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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 een goed 

doordacht huisstijlontwerp te maken.

Complete huisstijl nodig?

advertenties

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Leercentrum Seniorweb naar Idea
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 13 april vond de feestelijke overdracht van het Leercentrum van Seniorweb Maartensdijk 
plaats in De Vierstee, aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk. Het Leercentrum was altijd onderdeel 
van Mens De Bilt, maar valt nu onder Idea. Vanaf heden kan iedereen op deze nieuwe locatie terecht

met vragen over (het gebruik van) computers of andere digitale apparaten. 

Seniorweb is een landelijke vrijwil-
ligersorganisatie, die zich al meer 
dan twintig jaar inzet om de cumpu-
terkennis van senioren te verhogen. 
Dit gebeurt in Leercentra, geves-
tigd door het hele land, waaronder 
Maartensdijk en Bilthoven. Ook in 
de regio zijn diverse Leercentra te 
vinden, waaronder in de gemeenten 
Zeist, Soest en Bunnik.

Afscheid
‘Het Leercentrum is gedurende 
tien jaar in Servicecentrum Maar-
tensdijk gevestigd geweest’, vertelt 
Ingrid van Maarschalkerweerd van 
Mens De Bilt. ‘Maar na de laatste 
verbouwing werd het toch tijd om 
naar een andere ruimte om te zien. 
Uiteindelijk hebben wij die gevon-
den bij Bibliotheek Idea Maartens-

dijk in De Vierstee. En vandaag is 
de dag van het formele afscheid’. 

Vrijwilliger
Alle vrijwilligers gaan over naar 
Idea. Lout Bracke, Ton van Doorn 
en Hein Banken zijn al vrijwilliger 
sinds 2008, met veel plezier.’Wij 
zijn alle drie van de computers’, 
vertelt Van Doorn. ‘En wij vinden 
het leuk om iedereen wegwijs te 
maken in de wereld van de pc’. ‘De 
heren zijn over het algemeen meer 
met techniek bezig, terwijl onze 
vrijwilligsters meer van de toe-
passingen zijn zoals ‘hoe gebruik 
ik Social Media’, ‘hoe kom ik op 
Facebook, of hoe kom ik eraf?’, 

vult coördinator Carla Heerschop 
aan. ‘Wij zoeken overigens nog 
meer vrijwilligers die iets kunnen 
en willen vertellen over het gebruik 
van social media. Ook vrijwilligers 
die kunnen helpen met Apple-appa-
raten zijn welkom’. 

Cursussen
Van beginner tot gevorderd pc ge-
bruiker, voor iedereen zijn wel 
cursussen te vinden bij Idea. Met 
de cursus ‘Oefenen met muis en 
toetsenbord’ wordt de elementaire 
kennis bijgebracht. Banken: ‘Om je 
computer goed te kunnen gebruiken, 
is een goede muisvaardigheid be-
langrijk. Ook weten hoe een toetsen-

bord in elkaar steekt, is een vereiste. 
Waar staan de letters en cijfers, welk 
teken dient waarvoor. Voor veel 
beginners zijn dit lastige zaken om 
onder de knie te krijgen. Daarom oe-
fenen wij veel met onze cursisten’. 

Overheid
Deze cursus kan goed worden aan-
gevuld met het omgaan met de di-
gitale overheid. Veel afspraken met 
bijvoorbeeld de gemeente moeten 
tegenwoordig digitaal. Een afspraak 
maken voor het verlengen van rij-
bewijs, paspoort of id-kaart, alles 
verloopt via internet. Nieuws over 
de gemeente wordt op de website 
geplaatst. ‘Steeds meer en meer 
verloopt digitaal’, vertelt Van 
Doorn. ‘Zelfs het doen van je be-
lastingaangifte verloopt digitaal. 
En voor al die diensten van de over-
heid heb je altijd een DigiD nodig. 
In een van onze cursussen leren wij 
hoe je je DigiD kunt aanvragen, hoe 
je deze activeert en wat je er ver-
volgens mee kunt doen’. Deze cur-
sus bestaat uit drie dagdelen en is 
gratis. Alleen voor het cursusboek 
moet worden betaald. 

Onderhoud
Iedereen die een pc heeft, weet dat 
deze onderhoud nodig heeft. Op het 
gebied van veiligheid kun je zelf al 
veel doen. ‘In de cursus ‘Veiligheid 
en onderhoud voor uw pc’ komen 
beide onderwerpen uitgebreid aan 
bod’, vertelt Lout Bracke. ‘Wij be-
handelen diverse instellingen, het 
bureaublad, het configuratiescherm, 
verschillende gebruikersaccounts en 
wij leren je een back-up te maken, 
zodat je gegevens altijd veilig zijn 
en niet opeens in het luchtledige ver-
dwijnen. Verder geven wij tips over 
het opschonen van de pc’. Deze cur-
sus is niet alleen handig voor senio-
ren, ook jongeren kunnen veel opste-
ken van de tips van deze die-hards 
op computergebied. En als zijzelf het 
antwoord even niet weten, wordt het 
opgezocht of nagevraagd bij één van 
hun collega’s. 
Iedereen die meer wil weten over 
cursussen bij Idea kan op de website 
terecht: www.ideaculuur.nl/
computercursussen.
Of informeren bij coördinator
Carla Heerschop, cheerschop@
ideacultuur.nl, tel. 030 2299003.

Vrijwilliger Lout Bracke (l) legt een programma uit
aan vrijwilliger Ton van Doorn (r).

De taart wordt aangesneden door Carla Heerschop voor v.l.n.r. Ton van Doorn, Lout Bracke en Hein Banken.

P&R terrein
Holl. Rading uitgebreid

De Parkeer- en Reisvoorziening (P&R) bij station Hollandsche Rading 
kampte met capaciteitsproblemen. In het kader van het provinciaal pro-
gramma Beter Benutten is deze P&R voorziening uitgebreid. De uit-
breiding van het aantal parkeerplaatsen moet het aantrekkelijker maken 
om met openbaar vervoer te reizen. De verkeers- en parkeeroverlast in 
de omgeving van het treinstation wordt daardoor teruggedrongen.

De P&R is uitgebreid met een Kiss and Ride strook en 31 extra 
parkeerplaatsen, waarmee het totaal op 113 parkeerplaatsen is uitgekomen. 
De parkeerruimte loopt nu tot het einde van het zuidwest-perron. Aan het 
zuidelijkste gedeelte is een parkeerrotonde aangebracht. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

22/04 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/04 • 09.30u - Ds. P.H. van Trigt

22/04 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/04 • 10.30u - ds. P. Lootstma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

22/04 • 10.00u - de heer Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw
22/04 • 10.30u - Voorganger

Astrid Veldhuis + werkgroep Leerhuis

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
22/04 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
22/04 • 10.00u - Ds. A. Vastenhoud
22/04 • 19.00u - Ds. P.B. de Groot 

Pr. Gem. Immanuelkerk
22/04 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten 

Samendienst in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
22/04 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
22/04 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering, voorganger W. Sarot. 

V.E.G. De Bilt e.o.
22/04 • 10.00u - Spreker

Wim Hoogendijk

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

22/04 • 10.30u - drs. P.W. van der Steeg 

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

22/04 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

22/04 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat
H. Roelofsen

Onderwegkerk Blauwkapel
22/04 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/04 • 11.00u - Dhr. J. Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
22/04 • 18.30u - Ds. H.P.J. de Pater

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

22/04 • 10.00 + 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
22/04 • 09.30u - Dhr. J. Grootendorst 

St. Maartenskerk
21/04 • 19.30u en 22/04 • 10.30u - 

Eucharistieviering Pastor Jozef Wissing

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/04 • 10.00u - Ds. P. Egberts
22/04 • 18.30u - Ds. J. Schep 

 
PKN - Herv. Kerk

22/04 • 10.00u - Dhr. A. Verstoep
22/04 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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

‘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

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Film in het Lichtruim

Het SKC-Filmhuis in het Licht-
ruim De Bilt vertoont op 18 
april ‘After the storm’. Een fijn 
familiedrama van grootmeester 
Kore-eda, waarin hij geen harde 
waarheden uit de weg gaat, maar 
desondanks blijft geloven in de 
goedheid van de mens. Aanvang 
20.00 uur. Kaartverkoop v.a. een 
uur voor aanvang aan de kassa 
of online via de website van het 
Lichtruim. Info:
info@skc-debilt.nl 

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 21 april is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 14.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boe-
ren en producenten in ontwik-
kelingslanden.

De Smaak van Maartensdijk

Op zaterdag 21 april van 15.00 
uur tot 21.00 uur staat de Vier-
stee in Maartensdijk geheel in 
het teken van (lekker en gezond) 
eten, De Smaak van Maartens-
dijk. Hierbij presenteren een 
groot aantal lokale ondernemers 
zich met hun producten op het 
gebied van eten en drinken aan 
hopelijk een groot publiek. Meer 
info op www.vierstee.nl 

Plantenbeurs Groei & Bloei 
bij WVT 

Op 21 april van 10.00 tot 
13.00 uur organiseren WVT 
(Talinglaan 19 Bilthoven) en 
de plaatselijke afdeling van 
Groei & Bloei een planten-
beurs. Iedereen is welkom om 
te kopen (of ruilen). Voor ieder 
wat wils, vaste planten, een-
jarigen, balkonplanten en dat 
voor een vriendenprijsje.

Fijen en Lootsma in 
De Woudkapel

Samen met auteur en journalist 
Leo Fijen verzorgt ds. Pieter 
Lootsma op zondag 22 april 
om 10.30 uur een dienst. Naast 
dat hij in deze gemeente woont, 
kennen veel mensen Leo Fijen 
van zijn optredens op televisie, 
onder andere bij het  program-
ma Kruispunt en bij een serie 
over kloosterlingen. 

Concert van het Bilthovens 
Kamerkoor 

Zondag 22 april geeft het Bilt-
hovens Kamerkoor haar jaar-
lijkse concert in de O.L.V.- 
kerk aan de Gregoriuslaan 8 
in Bilthoven. Aanvang 16.00 
uur. Het thema is ‘De grote 

componisten’ met Die Deutsche 
Messe van Schubert en werken 
van Bach, Beethoven, Mendels-
sohn en Mozart. Het Bilthovens 
kamerkoor wordt begeleid door 
pianist/organist Wim Bruns-
veld. Ook een klarinettenen-
semble van het Koninklijk Har-
moniegezelschap O.B.K. Zeist 
begeleidt en zorgt voor de inter-
mezzi. Het geheel staat onder 
leiding van dirigent Arie Perk. 
Kaarten via tel. 030 2291692, 
info@bilthovenskamerkoor.nl, 
via koorleden en voor aanvang 
in de kerk.
Verdere informatie op de website:
www.bilthovenskamerkoor.nl 

Informatieavond 
Zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! 
organiseert op dinsdagavond 24 
april een informatieavond over 
zonnepanelen voor inwoners 
van gemeente De Bilt. De bij-
eenkomst wordt geleid door een 
onafhankelijk deskundige en 
vindt plaats in De Bilt bij één 
van de vrijwilligers thuis. Zelf 
zonnestroom opwekken wordt 
steeds aantrekkelijker: alle 
aspecten komen aan de orde 
tijdens deze avond. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden 
via jos@beng2030.nl. 

Vergadering Contact- 
commissie Lage Vuursche

De agenda van de openbare ver-
gadering van de Contactcom-

missie Lage Vuursche (CCLV) 
op dinsdag 24 april om 20.30 
uur in Dorpshuis De Furs ver-
meldt naast het vaststellen van 
de vergaderstukken een intro-
ductie van de nieuwe CCLV en 
een presentatie van het schets-
ontwerp van recreatieterrein De 
Ridderhof. De Bewonersvereni-
ging van recreatiepark De Rid-
derhof in Lage Vuursche en de 
eigenaar De Ridderhof BV zijn 
begin januari 2018 een unieke 
overeenkomst aangegaan om 
het recreatiepark De Ridderhof 
in Lage Vuursche met - inspraak 
van de huidige bewonersvereni-
ging - verder te ontwikkelen 
als een ecologisch park. Een 
schetsontwerp van de plannen 
zal nu worden gepresenteerd.

Vrienden van de Hoop

Woensdag 25 april om 19.30 
uur komt ‘De Hoop’ op bezoek 
bij de Evangelische Gemeen-
schap Bilthoven in De Koper-
wiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. De Hoop is een 
landelijke organisatie die ver-
slavingszorg biedt op allerlei 
gebied. Duizenden zijn inmid-
dels bevrijd van hun verslaving 
en mogelijk mede daardoor tot 
geloof gekomen. Ook op Cura-
çao werkt De Hoop. Eén van de 
Vrienden van de Hoop zal deze 
avond voorlichting geven hoe 
en waar De Hoop werkt. Er is 
gelegenheid om vragen te stel-
len, ook is er lectuur aanwezig. 
De toegang is vrij.

Wij ontvingen het bericht van overlijden
van de voormalige eigenares van ons bedrijf,
 

W.A. Vink – Blonk
 
Wij wensen meneer Vink,
de kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
sterkte met het verlies van hun vrouw, moeder en oma.
 
Namens alle medewerkers van Vink Witgoed Westbroek
en familie R. Nagel

HEERE, U doorgrondt en kent mij.
Ps 139: 1b

Met droefheid geven wij u kennis dat door de HEERE uit onze 
familie is weggenomen, na een periode van afnemende krachten, 
mijn lieve vrouw, onze (schoon)moeder, oma en overgroot oma

Wijna Anna Vink – Blonk
Echtgenote van Evert Vink

Stolwijk Doorn
23 februari 1931 10 april 2018

 
E.Vink

Ansje Blaauwendraad- Vink
Wim Vink Breus Blaauwendraad
Ria Hooikaas

Willeke Ter Haar – Vink
Lieneke Emmink- Vink Reynier Ter Haar
Ben Emmink

Eefke Blaauwendraad- Vink
Ton Vink Pieter Blaauwendraad
Gea Vink- van ’t Hof

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Fam. Vink
 Dorpsstraat 82
 2935 AD  Ouderkerk a/d IJssel

De begrafenis heeft plaats gevonden op zaterdag 14 april op de
Algemene begraafplaats te Westbroek. 

