 
vorm. Hij won op 5 mei in Stand-
daarbuiten en werd op 28 april twee-
de in Geldrop. Yoep Havermans 
won onlangs in Werkendam en ook 
Martijn Broekman rijdt momenteel 
goed. Vorig jaar miste hij de goede 
ontsnapping en eindigde toen als 
achtste in Maartensdijk.

Parkeerverbod
In verband met de wielerronde 
geldt er op zaterdag 18 mei tussen 
15.00 en 22.00 uur een parkeer-
verbod op de Prins Bernhardlaan, 
Prinses Marijkelaan, Koningin Ju-
lianalaan, Prinses Beatrixlaan, Fa-
zantlaan en Valklaan, voor zover 
tot het parcours van de wielerronde 
behorend. De organisatie verzoekt 
u om tijdig de straat autovrij te ma-
ken.      (Jan Westbroek)

Frank Visser (gele schoenen) staat zaterdag aan de start om zijn titel in de Maartensdijkse Acht te verdedigen.

Goede zaken FC De Bilt
Om 14.00 uur startte FC De Bilt 1 tegen SV Lopik, een ploeg die strijd 
tegen degradatie. Al snel werd het uit een strafschop 1-0 door Redouan 
Boussoufi. Kort daarna brak Robin Notenboom door de verdediging 
van Lopik en legde de bal netjes af op Redouan, die vervolgens eerst 
tegen een verdediger schoot en daarna koelbloedig de bal in de kruising 
knalde. Met een 2-0 op het scorebord gingen de mannen rusten.
Na rust lukte het Lopik zowaar om de 2-1 te maken, maar voor iemand 
kon denken aan een Bilts doemscenario was het Robin, die aan alle il-
lusies voor de Lopikers een einde maakte en 3-1 scoorde. Daarna was 
het hek van de dam en moest de Lopiker doelman de ene na de andere 
goal incasseren. De 4-1 werd gemaakt door Redouan uit een schitte-
rende voorzet van Appie Ayoubi. Zijn broer Mo Ayoubi schoot even 
later de 5-1 binnen. Ook in het laatste kwartier speelde FC De Bilt 
met Lopik en scoorde Redouan de 6-1. Invaller Youri Pot liet zijn 
handigheid zien en scoorde een mooi doelpunt: 7-1. Het slotakkoord 
was voor Marcel Melissen die een strafschop onberispelijk in de 
hoek knalde. Einduitslag 8-1. 
Delta Sports haalde ternauwernood een gelijk spel bij vv De Meern, 
dus de voorsprong van FC De Bilt bedraagt nu 5 punten met nog twee 
wedstrijden te gaan. Het eerste gaat volgende week naar Almere om 
tegen subtopper Waterwijk te spelen; een gelijkspel is voor FC De Bilt 
voldoende om de titel te behalen.

Jubileumgoal levert geen winst op
Met Bas Temme centraal in de ver-
dediging en Jordy van der Lee naast 
Mike de Kok voor in de basis liet 
SVM bij vlagen goed en snel voet-
bal zien in de uitwedstrijd tegen 
combivereniging FajaLobiKDS.  
Al binnen een kwartier spelen had 
Mike de Kok de 0-1 kunnen scoren, 
maar hij strandde op de goalie van 
de gastheren. 
Dezelfde Mike de Kok scoorde 
even later wel zijn 80e! doelpunt 
voor de geelblauwen dankzij een 
prima bal van Wessel Schuller (0-
1). De gastheren werden met af en 
toe goed combinatiespel wel wat 
gevaarlijker, maar kwamen niet tot 
echte kansen. Jammer dat de erva-
ren Roy Wijman gewisseld moest 
worden. Toch bleef SVM met snel-
le counters gevaarlijk. Perry van 
der Bunt had de 0-2 kunnen scoren 
maar deed dit niet.

Doelpunten
SVM ging in de 2e helft op jacht 
naar meer doelpunten. En de ver-
diende tweede treffer kwam er 
dankzij weer een goede voorzet van 
Mike de Kok die Jordy van der Lee 
in staat stelde om zijn doelpunt mee 

te pikken. SVM slaagde er maar 
niet in om de bevrijdende 3e goal 
te maken. De ploeg wisselde goede 
spelmomenten af met veel te vaak 
snel balverlies. Door dit onnodige 
balverlies scoorde FajaLobiKDS 
na een klein kwartier in de 2e helft 
de 1-2. SVM toonde veerkracht en 
kreeg ook kansen. Jordi van der Lee 
kreeg de mooiste kans om de voor-
sprong te vergroten maar miste. 
Schoten van Mike de Kok gingen 
net over.
Onoplettendheid aan SVM kant 

werd met nog 10 minuten te spe-
len door FajaLobiKDS direct af-
gestraft en de 2-2 verscheen op het 
scorebord. SVM probeerde het wel 
maar kon geen potten meer breken. 
Hercules dat zelf met 5-0 won is 
nu kampioen en promoveert recht-
streeks naar de 3e klasse. Ook EDO 
won, staat nu nog maar twee punten 
achter op SVM en loert derhalve 
naar de 2e plek in de competitie. 
SVM ontvangt EDO a.s. zaterdag 
thuis en weet dus wat het moet 
doen om deze plek vast te houden. 

De Maartensdijkers verdedigen goed georganiseerd. Off day DOS
Zaterdag trad koploper DOS aan in Leusden tegen hekkensluiter Antilo-
pen. De wedstrijd verliep teleurstellend voor DOS dat zijn eerste compe-
titienederlaag opliep.
DOS, dat vorige week nog zes basisspelers miste, startte deze wedstrijd 
weer compleet. Het vertrouwen was vooraf dan ook aanwezig op een 
goede afloop. De eerste minuten bouwde de ploeg een veldoverwicht op 
en kwam ook op een 1-2 voorsprong. In het vervolg van de 1e helft liep 
het aanvallend steeds moeizamer. Het spel werd te voorspelbaar en de 
afronding steeds minder overtuigend. De Westbroekers creëerden zeker 
nog wel voldoende kansen, maar het schot was onvoldoende zuiver. Op 
een gegeven moment was te zien dat het vertrouwen beetje bij beetje uit 
de ploeg verdween, waardoor ook de kleine kansen in de korfzone geen 
doel meer troffen. Een schot-loos DOS speelde zo na rust een verloren 
wedstrijd. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 14-8 nederlaag. Een 
totale off-day trof het gehele team.
Door deze nederlaag is DOS gezakt naar de tweede plaats. Volgende 
week in de uitwedstrijd tegen HKV/Ons Eibernest is het aan de ploeg om 
te laten zien dat deze misstap éénmalig was. De wedstrijd in Den Haag 
begint om 15.30 uur.

SVM JO15-1 
aangekleed door 3 nieuwe sponsoren

Het jeugdteam van SVM 
JO15-1 is middels nieuwe 
trainingspakken in het nieuw 
gestoken door 3 nieuwe 
sponsoren. Timmerbedrijf 
M.Willemse, Nordeco Schilders 
en wandafwerkers en Topkids 
kinderopvang zijn bereidt 
gevonden om de talenten uit 
Maartensdijk er respresentatief 
bij te laten lopen. Als dank voor 
dit alles heeft de selectie zijn 
sponsoren getrakteerd op een 
diner bij de hoofdsponsor van 
de JO15
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Soenda vrijwilligers planten 
bijenoase bij Ruigenhoekse Polder

door Henk van de Bunt

Soenda Festival is een elektronisch georiënteerd muziekfestival waar jaarlijks circa 15.000 
bezoekers op afkomen. Er zijn installaties van kunstenaars en architecten te bewonderen 

en spectaculaire decors en lichtshows te zien. Het festival heeft een lokale, regionale, 
landelijke en zelfs internationale aantrekkingskracht. Er is zowel ruimte voor 

talentvolle, jonge artiesten als voor de gevestigde internationale namen. 