Wij willen iedereen bedanken die daar zijn medeleven heeft getoond.
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Informateur behoedzaam op weg 
naar nieuwe coalitie

door Guus Geebel

Op donderdag 29 maart gaven de nieuw gekozen fracties in de gemeenteraad van De Bilt een 
beschouwing op de verkiezingsuitslag. De VVD werd met vijf zetels de grootste partij en kreeg 
daarmee het voortouw bij de formatie voor een nieuw college. VVD-fractievoorzitter Fred van 

Lemmen voerde als informateur meteen na de verkiezingen
verkennende gesprekken met alle partijen.

In deze gesprekken kwam onder 
meer aan bod waar de gemeente 
over vier jaar zou moeten staan en 
wat het nieuwe college dan bereikt 
moet hebben. Er zijn speerpunten 
opgesteld gericht op zichtbare en 
merkbare veranderingen waar de 
inwoners van De Bilt wat aan heb-
ben. Deze punten houden verband 
met duurzaamheid, woningbouw, 
mobiliteit, maatschappelijk vast-
goed en resultaat gericht werken. 
Informateur Van Lemmen heeft 
deze speerpunten aan de lijsttrek-
kers van alle partijen voorgelegd 
met de vraag ermee akkoord te 
gaan of af te wijzen. 

Op basis hiervan, de gesprekken 
met de partijen en de partijprogram-
ma’s heeft Van Lemmen de partijen 
GroenLinks, CDA en PvdA uitge-
nodigd voor overleg om de moge-
lijkheden voor een coalitie nader te 
verkennen. De VVD ziet bij deze 
partijen veel overeenkomsten in de 

visie op bepaalde onderwerpen en 
vindt dat ze elkaar inhoudelijk goed 
aanvullen. Ook ervaart de VVD een 
duidelijke drive bij deze partijen om 
tot concrete resultaten te komen. 
Naast een mogelijke samenwerking 
wordt ook nog gekeken naar mo-
gelijkheden voor uitbreiding en of 
gedoogsteun door andere partijen. 

Luisteren naar inwoners
In zijn beschouwing op 29 maart 
haalde Van Lemmen een citaat uit 
de NRC aan waarin stond wat inwo-
ners tegenstaat. ‘Het zijn niet echt 
de vergezichten die de kiezer doen 
afhaken. Waar men steeds meer ge-
noeg van heeft is het politieke cir-
cus, de minidebatjes, toneelstukjes, 
het eindeloos vliegen afvangen, de 
ingestudeerde parmantige oneliners 
en het eindeloze gekakel achteraf, 
dat voor beschouwing door moet 
gaan.’ Fred van Lemmen leidt 
daaruit af dat er behoefte is aan 
een volksvertegenwoordiging, een 

gemeenteraad en een college die 
luisteren naar inwoners. ‘De tijd 
van campagnevoeren is voorbij, het 
gaat nu om uitvoeren. Dat vraagt 
om creativiteit, daadkracht en het 
grote geheel zien.’ Tijdens diezelf-
de beschouwingen noemde Menno 
Boer de VVD, GroenLinks, CDA 
en PvdA de gewenste coalitie van 
de SP. Dat biedt perspectieven voor 
gedoogsteun.

Verkenning 
VVD, GroenLinks, CDA en PvdA 
hebben inmiddels gesprekken ge-
voerd over de contouren voor een 
mogelijk coalitieakkoord. Deze 
partijen hebben 14 van de 27 raads-
zetels. Ook heeft Van Lemmen 
gezocht naar punten waarop raads-
breed overeenstemming gevonden 
kan worden. Op basis van de ge-
sprekken heeft hij vijf punten aan 
de raadsfracties voorgelegd waarop 
een raadsakkoord mogelijk zou 
zijn. Dat zijn punten die verband 

houden met duurzaamheid, wo-
ningbouw, mobiliteit, maatschap-
pelijk vastgoed en resultaat gericht 
werken. In deze fase is er uitein-
delijk op één onderdeel al volle-
dige overeenstemming bereikt. Van 
Lemmen benadrukt dat, gezien de 
opgaven waar de gemeente voor 
staat, een breed gedragen coalitie 

noodzakelijk is, maar zeker ook 
een gemeenschappelijke visie en 
aanpak op een aantal punten. Het 
benoemen van raadsbrede zaken is 
daar onderdeel van. Hoewel op dit 
moment niet op alle punten over-
eenstemming is, wil de VVD bij de 
coalitiebespreking hier nogmaals 
aandacht voor vragen. 

Informateur Fred van Lemmen.

Sneak preview van 
Theater in het Groen

Tijdens Bookstore Day op zaterdag 14 april konden de bezoekers (al-
vast) genieten van een sneak preview van een toneelstuk dat later dit 
jaar op de planken verschijnt. Twee acteurs van Theater in het Groen uit 
Groenekan gaven een beeld van wat er komen gaat. De voorstelling in 
juni is ‘Penelope en de Vos’; deze bestaat uit twee eenakters: Serenade’ 
(regie: Ron van Lente) en ‘Odysseus’(regie Nelly van der Geest). Het 
publiek ziet dan beide voorstellingen.

De spelers Jochem Tims en Tonneke van der Sluijs verrassen het publiek 
bij Bouwman Boeken. (foto Timon Blok). 

Nieuwe gemeenteraad 
maakt nader kennis

Vorige week werden de nieuwe gemeenteraadsleden bijgepraat over hoe de gemeente nu precies 
werkt en over welke onderwerpen zij de komende periode besluiten moeten nemen.

De raadsgriffie adviseert en on-
dersteunt de gemeenteraad bij zijn 
werk. De griffie heeft de nieuwe ge-
meenteraad geïnformeerd over de 
taken en de bevoegdheden en bood 
handvatten en instrumenten bij het 
raadswerk aan. Op vrijdag hebben 
de raadsleden kennis gemaakt met 
de ambtelijke organisatie en de gro-
te thema’s die de aandacht van de 
raad vragen. Vrijdagmiddag hebben 
de raadsleden een rondrit gemaakt 
door de gemeente om een nog beter 

beeld te krijgen bij ontwikkelingen 
op een aantal locaties. Het gezel-
schap startte de middag met een 
lunch in Wijkrestaurant Bij de Tijd 
in De Bilt en deed vervolgens alle 
kernen aan. 

Er was onder andere aandacht voor 
het H.F. Wittecentrum en de omge-
ving in De Bilt, de Versteeglaan in 
Groenekan, verkeersveiligheid in 
Westbroek, het gebiedsplan dat met 
inwoners is opgesteld in Holland-

sche Rading, het Maertensplein in 
Maartensdijk en de Life Science As 
en de omgeving Melkweg in Bilt-
hoven. De komende weken gaan de 
raadsleden verder aan de slag met 
de verkregen informatie. De eer-
ste reguliere raadsvergadering van 
de nieuwe raad is op donderdag 
26 april. Belangstellenden zijn van 
harte welkom om daar bij aanwezig 
te zijn. De vergadering is ook on-
line te volgen via raadsinformatie.
debilt.nl. 

Leden van de gemeenteraad voor het vertrek van de rondrit door de gemeente, vergezeld door de directie en de 
gebiedsmakelaars van de gemeente. 

Smaak van Maartensdijk 
in De Vierstee

Op zaterdag 21 april vindt in De Vierstee aan de Nachtegaallaan 
30 in Maartensdijk ‘De Smaak van Maartensdijk’ plaats. Culinaire 
ondernemers uit Maartensdijk en omstreken zullen zich tijdens dit 
evenement presenteren met tal van lokale producten en smaken: 

Naast proeven en beleven staat ook ontmoeten en genieten centraal tij-
dens het evenement. Voor de kinderen zal er een springkussen zijn. De 
deelnemers zullen uitgebreid presenteren wat zij qua smaken te bieden 
hebben. Desgewenst zullen zij meer vertellen over hun producten. En 
natuurlijk valt er ter plaatse ook iets te kopen. Tijdens ‘De Smaak van 
Maartensdijk’ zal Stichting Vierstee 2.0 middels een koffie-schenkerij 
geld inzamelen voor de realisatie van het sociaal restaurant ‘Aan de 
keukentafel’. ‘De Smaak van Maartensdijk’ begint om 15.00 uur en 
duurt tot 21.00 uur. Voor aanvang van het evenement zal het kunstwerk 
‘Vier Eenheid’ onthuld worden: een kunstwerk van en door de Maar-
tensdijkse kunstenaar Philipp van der Zeeuw aangeboden aan de lokale 
gemeenschap. De onthulling vindt om 14.45 uur bij de Vierstee plaats. 
De toegang tot ‘De smaak van Maartensdijk is gratis.
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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

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 19 april
t/m woensdag 25 april

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Sellerie salade
Filet Americain

Boeren achterham
Gegrilde kipfilet
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

WILLEM VAN ORANJE
KAAS

500
GRAM 7.50

ROMIGE JONGE KAAS 500
GRAM 5.25

Magere runderlappen

Griekse kipdijtjes

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.98Kipschnitzels

5
VOOR 5.-

Procureurlapjes

Oranje burgers
Heerlijk!

Kip schnitzels, runder schnitzels, 
gehakt schnitzels of varkens 
schnitzels 5 HALEN= 4 BETALEN

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 9.99Ideaal voor saté!

SAMEN
VOOR 7.50 

Lekker voor het weekend!

GRILLWORST + 
LEVERWORST

98

5.50

4.9898

Noten en pinda's

250
GRAM 2.98

ORANJE NOTENMIX!

WILLEM VAN ORANJE
KAAS

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
• Stamppotten
o.a raapstelen,
spinazie en bieten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

NIEUW
Stammetje van
Aardbeien of
Stammetje van
Framboos en citroen

Nu € 9,95

•  Vers gewassen
Hollandse spinazie

€ 0,99
zak 300 gram

•  Hollandse smaak
Trostomaten € 0,99

500 gram

•  Spaghetti bolognese
met rundergehakt € 1,25

100 gram

Vers van de traiteur

•  Kip-pilav met groenterijst € 1,49
100 gram

•  Voorjaars-spaghetti
met tomaat, mozzarella,
rucola en olijven of 
spaghetti met scampi,
tomaat en rucola

€ 6,95
per portie

•  Asperge-schotel € 1,49
100 gram

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

NIEUW
Desem
Siciliaans Donker 
(meergranenbrood met kruiden)

Ter introductie € 2,99

Vers
gesneden
Meloenmix

Bak 500 gram € 2,99
VOLOP AANVOER VAN :

• Asperges, GRATIS geschild
• Heerlijke

Franse aardappeltjes
voor bij de asperges

• Volop Hollandse Aardbeien
• Onze bekende

Fruitwaartjes zijn er weer!

Mooie grote
Hollandse
Komkommers

2 voor € 0,99



Brunch bij WVT

Zondag 15 april konden zo’n 40 Zonnebloemgasten en 10 vrijwilligers 
genieten van een heerlijke brunch bij WVT, Talinglaan te Bilthoven. 
Eerst werd er een lekker kopje koffie en thee geserveerd met een klets-
kop. Daarna konden de Zonnebloemgasten langs een langsloopbuffet 
heerlijke gerechten halen; vrijwilligers ondersteunden hen, die moeilijk 
ter been waren, hierbij. 

Iedereen was vol lof over de 
voortreffelijke brunch. Na al dat 
lekkers was er ook nog een heer-
lijk toetje. De zonnebloemgasten 
genoten zichtbaar van dit leuke 
(ontmoetings-)uitje. Wie het leuk 
lijkt om te helpen bij uitjes of wie 
eenmaal in de vier weken een 
uurtje over heeft om een gast te 
bezoeken kan contact opnemen 
met Maas van Apeldoorn, (tel. 
030 2080211 of e-mail zonne-
bloem.debilt.bilthoven@hotmail.
com). Ook nieuwe gasten met een 
lichamelijke beperking en nog 
zelfstandig wonend zijn van harte 
welkom bij de Zonnebloem. 

(Thea van Maurik)
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Nieuwe Adviesraad
Sociaal Domein De Bilt 

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen dinsdag is op feestelijke wijze de oprichting van de Adviesraad Sociaal Domein
De Bilt (ASD De Bilt ) gevierd. Deze adviesraad, bestaande uit 13 betrokken inwoners van

de gemeente De Bilt, gaat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren
over alle terreinen die het sociaal domein omvatten. 

Het gaat over de Wet Maartschap-
pelijke Ondersteuning (WMO), de 
Jeugdwet en de Participatiewet. In 
de adviezen wordt nu zoveel mo-
gelijk een totaal afweging gemaakt. 
Wethouder Anne Brommersma was 
aanwezig en deelde met de aanwezi-
gen dat hiermee voor haar een wens 
in vervulling is gegaan: één brede 
raad die over het hele sociale domein 
adviseert en meedenkt. 

Werking
In 2007 is de eerste Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning in werking 
getreden. In De Bilt is toen de Wmo 

Adviesraad De Bilt (WAR) opgericht 
die het college gevraagd en onge-
vraagd adviseerde over het voorge-
nomen beleid. In 2015 is de nieuwe 
wet aangenomen en werden taken 
van de overheid naar de gemeente 
overgeheveld inclusief een bezuini-
gingsoperatie: de veelbesproken de-
centralisatie van taken en bevoegd-
heden. De WMO Adviesraad heeft 
toen een hele drukke periode gekend 
ten aanzien van advisering gemeente 
op voorgenomen beleid. Gemeenten 
werden toen verantwoordelijk voor 
grote delen van de WMO, de Jeugd-
wet en de Participatiewet. Vanaf dat 

moment werden in den lande ook 
adviesraden omgevormd tot brede 
adviesraden die over al deze wetten 
adviseren en zo mogelijk al meeden-
ken tijdens de voorbereiding om te 
komen tot goed beleid voor alle in-
woners. 

Bredere belangenafweging
Om te komen tot een brede raad is 
al in 2016 gestart met gesprekken 
tussen de WMO adviesraad en de 
Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt. 
Deze Cliëntenraad zet zich in voor 
mensen met een uitkering, zij geven 
individuele adviezen aan inwoners 

van De Bilt en kijken ook of de af-
spraken die in het beleid gemaakt 
zijn ook goede resultaten opleveren 
voor de mensen om wie het gaat. 
Een andere taak was het schrijven 
van adviezen aan het college over 
voorgenomen beleid. De gesprekken 
hebben geresulteerd in een splitsing 
van taken: de Cliëntenraad blijft 
zich inzetten voor de belangen van 
de mensen die te maken hebben met 
de Participatiewet en het advieswerk 
wordt overgedragen aan de Advies-
raad Sociaal Domein. Twee leden 
van de Cliëntenraad maken nu ook 
deel uit van de adviesraad. Ook de 
Ouderenraad De Bilt is in 2017 op 
verzoek van de wethouder aangeslo-
ten bij deze gesprekken en ook daar 
heeft het geleid tot een splitsing van 
taken. De Ouderenraad gaat zich vol-
ledig richten op belangenbehartiging 
en het advieswerk is overgedragen 
aan de Adviesraad Sociaal Domein. 
Drie leden van de Ouderenraad zijn 
overgestapt naar de adviesraad en 
één lid gaat deel uitmaken van een 
werkgroep binnen de adviesraad. De 
adviesraad heeft hierdoor mensen 
binnengehaald met veel kennis over 
burgers met een uitkering en de mo-
gelijke problemen die dit met zich 
meebrengt en over ouderen en de 
problematiek waar zij mee te maken 
hebben. 

Mascotte
Tonny Bitter is voorzitter van de Cli-
entenraad en tegenwoordig ook lid 
van de Adviesraad Sociaal Domein. 
Tijdens haar speech overhandigde 
zij een mascotte aan voorzitter Hans 
Voogt. Deze mascotte had zij in 2005 
bij de oprichting van de Cliëntenraad 

ontvangen van de toenmalige wet-
houder mevrouw R.C.M. Stadhou-
ders. Tonny Bitter: ‘De mascotte 
is veelkleurig, werd mij destijds 
verteld, zodat ieder lid een eigen 
inbreng heeft, het heeft spiegels als 
ogen, zodat de raadsleden reflecteren 
op de belangen van de cliënten, maar 
het heeft ook belletjes, zodat ge-
vraagd en ongevraagd bij het college 
aan de bel kan worden getrokken. 
De mascotte verbeeld acht wijshe-
den. De Adviesraad Sociaal Domein 
heeft acht verschillende werkgroe-
pen: toegankelijkheid, werk en inko-
men, minderheden, zorg en welzijn, 
wonen, verzilvering en jeugd. Vele 
intellectuele en intelligente mensen 
hebben hier een mening of visie over, 
maar wat is wijsheid? Graag draag ik 
de mascotte over aan de voorzitter 
van de nieuwe adviesraad en ik wens 
hem en de overige leden wijsheid 
toe’.Hans Voogt was blij verrast met 
deze mascotte en zal het een mooie 
plek geven in zijn werkkamer. Hans 
Voogt: ‘Wij hebben een enthousiaste 
groep meedenkers en mee doeners 
vanuit alle kernen van de gemeente 
De Bilt en ik beloof dat wij als raad 
het beleid kritisch zullen volgen en 
dat wij bij zullen dragen aan dat be-
leid door onze adviezen en dialoog’.

Meer informatie
De Adviesraad Sociaal Domein De 
Bilt is van start gegaan. De website 
moet nog worden aangepast maar 
daar is al wel te zien welke adviezen 
de afgelopen jaren zijn uitgebracht. 
Via de website kan ook contact wor-
den opgenomen.
Deze informatie is te vinden op
www.wmoadviesraaddebilt.nl

Alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt: Voor Daniëlle Janssen, v.l.n.r. voor Carla Roossen, 
Marijke Drieenhuizen, Tonny Bitter, Hanneke Toemen, Fenny de Graaf (ondersteuner), achter Joep van der 
Linden, Hans Voogt, Kees Floor, Yvonne Wesselink, Ad van Zijl, Ritie van Rooijen, Hafid Sedoukki en Bart van 
den Dolder.

Zonnebloemgasten genieten van de brunch bij WVT.

Golf- & Country Club crosst voor 
de Prinses Maxima manege 

Bij een cross country wedstrijd met paarden leggen ruiters met hun paard een traject af dwars door 
de bossen. Deelnemers springen over alle natuurlijke hindernissen, zoals boomstronken, greppels en 

hekken. Bij een Cross Country golfwedstrijd slaan de deelnemers hun bal over een traject dwars door 
de baan. Bomen en heggen zijn de hindernissen die vermeden moeten worden .

Zondag 8 april verschenen 31 leden 
van Golf- & Country Club ‘de Biltse 
Duinen’ aan de start voor een Cross 
Country Golfwedstrijd ten behoeve 
van de Prinses Maxima manege. Be-
halve de bomen en heggen was er 
ook een waterhindernis aangelegd. 
De golfers die het traject het beste 
hadden afgelegd vielen in de prijzen. 

Bewegen
Voldoende bewegen is belangrijk 
voor jong en oud, ook voor minder-
validen. Hun mogelijkheden zijn 
echter veel beperkter. Op de Prin-
ses Maxima manege kan in kleine 
groepslessen genoten worden van 
paardensport dankzij de hulp van 
een team van 80 vrijwilligers. De 

manege is blij met de financiële 
steun van de golfclub waarmee een 
deel van het speciale tuigage kan 
worden vervangen. Jasper van der 
Smagt, één van de PMM ruiters 
mocht een cheque van 590 euro in 
ontvangst nemen.

(Bert van Klingeren) 

Deelnemers en winnaars van de Cross Country wedstrijd.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

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)

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

MAXIMA ACTIE

MAXIMALE
KORTING VAN

50%
op de geselecteerde 
artikelen uit de
damescollectie!

Beth Shamar
 

Alzheimer Dagcentrum

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan.

 

Veel verandert in de zorg maar bij onsverandert niets. 

Wij blijven kleinschalige en excellentezorg & begeleiding bieden aanmensen met dementie.

U kunt altijd op ons rekenen en zijn daaromook 6 dagen per week bereikbaar.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Alzheimer Dagcentrum

Wij zijn op zoek naar een (oproep)
medewerker voor de begeleiding 

van onze cliënten. Voor alle
overige info: www.bethshamar.nl 

of 0346-211755

Op Koningsdag
bij Kapper Hans: 

koffie met 

oranjegebak voor 

de trouwe klanten 

en donateurs! 

Nieuwsgierig 

Bel: 212455

BOERENCAKE
400 gram van € 4,50 nu €3,95

4 MOUTENBROOD
een volkorenbrood met een unieke smaak door

4 verschillende soorten mout.

€2,50

NIEUW

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

JouwWerk
is op zoek naar jou!

• Diverse functies in de zorg
omgeving Bilthoven

• Timmerman Maartensdĳ k
• Schoonmaakmedewerkers

omgeving Bilthoven
• Diverse functies in de horeca

omgeving Bilthoven

Schrĳ f je nu in!

JouwWerk

Kĳ k voor alle vacatures op: www.jouwwerk.nu
Meer informatie? Bel of mail gerust!

06-15378676  •  jouwwerk@gmail.com
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Nog eenmaal op de vrachtwagen
door Walter Eijndhoven

Nog één keer mee als bijrijder op de vrachtwagen. Dat was de wens van één van de bewoners 
van verzorgingshuis De Bilthuysen (Weltevreden) in De Bilt. Zaterdag 14 april was het dan 

zover. Een 16,75 meter lange vrachtwagen haalde de passagier op en weg waren zij.
Voor een ritje door De Bilt. 

John van de Pasch, voormalig in-
ternationaal vrachtwagenchauf-
feur, had maar één wens. Nog een 
keertje meerijden op een grote 
truck, als bijrijder. Vanwege di-
verse hersenbloedingen kon hij 
zijn werk niet meer doen, maar zijn 
passie voor het leven op de vracht-
wagen bleef. Dankzij de Stichting 
Waardigheid en Trots kwam zijn 
wens uit.

Opstap
Met luide claxons reed chauffeur 
Maurice uit Tiel naar de opstap-
plaats op bedrijventerrein Laren-

stein in De Bilt. Grijnzend klom 
Van de Pasch aan boord van de 
enorme vrachtwagen en zette zich 
in de stoel naast de chauffeur. ‘Hij 
is altijd internationaal chauffeur 
geweest’, vertelt Pia Werkman van 
De Bilthuysen in De Bilt. ‘Helaas 
kreeg hij enige jaren terug diverse 
hersenbloedingen, waardoor hij 
zijn werk als chauffeur moest opge-
ven. Een vreselijk gelag voor hem’. 
Gelukkig bestaat een stichting als 
Waardigheid en Trots, die extra fi-
nanciële middelen inzet voor leuke 
wensen/ activiteiten voor bewoners 
van verzorgingshuizen.

50.000 pakken melk
Ook voor Maurice is dit leuk om 
te doen. ‘Ik doe dit puur uit hob-
by, mijn liefde voor vrachtwagens 
en om mensen een keertje te laten 
meerijden met een grote vracht-
wagen’, vertelt hij. ‘De wagen is 
16,75 meter lang en hij heeft een 
laadvermogen van 50.000 pakken 
melk, zeg ik altijd, 50.000 kilo dus. 
Ik laad hem nooit vol hoor, meestal 
staan er slechts twee fietsen en een 
scooter in de aanhanger’, lacht hij. 
Voor John van de Pasch was het in 
ieder geval een ochtend om nooit te 
vergeten. 

John van de Pasch met familie en chauffeur Maurice (m) voor de DAF.

John van de Pasch geniet op de vrachtwagen.

Hekwerkdag bij Demeter
en De Schaapkooi

Het was mooi weer toen medewerkers van Poonawalla Science Park vrijwillig actief waren 
bij Hospice Demeter en kinderboerderij De Schaapskooi van Reinaerde. Zij repareerden en 

schilderden daar onlangs de hekken en deden andere tuinklussen. 

Cindy Hagenouw van het Hospice 
vertelde over het belang van een 
goed onderhouden tuin voor zieke 
mensen. Vanuit dit besef zei een 
vrijwilliger: ‘Mijn middag is nu al 
geslaagd. Wat een goed doel. Fijn 
dat we dit doen’. Hij en zijn col-
lega’s schilderden extra gemoti-
veerd de hekken, klaarden diverse 
tuinklussen en maakten het ter-
ras schoon. Bij kinderboerderij de 
Schaapskooi van Reinaerde vervin-
gen medewerkers van Poonawalla 
Science Park alle versleten palen 
van het hek. Mede dankzij de hulp 
van twee professionals van Agter-
berg BV is het hekwerk nu tiptop 
in orde.

Maatschappelijk
De directie van Poonawalla koos 
bewust voor een maatschappelijk 
betrokken invulling van hun team-
middag. Het bedrijf, eigenaar van 
Utrecht Science Park/Bilthoven, is 
zich bewust van haar omgeving. Ze 
wil graag haar betrokkenheid tonen 
bij de Biltse samenleving. ‘En hoe 
kun je dat als bedrijf beter doen dan 
werken als vrijwilliger bij non-pro-
fit organisaties?’, aldus directeur 
Martin Le Loux. Hij vult aan: ‘Voor 
onze medewerkers was de middag 

leerzaam. Ze hebben respect gekre-
gen voor het werk dat wordt gedaan 
bij deze bijzondere organisaties’.

Vrijwilligers altijd welkom!
Zowel het Hospice Demeter als 
kinderboerderij De Schaapskooi 
maken graag gebruik van de inzet 
van (bedrijfs-)vrijwilligers. Dank-
zij deze hulp worden extra klus-
sen gedaan. Bovendien is het een 

waardevolle ervaring, zowel voor 
vrijwilligers als voor cliënten. Ook 
actief worden? Wie ook samen met 
collega`s actief wil zijn in de Biltse 
samenleving kan contact opne-
men met Judith Boezewinkel (ju-
dith@samenvoordebilt.nl, tel. 06 
11564957. Wie zich in wil zetten 
als vrijwilliger bij Hospice Demeter 
of kinderboerderij De Schaapskooi 
kan eveneens contact opnemen.

Medewerkers van Poonawalla Science Park en cliënten van Reinaerde 
werken gezamenlijk aan het repareren van het hek van de kinderboerderij. 
(foto Hans Lebbe/HLP images)

Sjoerd Potters 
formateur Dronten

De gemeenteraad van Dronten stemde dinsdag 10 april in met de be-
noeming van burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt tot formateur 
van een nieuw college in Dronten (Flevoland) namens de VVD. Samen 
met Harry ter Braak, die als onafhankelijk formateur optreedt, bereidt 
Potters de vorming van een college voor. Ter Braak (1952) is vennoot 
van het organisatie- en adviesbureau WagenaarHoes in Driebergen. 
Hij vervulde verschillende functies in het publieke domein, waaronder 
gemeentesecretaris van Delft en griffier van de provincie Utrecht. Het 
te vormen college gaat bestaan uit VVD, Leefbaar Dronten en Chris-
tenUnie. Die partijen bezetten 14 van de 27 zetels in de raad. De ver-
wachting is dat de formatie van een nieuw college half mei kan worden 
afgerond. [GG]

Burgemeester Sjoerd Potters.

Op Koningsdag met veel evenementen
kun je spulletjes kwijt door te venten
wat je dan toch wel hoopt 
is dat je lekker verkoopt
want zo verdien je toch een paar centen

Guus Geebel Limerick
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Voordeel

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

750 599

449500

Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 april 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Varkenshaas

500 gram

Jumbo
verse Pizza

per stuk

Waterval
wijnen

2 � essen

Pioen
tulpen

2 bossen
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Als je 

flexibel 

niet flexibel 

genoeg vindt.
Actuele vacatures op:

happynurse.nl/bilthoven

HAPPYNURSE. BETER
Maak kennis met HappyNurse. Hét uitzendbureau 

voor  verzorgenden en verpleegkundigen. HappyNurse 

wil het beter doen. Want daar worden onze klanten 

blij van. Hoe wij dat doen? Met onze verzorgenden en 

verpleegkundigen. Want als zij blij zijn, dan leveren zij 

de beste zorg, binnen de VVT, de ziekenhuizen, justitie, 

alsmede de psychiatrie- als verslavingszorg.