In 2009 vond de eerste editie van 
het festival plaats op Strand Oog 
In Al, met een bescheiden veertien 
acts. Soenda verhuisde in 2011 naar 
recreatiegebied Ruigenhoek en 
groeide uit tot een festival van for-
maat met grote nationale en inter-
nationale namen. Het Soenda Fes-
tival staat in 2019 in de agenda van 
zaterdag 18 mei opnieuw dus in de 
Ruighoekse Polder plaats. Er rijden 
pendelbussen vanaf het centraal 
station, er zijn vervoersmaatschap-
pijen die vanuit heel Nederland 
naar Soenda gaan en ook retour 
busvervoer aan bieden.

Oase
Tirsa van der Laan vertelt namens 
de organisatie: ‘In aanloop naar 
het Soenda Festival plantte Soenda 
samen met vrijwilligers een bijen-
oase van 500m2 planten, grenzend 

aan het Soenda-terrein. Dit is on-
derdeel van een initiatief van de 
hoofdorganisatie Elevation Events 
om iets moois achter te laten aan 
de omgeving waar de festivals 
plaatsvinden’. Wilde bijen heb-
ben wilde bloemen nodig: daarom 
plantten zaterdag 11 mei 45 Soen-
da-vrijwilligers een bijenoase, be-
staande uit 2.500 oeverplanten: in 
samenwerking met Stichting Bee 
Foundation van Sonne Copijn en 
Recreatieschap Stichtse Groen-
landen werden er bijenoases met 
meerjarige, inheemse, gifvrije 
bloemen en planten gecreëerd. Het 
enthousiasme bij de festivalgan-
gers was na het plaatsen van de 
oproep zo groot, dat de organisatie 
een selectie heeft moeten maken. 
De komende jaren zal de bijenoase 
door het festival met vrijwilligers 
geleidelijk worden uitgebreid.

Bestuiving
Sonne Copijn vult aan: ‘Tachtig 
procent van onze eetbare gewas-
sen is afhankelijk van bestuiving 
door bijen en andere insecten. 
Wilde bijen zijn dus cruciaal voor 
de productie van ons voedsel.  En 
niet alleen dat, ze zorgen ook voor 
zaden voor nieuwe planten en 
voedsel voor veel dieren. Aange-
zien er  steeds minder bloeiende 
wilde planten  zijn, gaat het niet 
goed met de wilde bijen. In Ne-
derland staan er meer dan 50% 
van de 360 soorten wilde bijen op 
de rode lijst. Het onlangs gepre-
senteerde IPBES rapport onder-
schrijft de noodzaak om nu actie 
te ondernemen. Met dit project 
hoopt Elevation Events de ko-
mende jaren een steentje bij te 
dragen aan een gezonde, bloei-
ende diversiteit’.

Vrijwilligers planten bloemen en planten langs de oevers in het recreatiegebied Ruigenhoek.

Open Tuinendag in Westbroek 
Dit jaar doen aan de Open Tuinendag in Westbroek op zaterdag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur 
vier verschillende tuinen mee op de adressen: Dokter Welfferweg 94, Kerkdijk 132, Kerkdijk 

127 (paadje in naast nummer 131) en Kerkdijk 174.

Aan de Oostzijde van Westbroek 
aan de Dr. Welfferweg ligt een lan-
ge, beschutte tuin die diep de zui-
delijke weilanden insteekt. Er zijn 
daar weelderige vaste plantenbor-

ders en veel bijzondere klimrozen 
te vinden. Een fraai aangelegde vij-
ver ligt aan het terras is en helemaal 
achterin ligt een kleine besloten 
boomgaard.

Mammiet
De grote moerasplanten- en stin-
zentuin aan de Kerkdijk is een 
natuurtuin van ca. 0,7 hectare. Er 
staan o.a. drie mammoetbomen die 
wel honderd meter hoog kunnen 
worden. De tuin is bekend vanwege 
de vele stinzenplanten in het voor-
jaar. Dat zijn soorten die honderden 
jaren geleden naar Nederland ge-
haald zijn om de tuinen van buiten-
plaatsen op te vrolijken en te laten 
zien hoe rijk de betreffende eige-
naar wel niet was.

Borders
In de volgende tuin zijn allerlei 
verhoogde vaste-planten-borders 
te vinden en de bezoeker kan con-
stateren dat de eigenaar dol is op 
klimrozen. Hier is een prachtig 
uitzicht over de weilanden waar 
als je geluk hebt op deze dag de 
koeien buiten lopen. Deze eige-
naar zoekt planten met verschil-
lende bladkleur en -structuur bij 
elkaar zodat de beplanting ook 
interessant is als de planten níet 

Egelkops-nestje 
opgeruimd

Groot was de verwondering toen donderdag 9 mei alle boompjes 
werden gerooid/gesnoeid op de kleine parkeerplaats aan de Egelskop 
in Maartensdijk. Nog groter moet het verdriet zijn geweest van de 
(broedende?) moedervogel, die noodgedwongen haar schamele 
onderdak heeft moeten verlaten.
In mijn gedachten zie ik haar met haar eieren/kroost over de Dorpsweg 
Maartensdijk zwalken terwijl ze verbitterd uitroept: ‘En dat noemt zich 
een groene gemeente’?  

Albert Makkinga, Maartensdijk

Neem een kijkje in de tuin van een ander.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In De Vierklank van 24 april lees ik over het Vinkenplein, dat er mooi 
uitkomt te zien, maar geen openbaar toilet gaat krijgen.

Mijn persoon en veel anderen met plasproblemen, die dus regelmatig 
naar het toilet moeten, zouden het fijn vinden als er wel één zou komen. 
Zeker nu het gemakkelijk is te maken met de veranderingen. Desnoods 
met een tol-deur, dan levert het nog geld op ook.

Vraag in ons geval eens in een winkel of je naar het toilet mag. Dan is 
het antwoord ‘die hebben we niet’ of ‘niet voor klanten’. Dan komt mijn 
vraag; ‘Waar plassen jullie dan? In de hoek? Welke?’

Dan maar buiten. Daar staat meneer agent met een bonboekje klaar. 
Of moeten wij dan allemaal maar 
een luier om? Lekker fris in de 
pa(i)skamer? Denk eerst na voor 
je de beslissing ‘geen toilet in 
Bilthoven’ neemt.

A. Harkes, Bilthoven.

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

18 mei besloten partij, sorry!

15-05
Do.

16-05
Vr.

17-05
Za.

18-05
Zo.

19-05

Woe.
22-05
Do.

23-05
Vr.

24-05
Za.

25-05
Zo.

26-05

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

Doradefilet met 
garnalensaus

Salade van vleestomaten 
met gebakken 

camembert

“Empanada de Chili” 
(Lamsgehakt in 

korstdeeg)

Gebakken kabeljauwfilet 
met Hollandaisesaus

Courgettesalade met 
noten en gorgonzolakaas

bloeien, wat de meeste tijd het 
geval is.

Krielkippen
Aan het westelijk uiteinde van 
Westbroek ligt de laatste tuin waar 
de bezoeker een weids uitzicht over 
de Westbroekse polder voorgescho-
teld krijgt. 
Rondom het grasveld naast het 
huis ligt een gecultiveerd gedeelte 
bestaande uit bloemen-en-strui-
kenborders. Wat verder weg langs 
de sloot ligt een wilder gedeelte. 
Krielkipjes scharrelen in deze tuin 
vrij rond.              (Harry Meussen)
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