Bij HappyNurse staan onze mensen voorop. Wij werken 

vanuit hun werkelijke behoeften: van betekenis zijn 

voor andere mensen, vakkundige en persoonlijke groei, 

professionele autonomie en horen bij een sterk merk en 

team van gelijkgestemden. We zijn een organisatie voor 

en door zorgprofessionals. We komen allemaal uit de 

zorg en spreken de taal. Onze passie voor het vak en ons 

ondernemerschap maken HappyNurse tot een inspirerend 

netwerk van professionele zorgverleners. Daar willen de 

beste verzorgenden en verpleegkundigen graag werken 

omdat ze er kunnen kiezen voor het werk waar ze het 

beste in zijn en waar ze de meeste voldoening van krijgen. 

Waar ze happy van worden. En tegelijk houden zij de 

ruimte om ook goed voor zichzelf te zorgen. En die energie 

ervaren onze klanten direct. Happy Nurse, Happy Patiënt.
Stuur je sollicitatie en CV naar

bilthoven@happynurse.nl

HappyNurse Bilthoven
T:  088 070 0201
E:  bilthoven@happynurse.nl 

Wij zoeken Helpenden, 
Verzorgenden en Verpleegkundigen
• Verdiensten conform CAO
• Brede ervaring opdoen
• Zowel vast als tijdelijk werk
• In verschillende zorginstellingen werken?
• Werken wanneer het jou uitkomt
• mogelijkheden voor een auto
• Specialiseren? Wij bieden mogelijkheden 

voor opleidingen (zowel MBO als HBO)

advertentie

2018 Jaar van Verzet
door Henk van de Bunt

Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar 
‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het 

verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie. 

Het Platform WO2 is een netwerk 
waarin tal van organisaties, waar-
onder het Nationaal Comité 4 en 5 
mei samenwerken. Ook bij de her-
denking in Maartensdijk op 4 mei in 
de Sint Maartenskerk zal dit thema 
centraal staan. Verzet staat in 2018 
centraal in herdenkingen, vieringen, 
musea en educatie. Het gaat daarbij 
om verzet tijdens de Tweede We-
reldoorlog en ook de inspiratie die 
het ons nu nog biedt. Het verzet 
tijdens de Tweede Wereldoorlog is 
nog altijd een bron van inspiratie. 
De ervaringen en de verhalen van 
verzetsstrijders kunnen ons helpen 
reflecteren op en leren omgaan met 
de vraagstukken van nu. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was de 
rechtstaat buiten werking gesteld. 
Er was sprake van willekeur, ver-
volging, terreur en moord. Verreweg 
de meeste mensen probeerden er het 
beste van te maken en gingen zoveel 
mogelijk door met hun dagelijks le-
ven. 

De Avond
In de bijeenkomst in de Kerk van 
Sint Maarten aan de Nachtegaallaan 
in Maartensdijk zal o.a. Florus van 
Amerongen over de oorlogsherin-
neringen van zijn vader Arie van 
Amerongen vertellen: ‘Mijn vader 
is op 20 april 1936 geboren. Toen 
de oorlog uitbrak was hij dus nog 
maar 4 jaar oud. Maar die oorlogs-
tijd heeft onuitwisbare indrukken 
bij hem achtergelaten. Als kleine 

jongen heeft hij de oorlog heel be-
wust meegemaakt. Het gezin Van 
Amerongen woonde op boerderij De 
Avond, achter in het dorp Maartens-
dijk. Aan de Oude Gezichtslaan 295 
op de grens met Bilthoven’. Florus 
zal namens zijn vader vertellen over 
de inkwartiering van Duitse solda-
ten in boerderij De Avond. 

Middach
Bijna altijd wordt de Avond in één 
adem genoemd met de boerderijen 
Morgen en de Middach. Historicus 
Anne Doedens vertelt hierover: ‘In 
de Biltse monumentenbeschrijving 
(1971) lezen we: ‘Aan de Gezicht-
slaan 115 staat ‘De Middach’, een 
grijs gepleisterde boswachterswo-
ning van één bouwlaag met een 
riet-gedekt zadeldak. De woning 
dateert uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw. Reeds in de ze-
ventiende eeuw wordt de naam 
‘Middach’ in verband met dit gebied 
genoemd’. Ook huidige bewoner 
(oud-)boswachter Hans Hooger-
werf bevestigt dit: ‘Het is een zekere 
Cornelis Gelisz Middach, die vanaf 
1615 een hofstede van het Vrouwen-
klooster pacht. Aan het eind van de 
zeventiende eeuw wordt deze ge-
slachtsnaam gebruikt als naam voor 
de hofstede. In het midden van de 
negentiende eeuw is de hofstede 
uitgegroeid tot een buitenplaats die 
al vanaf het einde van de achttiende 
eeuw omgeven wordt door twee 
boerderijen met de namen ‘De Mor-

gen` en ‘De Avond’. De oorspron-
kelijke hofstede/buitenplaats is ver-
dwenen maar de naam is overgegaan 
op de boswachterswoning. De naam 
‘De Middach’ is aangebracht op de 
deurkalf van de voordeur’. 

Eijck
Ronald van Immerseel is coauteur 
van een boek over Landgoed Eyc-
kenstein: ‘In de administratie van 
vroegere eigenaar Maurits Jacob 
Eyck van Zuilichem zijn ‘duidelij-
ke’ verwijzingen en aantekeningen 
te vinden: ‘Ao. 1802 heb ik aange-
kocht de hofsteden de Morgen en 
den Avond voor f.10.000, zijnde 
alle bij Eyckenstein gelegen. De 
gebouwen waren in geene besten 
toestand zoo dat daar aan groote on-
kosten zijn besteed’. ‘1802: ‘dit jaar 
wierden eyken boomen op de laan 
van de boerderij den Avond tot aan 
het Berkenbosch uitgeroeid en in 
derzelver plaats beuken en berken-
heesters geplant’. ‘1805: Het scha-
penhok op de hofstede den Avond 
wierd ook geheel vernieuwd en van 
steen opgehaald. ‘1806: ‘Dit jaar is 
het achterhuis van den boerderij den 
Avond geheel vernieuwd gelijk ook 
het volgend jaar een geheel nieuw 
karnhuis wierd aangebouwd’ en ‘Ao 
1826 kocht ik bij publieke veiling de 
landgoederen den Eykelkamp en de 
Middag alle annex gelegen voor de 
vrij aanmerkelijke som van f.26.796 
doch die koop leverde eene vrij 
goede revenu door de uitgestrekte 

boschen en landen’. Van Immer-
zeel vervolgt: ‘Boerderij de Avond 
is mogelijk nog ouder dan Eycken-
stein. Behalve De Avond waren er 
nog twee boerderijen De Morgen en 
De Middach, die eveneens al heel 
oud zijn. Boerderij De Morgen is 
door Mr. Willem Carel baron van 
Boetzelaer afgebroken.

Overdenking
Vrijdag 4 mei zal wethouder Ma-
deleine Bakker - Smit de herden-
kingsbijeenkomst openen en zullen 
Florus van Amerongen en Bertine 
Oostveen - de Rooy namens resp. 

zijn vader en haar grootvader in ver-
halende vorm bijdragen leveren. Het 
slotwoord zal worden uitgesproken 
door pastor Gerard de Wit. Er is een 
muzikale bijdrage van het Alge-
meen Zangkoor Maartensdijk . Na 
een stille tocht naar het Maertens-
plein zullen er bij de vlag koralen 
worden gespeeld door muziekver-
eniging Kunst en Genoegen. Deze 
muziekvereniging verzorgt ook de 
begeleiding bij het zingen van twee 
coupletten van het Wilhelmus, na de 
traditionele twee minuten stilte voor 
over- en herdenking. Tot slot zal er 
nog een gedicht worden gelezen.

Op deze foto uit 1959 staan (achterste rij) voor ‘De Avond’ Grootvader 
(Barend) van Amerongen, grootmoeder van Amerongen en Arie van 
Amerongen.

Op nagenoeg dezelfde plaats staan v.l.n.r. vader Arie van Amerongen en 
zoon Florus van Amerongen. 
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Deze week:

5 Weken 
lang elke 
week wat
aan de hand

De lente is defi nitief 
losgebarsten en dat 
betekent dat ons 
traditionele voorjaars-
evenement óók van 
start is gegaan. 
5 Weken lang struikelt 
u als het ware over 
de vele aanbiedingen. 
Nergens anders 
zóveel keus, nergens 
anders zóveel lente-
voordelen!!

Dorresteinweg 72b 
Soest, 035 - 6012883 

www.vaarderhoogt.nl

GERANIUMS, topproduct van één 
van de beste kwekerijen. Nu slechts .......... 1,19
BUNGELPLANTEN, groeien uit
tot weelderige bloeiers. Nu slechts .......... 0,99

TERRAS- EN BALKON-
PLANTENGROND 
Van 8,49 nu slechts ......... 5,99

POTTERIE, Kiezen uit honderden modellen. 
Bij de kassa krijgt u vanzelf een korting van ...... 25%

Aanbiedingen geldig t.m. dinsdag 24 april

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

Gratis klassiek concert voor mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg organiseert samen met Tap DELA,
hoofdsponsor van de Nieuwe Philharmonie Utrecht een

klassiek concert, exclusief voor mantelzorgers

De organisatoren bieden u een mooie en volledig verzorgde middag
met ko�  e/thee vooraf en een nazit met een drankje en een hapje.
Per mantelzorger zijn 2 kaarten beschikbaar.
Zondag 22 april Tijd 14.30 – 17.00 uur 
Domstede Proostwetering 8  Utrecht
Aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.nl of 030-727 15 56

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• De Vierklank • Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan
• Readshop • Primera Maartensdijk 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BISTRO STEAKS

Lekker mals en super gekruid. Voor in de pan of op de 

barbecue; lekker kort te bakken
100 gram 1,85

SATÉ VLEES

Super mals, top gemarineerd met kruiden, ketjap, 

sambal, knoflook; kan zo op een stokje
100 gram 1,25

BOEREN GEHAKT

Alleen nog ballen of burgers maken. Lekker gekruid en 

met grof gesneden groenten gevuld
500 gram 4,98

BIEFSTUK WOKREEPJES

Malse gemarineerde reepjes biefstuk, paprika, 

sugarsnaps & kastanje champignons
100 gram 1,95

STOERE SHOARMA BURGERS

Licht pittig, iets aparts. Super lekker voor op de 

barbecue; heerlijk met onze knoflooksaus!
100 gram 1,25

VOORJAARSROLLETJES

Biefstukschnitzel met oude kaas, parmaham, rucola & 

kruidenolie;± 6- 8 min braden
100 gram 1,95
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 16 april t/m zaterdag 21 april. Zetfouten voorbehouden.

UW TUIN PERFECT 
AAN DE KANT
ACCUKANTENMAAIER
FSA 56

€ 189
i.p.v. € 249

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47 b • 3738 CA Maartensdijk
0346-212602 • 06-83441153 • www.lmbvanginkel.nl

GENIET NU VAN ALLE VOORJAARSACTIES EN
KOM SNEL EENS KIJKEN IN ONZE SHOWROOM

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

Landwaart Culinair
Maertensplein 21A Maartensdijk0346-211330 info@agf-landwaart.nl
Ons visitekaartje is onze modern ingerichte vernieuwde winkel in Maartensdijk. Hier presenteren 
wij ons ruime assortiment op een overzichtelijke en klantvriendelijke manier. [lees meer]
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Watergeuzen en Tiendaagse 
Veldtocht

door Henk van de Bunt

Op Bookstore Day op 14 april verzorgde historicus en publicist Anne Doedens bij Boekhandel 
Bouwman aan de Hessenweg in De Bilt een inleiding over twee recent verschenen boeken van 

zijn hand met opvallende ontdekkingen.

De Watergeuzen. Een vergeten 
geschiedenis, 1568-1575 schreef 
Doedens samen met Jan Houter 
(‘Jan van Vlieland’). Viereneen-
halve eeuw geleden begon de Tach-
tigjarige Oorlog, in 1568. Toen 
begon ook de strijd van de (water-)
geuzen). Dit boek plaatst serieuze 
kanttekeningen bij de betekenis 
van de inname van Den Briel door 
de geuzen (1 april 1572). De Water-
geuzen werd begin maart ten doop 
gehouden en gepresenteerd aan de 
leiding van de Nederlandse marine 
en de burgemeesters van de Wad-
deneilanden. Bij het verschijnen 

van het boek werd door de NOS 
opgemerkt: ‘Nieuw boek vestigt 
aandacht op ‘blinde vlek’ Water-
geuzen-historie.’ 
 
Tien dagen
Het tweede boek van Doedens, dat 
hij samen met Liek Mulder schreef 
draagt de titel: Tiendaagse Veld-
tocht. Burgeroorlog in het Konink-
rijk der Nederlanden 1830-1839. 
Het laat zien, dat de strijd tussen 
België en Nederland (1830-1839) 
veel meer was dan dat. Het was een 
binnenlandse strijd op vele fronten, 
zowel in het huidige Nederland als 

in het huidige België. Niet iedere 
Belg wilde van Oranje af en niet ie-
dere Noord-Nederlander was trouw 
aan koning Willem I, integendeel! 
Katholieken in Twenthe, het Land 
van Maas en Waal en Zeeuws 
Vlaanderen weigerden grootschalig 
als schutter op te komen om hun 
Zuidelijke opstandige geloofsgeno-
ten te bestrijden. Ook waren er veel 
Orangisten in het huidige België 
die niet van koning Willem I af wil-
den: kortom: de jaren 1830-1839 en 
vooral 1830/1 waren jaren van gro-
te interne strijd zowel in het huidige 
Nederland als het huidige België. 

Bookstore Day wordt bij Bouwman Boeken met veel belangstellenden afgesloten door historicus Anne Doedens.

Bakker Bos introduceert
‘Vuursche Kroon’ 

door Kees Diepeveen

In onze regio zijn er nauwelijks 
streekproducten. Dat bracht Bert 
Bos op het idee om een streekpro-
duct te creëren. Na flink wat brain-
stormen ontstond het idee om het 
nieuwe product te verbinden met 

Lage Vuursche omdat dit dicht 
tegen Maartensdijk aan ligt en 
woonplaats is van prinses Beatrix. 
Een smaalvol koekje met de naam 
‘De Vuursche Kroon’ is het uitein-
delijke resultaat. Bakker Bert Bos 

spreekt met trots over zijn nieuwe 
product. ‘Er is in nauwe samen-
werking met mijn banketbakkers 
aan dit product gewerkt. Sinaasap-
pel, streekeigen honing en kaneel 
zijn de hoofdingrediënten die de 
koekjes een koninklijke smaak ge-
ven. De mooie verpakking maakt 
het af’, aldus Bert.

Zoeken
Er heeft een lange zoektocht 
plaatsgevonden in de regionale en 
plaatselijke historie. Uiteindelijk 
is Bert met zijn team uitgekomen 
op de Lage Vuursche omdat die 
plaats landelijke bekendheid ge-
niet. Daardoor kan dit product ook 
in Lage Vuursche zelf en omlig-
gende plaatsen verkocht worden. 
‘Maar’ zegt Bert vrolijk ‘daar ligt 
nog een uitdaging’.

Smaak
Natuurlijk hoort bij de introduc-
tie van een nieuw product ook 
een mooi podium. Hiervoor heeft 
Bert gekozen voor De Smaak 
van Maartensdijk. Deze festivi-
teit wordt georganiseerd op 21 
april van 15.00 uur 21.00 uur in 
de Vierstee in Maartensdijk. Daar 
krijgt Bert Bos de gelegenheid om 
de eerste doosjes met het nieuwe 
koekje te introduceren. Waar-
schijnlijk zal ‘een mystery guest’ 
het eerste doosje in ontvangst ne-
men.

Klanten Spar helpen 
Voedselbank

Spar Mons in Bilthoven is sinds januari actief om de Voedselbank con-
structief te steunen met dagverse producten. Klanten kunnen één of 
meerdere waardebonnen kopen, waarmee de Voedselbank vervolgens 
op afroep dagverse producten kan krijgen. Een erg welkom initiatief 
aangezien juist de dagverse producten niet altijd even gemakkelijk te 
verkrijgen zijn voor de Voedselbank. Jolanda van Hulst, voorzitter van 
de Voedselbank: ‘Het is voor onze afnemers belangrijk om gevarieerd 
te eten. Via deze actie kunnen we als Voedselbank aangeven wat er 
nodig is en dat is ontzettend prettig. Namens de Voedselbank veel dank 
aan de Spar en aan alle gulle klanten die de bonnen kopen’. 

De actie blijft nog voor onbepaalde tijd geldig en zorgt daarmee voor 
constructieve steun aan de armeren in onze gemeente.

Huisdieren Zorgplan 
bij Dierenkliniek

Dierenkliniek Midden Neder-
land introduceert het Huisdieren 
ZorgPlan. Met dit gezondheids-
programma is het mogelijk om de 
kosten van preventieve zorg voor 
je huisdier over een heel jaar te 
spreiden. Je betaalt maandelijks 
een vast bedrag waarmee je recht 
krijgt op regelmatige preventieve 
gezondheidszorg. Het Huisdieren 
ZorgPlan maakt het daarmee ge-
makkelijk om het welzijn van je 
huisdier te bewaken en veel geld 
te besparen.

Voordracht Marcel 
Mengelers

Zaterdag 14 april organiseerden de boekwinkels Bilthovense 
Boekhandel en Bouwman Boeken de jaarlijkse Bookstore Day en waren 
er in beide boekhandels tijdens winkeluren optredens van schrijvers 
en dichters. Taalpodium-lid Marcel Mengelers ((pseudoniem Elixer) 
verzorgde een voordracht over ‘De toon gezet’; zijn derde dichtbundel. 
Zijn gedichten zijn geïnspireerd door muziek, van Strauss tot Stromae. 
Mengelers bracht zijn poëzie én muziek mee naar Bouwman Boeken en 
bracht beide ten gehore. [foto Henk van de Bunt] 

Met het huisdieren ZorgPlan 
ben je verzekerd van preventieve 

gezondheidszorg voor je huisdier.

De eerste kroontjes belanden op de bakplaat.
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WEEKENDDEALS ZA ZOVR 20, 21 & 22 april

56% korting 0.99 
3 FLESSEN

Kijk voor actuele openingstijden
op hoogvliet.com/openingstijden

Voor al deze aanbiedingen geldt OP=OP 
Zet- en drukfouten voorbehouden

Alle soorten
3 fl essen van 1.5 liter 

Van 2.25

Bar Le Duc

Geldig van woensdag 18 t/m dinsdag 24 april 2018

100 gram
Van 1.69
Voor 0.84

Bourgondische schouderham

 1+1 
GRATIS*

NU

Alle zakken 
van 270 gram
Van 1.25 - 1.35

Croky chips

 0.99 
PER ZAK

2 bakken van 900 ml
Van 4.38 - 4.86
Voor 2.19 - 2.43

Perfekt ijs

 50% 
KORTING 

NU

 

 Per combinatie kan de prijs verschillen. 
*Je krijgt 50% kortingop de totaalprijs.

Maximaal 4 keer de aanbieding per klant

Kijk voor actuele openingstijden
hoogvliet.com/openingstijden

GRATIS

Appeltaart voor 
de eerste 

250 klanten
bij besteding 
vanaf € 10,-*

* Alleen geldig op 21 april 2018

Op zaterdag 21 april 
gaan onze winkels 

eerder dicht, maar zijn 
wel vanaf 7.00 uur 

geopend!

Bewezen de
goedkoopste!
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GEMEENTENIEUWS
week 16 ¾ 18 april 2018

Voorjaarsschoonmaak 
Het mooie weer nodigt uit om balkon, tuin, 
schuur, zolder of kelderbox op te ruimen. Wist 
u dat u uw grof afval gratis kunt laten opha-
len? Zet het niet zomaar aan de straat maar 
maak eerst een afspraak. Dat kan elke werk-
dag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoon-
nummer 030 – 214 22 05. Zet uw opgeruimde 
spullen op de afgesproken ophaaldag vóór 
7.30 uur aan de straat. Kijk op de website wat 
we wel en niet meenemen en hoe u het moet 
aanbieden.

Gesprek met de  
wethouder
Elke derde donderdag van de maand houden 
de wethouders spreekuur bij u in de buurt. 
Een manier voor u om in gesprek te gaan 
met het gemeentebestuur en voor de wet-
houders om te vernemen wat er leeft. Ook in 
gesprek met een wethouder in uw dorp? U 
hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Kijk 
op www.debilt.nl/spreekuren voor een over-
zicht van de spreekuren per wethouder.

Gewijzigde 
openingstijden
Het gemeentehuis en de milieustraat zijn ge-
sloten op vrijdag 27 april (Koningsdag), don-
derdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en maan-
dag 21 mei (2e Pinksterdag). Donderdag 26 
april zijn de loketten Burgerzaken tot 13.00 
uur dicht. Ook vrijdag 11 mei is het gemeen-
tehuis dicht. Zaterdag 5 mei (Bevrijdings-
dag) is de Milieustraat gesloten. 

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

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige 
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

De Bilt:   Saturnuslaan, inclusief de kruisingen met de Plutolaan en de  
Neptunuslaan rioolwerkzaamheden, tot 30 april. 

Bilthoven:  Vinkenplein, riool-, kabel- en leidingwerkzaamheden, tot half mei.

Herdenkingen 4 mei in Bilthoven en 
Maartensdijk
In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen oorlogs-
slachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de Neder-
landse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredes-
missies nadien. In de gemeente De Bilt vindt in zowel Bilthoven als in Maartensdijk 
op 4 mei een herdenking plaats. 

Herdenking Bilthoven
De herdenking vindt plaats bij het monu-
ment bij het gemeentehuis aan de Soestdijk-
seweg-Zuid 173.

Programma
LET OP! De vertrektijd van de stille tocht is 
vijf minuten eerder dan voorgaande jaren.
19.35 uur Vertrek stille tocht 
 •  vanuit hoek Soestdijkseweg-

Zuid/Kortelaan 
 •  en vanuit hoek Soestdijkseweg-

Zuid/Antonie van Leeuwen-
hoeklaan

19.50 uur  Aankomst stille tocht voor het mo-
nument

19.59 uur  Taptoe-signaal en aansluitend 
twee minuten stilte

20.02 uur  Couplet 1 en 6 van het Wilhelmus
 Vervolg programma met:
 •  Ontsteken herdenkingsvuur 

door leerlingen van de Groen 
van Prinstererschool 

 • Toespraak burgemeester Potters
 •  Muzikaal intermezzo door Julia 

Bronkhorst
  •  Toespraak de heer Henry Kalb 
  De vader van de heer Kalb heeft in 

de oorlog ondergedoken gezeten 
bij de familie Bakker, waarvan de 
enige nog levende zoon in Biltho-
ven woont. In 2016 heeft de fami-
lie Bakker hiervoor postuum een 
Yad Vashem-onderscheiding ont-
vangen. 

 •  Muzikaal intermezzo door  
Julia Bronkhorst

 •  Voordracht gedicht door de heer 
E. Moolenaar

 •  Kranslegging namens het ge-
meentebestuur door burge-
meester Potters en zijn partner 

Inloop Schapenweide 
Dinsdag 24 april kunt u tussen 20.00 en 
22.00 uur binnenlopen om te kijken en horen 
hoe het staat met de visieontwikkeling rond 
de Schapenweide in Bilthoven. Deze tweede 
openbare inloopbijeenkomst vindt plaats in 

de Oude Raadzaal van het gemeentehuis. 
Uw aanmelding vooraf per e-mail wordt op 
prijs gesteld via s.lachman@debilt.nl. Meer 
informatie vindt u op de webpagina debilt.nl/
projecten.

Meld het bij de
gemeente via

www.debilt.nl/ratten 
of 030-2289411 

Rattenoverlast? 

Raadsvergadering 

De gemeenteraad vergadert op donderdag 26 april 2018 vanaf 20.00 uur in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven. Naast de ingekomen stukken en 
het vragenuur staat op de agenda:
•  Vaststellen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Veldlaan 1 te 

Groenekan
• Vaststellen gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling RDWI
• Vaststellen ‘Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein De Bilt 2018’
• Motie vreemd aan de agenda Trap Kwinkelier gevaarlijk (Forza De Bilt)

De agenda en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergaderingen 
vindt u op raadsinformatie.debilt.nl. Heeft u een vraag over de vergaderingen of 
een van de stukken? Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@debilt.nl 
of (030) 228 91 64. 

 •  Kranslegging namens het voor-
malig verzet 

 •  Leerlingen van de Groen van 
Prinstererschool leggen bloe-
men, gevolgd door de scouts

	 •		Mogelijkheid	voor	koffie/thee	in	
het gemeentehuis

Herdenking Maartensdijk
De herdenking start in de Sint Maartenskerk 
en zal na de stille tocht verder gaan op het 
Maertensplein. 

Programma
18.45 uur Kerk open
19.00 uur Aanvang herdenking
 •  Opening door wethouder me-

vrouw M. Bakker-Smit
 •  Toespraken door mevrouw  

B. Oostveen en de heer  
F. van Amerongen

 •  Voordracht gedichten door leer-
lingen van de School met de Bij-
bel

 •  Slotwoord door Pastor  
G.W.M. de Wit

 •  Zang door Algemeen Zangkoor 
Maartensdijk

19.40 uur  Start stille tocht naar  
Maertensplein  

  Bij de vlag: koralen gespeeld door 
Muziekvereniging Kunst en Ge-
noegen 

19.59 uur  Taptoe-signaal; aanvang twee mi-
nuten stilte

20.02 uur Couplet 1 en 6 van het Wilhelmus
 • Voordracht gedicht
20.10	uur	 Einde	officiële	programma
	 •		Mogelijkheid	 voor	 koffie/thee	 bij	

Servicecentrum Maartensdijk in 
Dijckstate
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Bel 0800 - 0200 159
en maak een afspraak
met één van onze
audiciens bij u
in de buurt.

Is uw gehoor
al lenteklaar?

Maak kans op één van de
tien elektrische fietsen!
Zo werkt het:
1. Bel vóór 30 april 0800 - 0200 159 en maak een afspraak.
2. Lever deze bon in op de dag van uw afspraak.

Naam: .....................................................................................................

E-mailadres: ......................................................................................................

Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800 - 8002.

Verkeershinder bij Utrecht-Noord
Weekendafsluiting A27 op- en afritten (31 Maarssen)  
op 20, 21 en 22 april
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Afsluiting op- en afritten A27 bij Utrecht-Noord (31 Maarssen):
Vrijdag 20 april 21.00 uur tot maandag 23 april 5.30 uur 

Nachtelijke rijbaanafsluiting A27 van knooppunt Eemnes tot oprit Bilthoven: 
Vrijdag 20 april 21.00 uur tot zaterdag 21 april 8.00 uur  
Zaterdag 21 april 22.00 uur tot zondag 22 april 8.00 uur 
De op- en afritten worden mogelijk al een half uur eerder afgesloten.

Plan uw route kort voor vertrek op www.vananaarbeter.nl of scan  
de QR-code hiernaast met uw smartphone. Voor meer informatie 
over het project gaat u naar www.verbredinga27a1.nl.
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Hilversum

31 Maarssen

30 De Bilt

Werken in de buitenlucht én bijdragen aan een schoner 
milieu. In deze functie kun jij het verschil maken!

Wij zoeken een

Medewerker Milieustraat
32 uur (Beroepsbegeleidende leerweg) 

tijdelijk voor 1 jaar met optie verlenging tot 2 jaar

Op de Milieustraat leveren bewoners afval af. Jij ziet er op 
toe dat dit goed gaat en houdt de veiligheid in de gaten. 
Daarnaast verricht je enig administratief werk. 

Werken en leren!
Deze tijdelijke functie is een mooie kans om je loopbaan 
te starten en daarbij een volwaardig MBO diploma te 
behalen. We bieden je een combinatie van werken 
(4 dagen) en leren (eigen tijd, maar volledig vergoed 
door ons).   

Kijk voor meer informatie en andere vacatures op 
www.debilt.nl/werken.

Polderloop 2018
Zaterdag 28 april gaat de 42e Polderloop in Westbroek weer van start; alle 
voorbereidingen zijn getroffen. Nog heel even aftellen en dan hebben veel 

sportievelingen na wekenlang trainen de hardloop-clinic voltooid. 

Daarnaast is de welbekende route weer uitge-
stippeld door de mooie polders van Westbroek. 
De bekers zijn gepoetst en de startnummers 
met speldjes liggen klaar. Ook staan alle vrij-
willigers weer met een grote glimlach paraat 

om de polderloop succesvol te laten verlopen. 
Inschrijven kan vanaf 9.30 uur op zaterdag
28 april in de tent. Voor meer informatie
www.oranjeverenigingwestbroek.nl.

(Agaath van Klaren) 

Categorieën en startijden:

Categorie Leeftijd Afstand Starttijd

Minioren 0 - 7 jaar circa 250 meter 10.35 uur

Junioren 1 8 - 11 jaar circa 3 km 10.30 uur

Junioren 2 12 - 15 jaar circa 3 km 10.30 uur

Senioren +
masters 16 + circa 6 km 11.00 uur

Senioren 16 - 40 jaar circa 8 km 11.00 uur

Masters 41 + circa 8 km 11.00 uur

Wandelaars 16 + circa 8 km 10.30 uur
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Herdenkingsplaat verhuist opnieuw
door Henk van de Bunt

Op het NS-station te Bilthoven bevindt zich een plaquette ter nagedachtenis aan Antonie G. van 
den Dungen, een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen, die tijdens de bezettingsjaren 

door oorlogshandelingen is omgekomen. De plaquette werd onthuld op 11 november 1948 
in de hal van het stationsgebouw. De plaquette werd al meerde keren op een andere plaats 

aangebracht. Vrijdag mogelijk voor de laatste keer.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd op 2 november 1944 Anto-
nie Gerrit van den Dungen (1912-
1944), met nog vijf andere perso-
nen, tijdens een bombardement op 
het in aanbouw zijnde Erftstadion 
in Duitsland, gedood. Station Bilt-
hoven heeft vanaf 11 november 
1948 verschillende herdenkings-

platen en -plaatsen voor Van den 
Dungen gehad. De oorspronkelijke 
herdenkingsplaat in de stationshal 
van Bilthoven werd onthuld in no-
vember 1948. Helaas had men zijn 
naam onjuist gespeld. Op verzoek 
van zijn zoon werd er in 1960 een 
nieuwe plaat met herziene tekst 
onthuld in de wachtkamer van het 

station te Bilthoven. Wegens vanda-
lisme werd deze koperen plaquette 
in 2005 verwijderd en een jaar later 
werd een nieuw type in afwijkende 
vormgeving (op een sokkel) op het 
station geplaatst. Het gedenkteken 
is op 27 april 2012 geadopteerd 
door een plaatselijke Juliana(-basis)
school. 

Plaats
Op steeds meer stations (ook in 
Bilthoven) zijn toegangspoortjes in 
gebruik genomen. Zo vergroot men 
volgens NS de veiligheid op een 
station en in de trein en vermindert 
(ook weer volgens NS) het aantal 
zwartrijders. De toegankelijkheid 
tot de stations wordt daardoor steeds 
meer ‘functioneel’, d.w.z. afgestemd 
op het reizen. Dit was de reden, dat 
voor de herdenkingsplaat opnieuw 
een andere plaats gevonden diende 
te worden. De voorkeur ging uit naar 
een meer algemeen openbare ruim-
te. Vrijdag 13 april waren leerlingen 
van groep 4b van de Julianaschool 
actief bij de verplaatsing betrokken.

Leerlingen van Julianaschool groep 4b hebben de plaquette + sokkel 
verplaatst. 

Met man en macht wordt aan het opgraven van de herdenkingsplaat gewerkt.

MLK-school geeft buiten les
Dinsdag 10 april was het Nationale Buitenlesdag (www.buitenlesdag.nl). Alle kinderen van de 
Martin Luther Kingschool in Maartensdijk hebben deze dag minimaal één les buiten gevolgd.
Dat was geen straf. In een prachtige voorjaarszon hebben de kinderen gelezen, rekensommen 

gemaakt en materiaal gezocht voor een creatieve verwerking in de klas.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
regelmatig naar buiten gaan goed 
is voor de leerprestaties. Weten-

schapsjournalist Mark Mieras heeft 
onderzocht dat niet alleen buiten 
spélen, maar ook buiten léren po-

sitieve effecten heeft op kinderen. 
Kinderen presteren beter op het ge-
bied van lezen, schrijven, rekenen 

en overige vakken. Door buitenles 
hebben kinderen de mogelijkheid 
om zelf dingen uit te zoeken, op een 
andere manier samen te werken en 
meer te bewegen. En meer bewe-
ging op school helpt. Sterker nog, 
gebrek aan beweging remt juist de 
cognitieve ontwikkeling. Daarnaast 
heeft alleen al de blootstelling aan 
natuurlijk daglicht en frisse bui-
tenlucht een positief effect op het 
leer- en concentratievermogen van 
kinderen.

Schooltuin
Daarom worden de buitenlessen 
niet alleen tot deze dag beperkt. 
Ook de andere dagen gaan de kin-
deren regelmatig naar buiten. In 
ieder geval tijdens de pauzes, maar 
ook de gymlessen worden regelma-

tig buiten aangeboden. Daarnaast 
is het werken in de schooltuin een 
geliefde bezigheid voor veel kinde-
ren. En waarom moet je altijd een 
boek lezen achter je tafeltje. Dat 
kan toch ook prima buiten in de 
zon. Dit verhoogt ook nog eens het 
leesplezier.

Beton
Tijdens deze derde editie van de 
Nationale Buitenlesdag kregen kin-
deren op maar liefst 2400 scholen 
in heel Nederland buiten les; 40% 
meer dan vorig jaar. De volgende 
editie staat gepland op dinsdag 2 
april 2019. De Martin Luther King-
school doet dan weer mee aan dit 
initiatief van Jantje Beton en het 
IVN.

(Arjan Dam)

Kings Jazz & Lounge 
Als afsluiting van Koningsdag 2018 kan er geluisterd worden naar 

jongens van ParHasard, zangeres Marie Jose Tiemstra en haar 
band en de bekende internationale jazzzangeres Fleurine.
Drie professionele optredens met zangers en zangeressen

die hun roots in Bilthoven hebben liggen. 

De naam ParHasard zegt het al; een band ontstaan uit een samenloop 
van toevalligheden. Toen zanger Tos en de broertjes Benjamin en Se-
bastiaan erachter kwamen dat ze familie van elkaar waren en daarnaast 
ook nog eenzelfde passie voor muziek deelde, was de keuze om een 
band te starten al heel snel gemaakt. Benjamin en Sebastiaan speelden 
al wat langer met bassist Kjelld dus een stevige rhythm sectie bestond 
al. Via het Conservatorium van Amsterdam kwamen ze terecht bij pia-
nist Tarik en hij maakte de band compleet. Dankzij de combinatie van 
de strakke bas en drums, de soepele sound van de keys en de stevige 
melodie van zang en gitaar is geen enkel optreden van ParHasard het-
zelfde!

Marie Jose Tiemstra
Marie José is voor velen in het Bilthovense geen onbekende. Ze zingt 
vaker in de buurt in verschillende samenstellingen. Half maart speelde 
ze nog met trio MJ&amp/Poort&amp/deJongh mooie gitaarliedjes tij-
dens Gluren bij de Buren de Bilt/ Bilthoven. Veel mensen kennen haar 
ook als vaste zangeres van de Laundry Big Band. Haar wat hese stem is 
een genot om naar te luisteren en komt volgens velen in jazz songs het 
beste tot z’n recht. Op Kingsday zingt Marie José lekkere jazzy en latin 
songs begeleid door TrueBlue.

Fleurine
De Nederlands-Amerikaanse zangeres Fleurine wordt internationaal 
geroemd om haar verfijnde stemgeluid, haar virtuoze timing en haar 
originele teksten op jazzcomposities van o.a. Monk en Joshua Red-
man. Met pianist Brad Mehldau deelt ze de liefde voor songs, van jazz-
standards en popnummers tot Braziliaanse juweeltjes. Fleurine heeft 
vanaf 1994 tien keer op het North Sea Jazz Festival opgetreden; 7 keer 
met haar eigen band en 4 keer als gast-vocaliste. Ze tourt op dit moment 
door Nederland met haar Brazlian Dream Tour samen met the Boys 
from Brazil.

Kaarten
Kings Jazz & Lounge is voor alle leeftijden. Er is een springkussen 
voor de allerkleinsten. Het event vindt plaats op 27 april 2018 in en 
voor de Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven vanaf 15.00 tot 19.00 
uur. Kings Jazz & Lounge is een initiatief van Rotary Zandzegge. De 
opbrengsten van het event gaan naar de Buddha’s Smile School in India 
en naar extra muziekonderwijs voor alle basisscholen in De Bilt/Bilt-
hoven. Kaarten via www.kingsjazz.nl of aan de deur. voor kinderen tot 
18 jaar is de toegang gratis.

ParHasard is een band ontstaan uit een samenloop van toevalligheden.

Buitenles kan ook buiten leren zijn. 
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UTRECHT - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt.
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is
minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk van Erfrecht-
plan. Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen
veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk.

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende
mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven.
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende
ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlij-
den van een partner tot een financieel drama voor de achterblij-
vers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afreke-
nen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die
hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familie-
leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden-
ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich
uit. Soms té ver.”

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk
en relatief laag. “Onze adviseur komt bij de mensen thuis om de
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een
concept-testament in begrijpelijke taal.

Na eventuele aanpassingen gaat de adviseur samen met de klant
naar de notaris om het definitieve testament te laten bezegelen.
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen
ook. ”

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens
je niemand toe.”

Woensdag 2 mei om 19:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een lezing
over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament.
U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op
www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie: ZIMIHC Theater Wittevrouwen
Bouwstraat 55
3572 SP Utrecht

Datum: woensdag 2 mei 2018
Aanvang: 19:30 uur

Inschrijven kan via: www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 2 mei een heldere lezing in het ZIMIHC Theater Wittevrouwen

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTENTIE

Weer winst voor 
Brandweer Groenekan

Afgelopen zaterdag deed de Groenekanse brandweer mee in Eemnes aan een mooi wedstrijdscenario in 
de Hoofdklasse. Dit is de meest uitgebreide wedstrijdklasse van de ABWC met

vaak mooie en voor het publiek vaak goed zichtbare situaties.

In Eemnes werd er een brand / hulpverleningsscenario 
op een landbouwmechanisatiebedrijf voorgeschoteld. 
Eerst een redelijk grote brandblussen, gasflessen vei-
lig stellen en daarna nog 2 medewerkers uit en onder 
een hooibalenpers vandaan halen. Een klus waar alle 
deelnemende ploegen toch bijna een uur voor nodig 
hadden.

Eerste
Bevelvoerder Gijsbert van Asselt kreeg aan het einde 
van de dag de beker voor de eerste prijs uitgereikt door 
de burgemeester van Eemnes. Met 1691 punten ble-
ven ze de ploeg van Vinkeveen (1651) en Oudewater 
(1628) ruim voor. Deze 3 ploegen mogen op 2 juni in 
De Rijp en Zwijndrecht proberen een plek voor de lan-
delijke finale te bereiken. Maartensdijk en Westbroek 
deden niet mee in Eemnes. (Jaap van Es) Het Groenekanse brandweerteam wint in Eemnes.

De Groenekanse brandweer heeft de afgelopen weken in alle 3 de wedstrijdklassen van de 
ABWC een podiumplek behaald en is dus volop in de race om via de gewestelijke wedstrijden 

op 26 mei (TasHd en 112) en 2 juni (hoofdklasse) de landelijke finales te behalen. 

Jubileum ‘Sterk door 
Vrijwilligerswerk’

Sterk door Vrijwilligerswerk biedt hulp en begeleiding bij het 
vinden en verrichten van passend vrijwilligerswerk voor mensen 

die graag actief blijven meedoen in de samenleving, maar zich 
kwetsbaar voelen doordat zij kampen met geheugenproblemen
of psychische problemen zoals depressie, angst of eenzaamheid. 

Het project Sterk door Vrijwilligerswerk beoogt de eigen kracht van de 
mensen die problemen of belemmeringen ervaren om te kunnen (blij-
ven) participeren, te versterken. Voor hen wordt passend vrijwilligers-
werk gezocht, waarbij zij indien nodig begeleid en gecoacht worden 
door een vrijwilliger die zich inzet als job-maatje voor de betreffende 
persoon. Meerdere mensen zijn inmiddels naar volle tevredenheid ‘ge-
plaatst’. Mensen, die toch vooral veel thuis zaten, en nu aangeven dat 
het ze goed doet om weer onder de mensen te komen. Het geeft zelfver-
trouwen en zingeving. Ook de mantelzorgers geven aan door dit project 
meer adem te krijgen. 

Jubileum
Het project draait nu één jaar; er is een jubileumbijeenkomst van Sterk 
door Vrijwilligerswerk op 19 april in wijkrestaurant Bij De Tijd, Prof. 
Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14 in De Bilt. Voor meer informatie: 
Maaike Drok of Astrid Kloosterziel via 06 16417082 of 06 4769323 of 
e-mail: sterkdoorvrijwilligerswerk@mensdebilt.nl. [HvdB]

Foto’s op muziek bij Fotoclub
Op maandag 23 april geeft de AV-
werkgroep van de FCB weer haar 
jaarlijkse presentatie. Leden van 
de audiovisueel werkgroep zetten 
een serie van zelfgemaakte foto’s 
in elkaar en voegen daar passende 
muziek aan toe. Een voorbeeld 
hiervan is de presentatie ‘Orchi-
deeën für Elise’ van lid Sijt de Bie, 
die een fraaie serie maakte van een 

bezoek aan een orchideeënkweker 
en daar het bekende ‘Für Elise’ aan 
toevoegde. Ook de andere 5 leden 
van de AV-werkgroep hebben se-
ries gemaakt van diverse onder-
werpen. 

Juist de bijzondere combinatie 
van foto’s en muziek mag ook bij 
de overige FCB-leden op veel be-

langstelling rekenen. Ook niet- le-
den, die deze interessante avond 
willen bijwonen zijn van harte 
welkom. Vanwege de verwachte 
drukte wel graag even aanmelden 
bij voorzitter Wim Kastelijn (tel. 
06 44517848). De avond wordt ge-
houden in het HF Witte centrum, 
Henri Dunantplein 4 in De Bilt. 
Aanvang 20.00uur.

Een foto van ‘Orchideeën für Elise’ van lid Sijt de Bie. 
advertentie
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Groeiende weerstand tegen 
opblaashal Voordaan

door Walter Eijndhoven

Maandagavond 9 april organiseerde het bestuur van Hockeyclub Voordaan in Groenekan 
een informatiebijeenkomst voor omwonenden teneinde hun plannen toe te lichten voor de 

realisatie van een tijdelijke zaalhockey opblaashal. Direct omwonenden van de Lindenlaan en 
de Kastanjelaan uitten onder andere hun zorgen omtrent de verkeersintensiteit in hun straat.

Dankzij de steeds populairdere hoc-
keysport is ook Hockeyclub Voor-
daan bijna uit haar jasje gegroeid. 
De vereniging is in vijftien jaar tijd 
verdrievoudigd in aantal leden naar 
1.860 leden nu. Het stijgende aantal 
verkeersbewegingen door brengen-
de en halende ouders heeft nu haar 
grens bereikt, volgens omwonen-
den. 

Vergunningstraject
Allereerst maakte bestuurslid Frits 
van Ingen de belangstellenden dui-
delijk dat nog niets is besloten en 
dat alleen is gesproken met de ge-
meente. Het vergunningstraject is 
nog lang niet in zicht. De hal, waar-
over het gaat, is 55x44 meter, met 
een hoogte van 10 tot 12 meter en in 
gebruik van eind november tot eind 
februari. De twee opties v.w.b. de 
plaats van de blaashal zijn: naast het 
clubhuis of naast het bos.

Omwonenden
Van Ingen: ‘Voordat wij ook maar 
beginnen met de mogelijke realisa-
tie van een blaashal, willen wij van 
omwonenden weten hoe zij hierin 
staan; daarom informeren wij hen 
vanavond en vragen wij feedback. 
Natuurlijk heeft een blaashal conse-
quenties voor de directe omgeving, 

zoals de extra verlichting en de ho-
gere verkeersintensiteit in de buurt: 
op zaterdag en zondag tussen 9.00 
en 21.00 uur en doordeweeks tussen 
16.00 en 23.00 uur, met een continu 
geluid van 60 decibel (gelijk aan het 
geluid van een vaatwasmachine)’. 

Verkeerscommissie
Ondanks de gematigde geluiden 
vanuit het bestuur, maken bewo-
ners zich grote zorgen. ‘Voordaan 
kàn groeien, maar hoeft dat niet’, 
geeft bezorgde omwonende Rob 
Zuiderhoek aan. Veel omwonenden 
vinden dat de hockeyclub voor het 
dorp moet blijven en niet teveel le-

den moet trekken vanuit voorname-
lijk Utrecht. Verder maken zij zich 
grote zorgen over de infrastructuur. 
Het verkeer in de Lindenlaan en de 
Kastanjelaan loopt vast. Wat gaat de 
club daaraan doen? Vanuit de bewo-
ners worden, naast de verkeersinten-
siteit en parkeerproblematiek, ook 
grote zorgen geuit over geluidsover-
last. Tijdens de informatieavond 
werd door de bewoners voorgesteld 
een verkeerscommissie in te stellen. 
Volgens Van Ingen is de boodschap 
duidelijk vanuit de omwonenden. 
Van Ingen: ‘Wij buigen ons over alle 
problemen en gaan op zoek naar al-
ternatieven’. 

Veel omwonenden maken zich zorgen over het vele verkeer en de stijgende 
geluidsoverlast 

Nova revancheert zich op 
Richtersbleek

Afgelopen zaterdag mocht de selectie (1ste en 2de team) van Nova afreizen naar Enschede voor 
de dubbele ontmoeting tegen Richtersbleek. Nova 2 is op het moment nog in de race voor het 

kampioenschap dus alle punten zijn belangrijk. 

Na een goede start van het tweede 
stonden zij al snel 2-6 voor. Het 
werd nog even spannend, maar door 
knappe doelpunten kon Nova 2 de 
wedstrijd winnen. Op het moment 
staan zij op een gedeelde 1e plek 
met Rheko..

Eerste
Daarna was het de beurt aan het 
eerste. De vorige wedstrijd tegen 
Richtersbleek werd verloren met 21-
24, maar de gehele wedstrijd ging 
het toen gelijk op. Door dit verlies 
was Nova gebrand op een overwin-
ning en liet vanaf het eerste mo-
ment zien dat er niks te halen viel 
voor de club uit Enschede. Al snel 
stond er een 0-3 voorsprong op het 
scorebord. Nova verdedigde de spe-

lers van Richtersbleek zo strak dat 
zij geen goede aanval op wisten te 
zetten. Ondanks de ‘boomlange’ 
rebounders van Richtersbleek wer-
den de statische aanvallen vanaf de 
eerste minuut onschadelijk gemaakt. 
Na 25 minuten wisten de spelers 
uit Enschede maar vijf keer te sco-
ren. Daarna verloor Nova even de 
scherpte in de verdediging en zo 
wist de tegenstander toch nog aardig 
terug te komen. De spelers halver-
wege de wedstrijd de kleedkamers 
op met een stand van 9-13. 

Focussen
In de tweede helft was het zaak om 
de scherpte uit de eerste helft weer 
op te pakken. Geconcentreerd verde-
digen en focussen op de individuele 

opdrachten waar deze week op was 
getraind. Dit wierp zijn vruchten af, 
want Nova liep weer verder uit en 
kon met een veilige voorsprong van 
6 punten de wedstrijd verder spelen. 
Met nog tien minuten op de klok 
werd Renske van Kempen, na een 
lange blessure, in het veld gebracht. 
Nog even liet Richtersbleek van zich 
horen door nog een paar doelpunten 
te maken. Het gat tussen Nova en 
Richtersbleek was te groot om er 
nog een wedstrijd van te maken. Met 
een paar lange aanvallen aan de kant 
van Nova, werd de wedstrijd uitge-
speeld. De scheidsrechter floot af 
bij een stand van 21 - 24. Met deze 
overwinning zet Nova goede stap-
pen richting handhaving.

(Job Paauw)

Nova 1 in nieuwe trainingspakken neemt deel aan de warming up.

Salvodames verliezen 
van de kampioen

De tegenstander van de Salvo dames (Keistad uit Amersfoort) 
kwam zaterdag maar voor een ding naar Maartensdijk en 
dat was: kampioen worden. Na winst in de eerste set voor 

Salvo was het daarna de tegenstander die sterker was en de 
wedstrijd won met 1-3. Een terechte kampioen.

Met goed aanvallend spel en harde services wisten de Maartensdijkse 
dames zich naar een 17-13 voorsprong te spelen. Toen werd de wed-
strijd onderbroken worden door een ernstige knieblessure bij een van 
de tegenstandsters. De blessure was zo ernstig dat deze speelster naar 
het ziekenhuis gebracht moest worden. Na een oponthoud van 20 minu-
ten werd de wedstrijd vervolgt en wist Salvo de lijn vast te houden en 
de set te winnen met 25-22. Inmiddels had Keistad de schrik van zich 
had afgeschud ging het team vol gas op weg naar het kampioenschap. 
Salvo heeft geen moment meer de illusie gehad dat het de wedstrijd kon 
keren. Aanvallend en verdedigend was de tegenstander beter. Met de 
setstanden 14-25, 19-25 en 14-25 verloor Salvo de wedstrijd en vierde 
de tegenstander het kampioenschap. Niet erg uitbundig vanwege de 
knieblessure van een medespeelster. Salvo zal nog moeten knokken om 
de derde positie op de ranglijst vast te houden. 

De Bilt wint van TOV
 

Zaterdag stond voor FC De Bilt de wedstrijd tegen TOV op 
het programma. Na een aantal mindere wedstrijden was 
het zaak om snel weer eens drie punten te pakken; voor 
het goede gevoel, maar ook voor een mooie notering op 

de ranglijst. Eerder dit seizoen werd er in de uitwedstrijd 
kansloos met 4 - 0 verloren. Tijd dus voor revanche.

 
De Bilt speelde frisser, sneller vooruit en creëerde veel kansen. Na 10 
minuten was de 1-0 al een feit. Uit een hoekschop van Raymond kopte 
Marc de bal richting de verre hoek. De Baarnse doelman kon er nog net 
een handje achter krijgen, maar op de rebound van Vincent had hij geen 
antwoord. Na het openingsdoelpunt was het al vrij snel 1-1. Via een 
snelle combinatie werd doelman Timon verrast in de korte hoek. Vlak 
voor rust schoot aanvoerder Sam een toegekende strafschop onberispe-
lijk in (de benedenhoek). 
 
Na de rust was er eenzelfde spelbeeld. FC De Bilt ging vooruit, TOV 
loerde op de counter, maar kon geen vuist maken. Desondanks kwam de 
Baarnse ploeg toch weer langszij toen de sterke spits knap raak schoot. 
Uit wederom een corner van Raymond kopte Sander geweldig raak. 
Hij stuurde de bal richting de verre hoek, waar hij via de lat binnenviel. 
Hoewel de wedstrijd daarna al veel eerder beslist had moeten worden, 
was ook het slotakkoord voor Sander. In de laatste minuten maakte hij 
zijn tweede van de middag en de vierde voor De Bilt: 4-2. Eindelijk 
weer winst. En een wedstrijd waar op voortgeborduurd kan worden.
 (Marc Schuurman)

Goede hervatting TZ
TZ begon afgelopen zaterdag aan de tweede helft 

van de veldcompetitie. TZ staat op een veilige plaats 
maar overtuigde nog niet echt in het eerste deel. De 
tegenstander was een oude bekende namelijk Top 

Arnemuiden. De thuisploeg stond er een stuk beter voor 
en vond zichzelf terug op de tweede plaats. 

De start van de wedstrijd was voor de thuisploeg. De Zeeuwse ploeg 
had het initiatief en de betere kansen. TZ had meer moeite om lekker 
in het spel te komen. Tien minuten voor de rust stond er dan ook 11 - 7 
op het scorebord. In de laatste tien minuten kreeg TZ verdedigend meer 
grip op de acties van Top. Zij scoorden niet meer voor de rust. Alhoewel 
het nog niet allemaal even vloeiend liep bij TZ werd er nog wel vier 
keer gescoord. Met rust stond het 11 - 11.

In de tweede helft waren de ploegen meer aan elkaar gewaagd. Al leek 
het er halverwege de tweede helft toch op dat Top TZ kon breken. Er 
werd met een sterke fase een voorsprong genomen van drie doelpunten. 
TZ kwam beter in de wedstrijd en nam het heft in handen. Vlak voor 
tijd stond er een 21 - 23 voorsprong op het bord voor de gasten. Even 
later was het toch weer 23 - 23 maar in de daaropvolgende aanval pakte 
men weer de voorsprong. Top kreeg nog wel de bal in de aanval maar 
kon niet meer gelijkmaken. Met 23 - 24 werden er twee belangrijke 
punten meegenomen.

Volgende week speelt men thuis tegen Sporting Delta, de ploeg van 
trainer/coach Eric Geijtenbeek. Met een overwinning kan er een be-
langrijke stap in de goede richting gezet worden.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Extra aanbieding coniferen groot en klein vanaf €1,00. Nog 
volop fruit- en sierbomen. Mestkorrels zak 25 kg €15,00 etc 
etc. Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhouds-
werkzaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop 
en levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk. 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB)
Kijk op www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346 745355

Jezus zegt: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Kunst kan je leren bij Atelier Westbroek! Voor kinderen 
én volwassenen. Wekelijkse kunstlessen voor kinderen. 
Unieke workshops voor volwassenen. Kunstcoaching voor 
hobbykunstenaars en creatievelingen. Ook maatwerk. Meer 
info: www.atelierwestbroek.nl

Mix & Match en Vintage34
In- en verkoop van vintage/design/brocante/antiek/kunst. 
Nieuwe Weteringseweg 34 in Groenekan. Open donderdag 
t/m zaterdag 10 tot 17 uur

Te koop aangeboden
Horloge batterijen en horloge-
bandjes bij Boekbinderij Kok 
Dorpsweg 46 Maartensdijk 
Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672

Donker blauw suede, nieuwe, 
damesschoenen met lage slee-
hak, maat 41. Charmant uiter-
lijk. €15,-. Tel. 030-2258916

Kunstbibliotheek, de haan. 
Deel 1 t/m 8 van Amsterdam 
tot Moskou. €5,-. Tel. 
06-14040516

4 boeken, Keltische mythen 
en sagen,-schatten,-wijshe-
den, legenden -steen. €5,-. 
Tel. 06-14040516

Historische atlas van de 
Keltische beschaving. €3,-. 
Tel. 06-14040516

Surfplanken: 1x One Design, 
1x Breeze. Compleet, €5,-. 
Tel. 0346-212536

Koffie-thee-ontbijtservies. 
30 delig + eierdopjes. 
Klokkenservies Nutricia 
‘Mitterteich porzellan’ €45,-. 
Tel. 030-2281586 (na 18.00 
uur)

Boek “De kleine dokter” van 
Dr. Vogel. Waardevolle raad-
gevingen over de genezende 
krachten in de natuur. €7,50 
Tel. 06-16641083

Interessant boek met uit-
gebr. informatie over antie-
ke voorwerpen. Rijkelijk 
geïllustreerd met foto’s in 
kleur als nieuw €10,-. Tel. 
06-16641083

Prachtig, kort (imitatie) lede-
ren jasje mt. 42/44 €10,-. Tel. 
06-16641083

Boek, “Roofvogels en Uilen 
van Europa”. Geïllustreerd in 
kleur, als nieuw. €9,-. Tel. 
06-16641083

Nieuwe esprit sneakers crème 
met grijze accenten maat 37 
€25,-. Tel. 0346-213501

Plieger wc-bril kersen, 
nieuw in doos, €12,50 Tel. 
06-19691119

13 Engelstalige Beatrix 
Potter-boekjes, als nieuw. 
€15,-. Tel. 06-19691119

Philips Dry Fryer, in prima 
staat. Kleur wit. €25,-. Tel. 
06-19691119

Nieuw in de verpakking. 
Molton hoeslaken + katoen 
hoeslaken. Bon aanwezig. 
Samen €35,-. Tel. 06-29506849

Dames horloge titanium met 
dubbel klikband i.z.g.st. €15,-
Tel. 06-29506849

Verzilverde locomotief spaar-
pot €5,-. Tel. 06-29506849

Hoekligbad, wit €30,-. Het 
groot reiki boek €5,-. Computer 
scherm, frans toetsenbord €30,-
. Rolkoffer €5,-. Theepot, kom-
men e.a. boerenbont v.a. €2,-. 
Tel. 06-33195692

Voor plantjes op te zetten. 
Ronde pilaar hoogte 55 cm. 
Doorsnee 22 cm €25,-. Tel. 
0346-243758

Om op te knappen oude 
ijzeren bouwkruiwagen met 
ijzer wiel. Leuk voor plantjes 
€20,-. Tel. 0346-243758

Boekje het opknappen van 
meubelen €4,50 Tel. 0346-
243758

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.

Wij zoeken voor onze ouders 
een ervaren, ned. sprekende 
HULP in de huishouding 
voor ca 4 uur per week, 
iemand die ook regelmatig 
gezelschap kan/wil houden.
brieven onder nr. 16 naar 
Kon.Wilhelminaweg 461 in 
Groenekan of naar:
info@vierklank.nl

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 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 studiebegelei-
ding 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 vrij-
blijvend prijs op! Juwelier 
Poot UURWERKMAKER. 
Tel. 0346 212120 (v.d. Top) 

Voor €5,- per maand uw 
CONTAINER aan de weg en 
terug in Maartensdijk. Tel. 
0346-210707

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Uitslag 
Wedvlucht 

De vogels van de leden van Postduivenvereni-
ging De Bilt kwamen dit weekeinde terug van een 
vlucht vanuit het Belgische Asse Zellik (gemid-
delde afstand 150 km). De uitslag was Peter van 
Bunnik 1, 2, 6 en 7, Combinatie van Grol en Zoon 
3, 4, 8, 9 en 10 en M.J.J. van Zelst 5. 

Boekenbeurs

Op vrijdag 11 mei van 14.00-20.00 uur en zater-
dag 12 mei van 10.00-15.00 uur vindt de jaarlijkse 
boekenbeurs bij WVT plaats. Duizenden boeken 
maar ook cd’s en grammofoonplaten, gesorteerd 
op onderwerp staan gesorteerd uitgestald te wach-
ten om voor een zacht prijsje van eigenaar te 
wisselen. Aanleveren van boeken kan nog. WVT, 
Talinglaan 10 Bilthoven 030 2284973 info@
vvsowvt.nl.

Het Bilts Hoogkruis
Zaterdag schaarde een groep toehoor-
ders zich rondom het Bilts Hoogkruis 
in het van Boetzelaerpark in De Bilt 
voor een uitleg door Gert Landman en 
Truus Kreeft. Het Bilts Hoogkruis is in 
2013 in dit park geplaatst ter gelegen-
heid van het 900 jaar bestaan van De 
Bilt. Het verbeeldt de Ierse roots van 
onze gemeente. Van 7 t/m 14 mei maakt 

een groep belangstellenden uit o.a. De 
Bilt een themareis naar Ierland. Op het 
programma staan bezoeken aan kloos-
ters en hoog-kruisen, die een inspiratie 
vormden voor het stichten van de kloos-
ters die aan het begin stonden bij het 
ontstaan van de gemeente De Bilt. De 
reis wordt begeleid door Truus Kreeft 
en Gert Landman. (Frans Poot)

Vlakbij de ingang Kerklaan, aan het wandelpad naar de Utrechtseweg in De 
Bilt, staat het Bilts Hoogkruis. 

Tekenpas Utrechts 
Landschap groot 

succes

De actie van Utrechts Landschap waarbij mensen 
een gratis tekenpas kunnen aanvragen is een groot 
succes. De pas wordt massaal aangevraagd. Daar-
om heeft Utrechts Landschap nog eens 10.000 te-
kenpassen bij-besteld. 

De teken-verwijder-pas heeft de grootte van een 
creditcard. De tekenpas zorgt er verder voor dat 
het besmette bloed van de teek niet terugvloeit in 
het slachtoffer. Op utrechtslandschap.nl/tekenpas 
is de pas aan te vragen. 
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Irene mag promotiewedstrijden 
gaan spelen

 
Omdat de nummer twee van de competitie mag spelen om promotie naar de tweede divisie was 

de wedstrijd tussen de nummer twee (Irene) en drie (NVC) een heel belangrijke. 

Met vier punten voorsprong was de 
uitgangspositie van Irene gunstig. 
‘Wij moeten sets winnen en NVC 
moet de wedstrijd winnen’ wist Ire-
ne aanvoerder Madelon Maurice. 
Maar de coach van NVC meldde 
vooraf toch even dat de Nieuwe-
geinse formatie sinds Kerstmis niet 
meer had verloren. 

Boodschap
Daar had de Bilthovense equipe 
echter geen boodschap aan, met 
twee mooie opslagseries van Marit 
Pasterkamp nam Irene al snel een 
voorsprong in de eerste set. Een 
smash van Madelon Maurice die 
via het blok het veld uit sprong, 
betekende een 1-0 voorsprong 
voor Irene. De tweede set kende 
een compleet ander beeld. Na drie 
servicebeurten stond het 11-3 voor 
NVC en even later stond het 1-1 in 
sets. Alles leek weer open maar in 
de derde set was de Irene-verde-
diging tot grote frustratie van de 
NVC-coach niet te passeren: ‘Onze 
aanval liep eigenlijk hartstikke 
goed, maar als je dan toch steeds 
niet scoort wordt je daar moedeloos 

van. Niet normaal wat die Irene-
meiden van de grond weten te ha-
len’. De laatste bal van de derde set 
was typerend voor deze set. Twee 
keer wist de Irene-verdediging een 
keiharde smash van NVC van de 
grond te houden waarna Svenne 
Bastian de bal via het Nieuwegein-
se blok buiten de lijnen frommelde. 
25-18 en 2-1 voor Irene. 

Kansje
Om nog een kansje op promotie te 
behouden moest NVC de vierde set 
winnen en dat hadden ze in Nieu-
wegein goed begrepen. Al snel had 
Irene een achterstand van drie pun-
ten die lang stand hield. Op 18-15 
waren de kansen duidelijk in het 
nadeel van Irene. De hemelsblauwe 
brigade liet toen nog maar eens zien 
dat ze op hun best zijn als het echt 
om de knikkers gaat. Via een prach-
tige serve van Marit Pasterkamp, 
een onmogelijke redding van Ma-
delon Maurice en een mooi blok 
van Hanneke Caldenhoven kwam 
Irene op gelijke hoogte waarna 
zich een zinderende strijd ontspon. 
Een slotfase waarin NVC zich uit-

eindelijk kapot sloeg op de Irene-
verdediging waardoor de druk op 
de NVC-aanvalsters zo hoog werd 
dat ze fouten gingen maken. Het 
was dan ook geen toeval dat de set 
beslist werd met een foute aanval 
van NVC. 27-25 en 3-1 voor Irene. 
‘NVC zakte op het einde van de 
wedstrijd door het ijs’ vertelde Ire-
ne coach Erna Everaert. ‘Dat zij zo-
veel aanvalsfouten maakten op het 
einde was de verdienste van onze 
verdediging. NVC moest harder 
en scherper slaan om toch te sco-
ren. Uiteindelijk leidde dat tot vier 
aanvalsfouten aan het slot van de 
wedstrijd’. Door het zeker stellen 
van de 2e plaats mag Irene zich op 
gaan maken voor de promotieweds-
tijden op 28 april. Dan zal met twee 
andere teams gestreden worden om 
één plaats in de tweede divisie. ‘Het 
zou een fantastische bekroning zijn 
op een mooi seizoen’, stelde de 
Irenecoach. Zaterdag, 21 april om 
15.15 uur speelt Irene Dames 1 de 
laatste competitiewedstrijd thuis in 
de Kees Boekehal tegen Majella 
Dames 1.

(Michel Everaerts). 

Totale offday bij SVM
Ook de uitwedstrijd zaterdag tegen middenmoter Jonathan in Zeist heeft voor SVM niet de 

gewenste ommekeer gebracht. Het publiek ging toch wel weer in grote getale mee ging en het 
was prachtig weer, maar de 7-1 nederlaag was een bittere pil.

Kevin, Marcel, Diederick en Jor-
dy zijn geblesseerd c.q. geschorst; 
trainer Kevin de Liefde moet wer-
kelijk al zijn improvisatietalent 
aanwenden om een draaiend elftal 
op te kunnen stellen. Al in de 7e 
minuut kijkt SVM al tegen een 1 
- 0 achterstand aan door een per-

soonlijke fout. 
De Maartensdijkers krijgen in de 
27ste minuut hun eerste mogelijk-
heid, deze wordt niet benut en di-
rect er na countert Jonathan naar 
de 2-0, één minuut erna gevolgd 
door de 3-0. Dit is dan ook gelijk 
de ruststand. 

Rode kaart
In de rust proberen de Maartensdij-
kers met twee wissels het tij alsnog 
te keren en begint zowaar beter 
te voetballen. Mike de Kok lobt 
de 3-1 binnen, maar even daarna 
wordt Wessel Huigen na een onno-
dige overtreding met ‘direct rood’ 
van het veld gestuurd en moet het 
herstelplan met één man minder 
worden uitgevoerd; daar waar een 
beetje hoop was zakt de moed nu 
weer in de schoenen. 

3 op rij
Ook Jonathan heeft in de rust verse 
troepen ingebracht: alleen al hun 
nieuwe nummer 14 maakt drie 
schitterende doelpunten, waarvan 
één na een solo vanaf de middel-
lijn. De zevende Jonathantreffer is 
echt alleen nog voor de statistieken. 
A.s. zaterdag onderneemt SVM een 
nieuwe poging tegen het op de vijf-
de plaats staande Desto uit Utrecht.

(Nanne de Vries)SVM lijdt een nederlaag tegen Jonathan in Zeist. 

DOS komt te kort tegen koploper 
Bij de hervatting van de veldcompetitie trof DOS een goede tegenstander; DeetosSnel is 
ongeslagen koploper en in de zaal ook nog eens gepromoveerd naar de Korfballeague.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd 
het eerste team van de thuisploeg 
uitgebreid gehuldigd voor deze 
promotie. Het leek wel of DOS 
ook een beetje onder de indruk was 
van deze prestatie, want in het be-
gin van de wedstrijd toonden de 
Westbroekers wel erg veel ontzag 
voor de tegenstander. Na een snelle 
4 - 0 voorsprong gooide DOS de 

schroom een beetje van zich af. 
Vanaf dat moment kwam DOS be-
ter in de wedstrijd en begon mee te 
scoren. Na 7-3 was het toch weer 
DeetosSnel dat over alle schijven 
kan scoren en de voorsprong ver-
grootte. Halverwege de wedstrijd 
stond er al een duidelijke 14 -7 
stand op het scorebord. De tweede 
helft liet DeetosSnel de teugels 

iets vieren. DOS maakte hier gre-
tig gebruik van. De Westbroekers 
speelden zichzelf steeds beter in 
de wedstrijd. Waar de thuisploeg 
na rust minder scherp was, bleef 
DOS goed zoeken naar de moge-
lijkheden. Het leek zelfs nog even 
spannend te worden bij 20-18. Dee-
tosSnel nam een time-out om haar 
spelers bij de les te (her-)krijgen. 

Dat lukte prima en de thuisploeg 
scoorde snel viermaal op rij. DOS 
wist in deze periode helaas geen 
doel meer te vinden. Ondanks de 
24-18 nederlaag gaf het spel na rust 

toch vertrouwen voor de komende 
wedstrijden. Aanstaande zaterdag 
ontvangt DOS TOP uit Arnemui-
den. Top staat op een tweede plek. 
De wedstrijd begint om 15.30 uur.

DOS probeerde DeetosSnel te verschalken.

Kyle Agterberg wint 
zware etappe

Maartensdijker Kyle Agterberg vertelt op vrijdag de dertiende (april): 
‘We reden vandaag de zwaarste etappe van de Arden Challenge, een 
Ardennenklassieker van 5 etappes. Ik wist dat er op de tweede klim 
van de dag een aanval zou komen dus ik zat goed van voren en was erg 
attent, toen er 4 man wegsprongen zat ik mee. Later kwamen er nog 4 
anderen bij; er werd goed rond gedraaid en toen we op de lokale ronden 
kwamen voelde ik me eigen heel sterk. Twee rondjes voor het einde 
trok ik een keer goed door op de wat langere klim en zag ik dat iedereen 
‘af zat te zien’. Dus ik bleef gaan bleef gaan tot we boven op de steile 
klim kwamen. Ik dacht nu trek ik door naar beneden; toen zag ik dat 
ik een gat had; toen kwamen ze nog een keer terug en ik viel weer aan. 
Ik zag dat ik alleen weg was; dus ik trok door. Ik dacht, ik zie wel wat 
er gebeurt maar ik werd niet meer terug gepakt. Echt een ongelofelijke 
mooie overwinning.’ [KD]

Kyle Agterberg breekt uiteindelijk los in de Arden Challenge voor de 
zege.

Buurtklusdag aan de 
Anne Franklaan

Zaterdag hadden bewoners van de Anne Franklaan in Bilthoven een 
klusdag aan de ‘Anne en Frank’-speeltuin georganiseerd. Er werd 
onkruid gewied, gesnoeid, nieuwe planten gepoot en speeltoestellen 
werden schoongemaakt. Ook de kinderen staken enthousiast de handen 
uit de mouwen. De totstandkoming van deze speeltuin en ook het 
onderhoud ervan is een mooi voorbeeld van een bewonersinitiatief.

(Frans Poot)
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advertentie

Een bijenvolk is een toverbron
door Waler Eijndhoven

Samen voor Hollandsche Rading organiseerde woensdag 4 april een bijzondere thema-avond 
over biodiversiteit en de rol die de bij daarin speelt. De Groenekanse bijenhoudster Sonne 

Copijn vertelde over het belang van de bij in de natuur. Na haar lezing kon iedereen voorstellen 
doen voor een bij-vriendelijk Hollandsche Rading.

Voor Copijn met haar verhaal los-
ging, vertelde Oot Verharen, lid van 
de adviesgroep Goois Natuurreser-
vaat (GNR) over het wel en wee van 
het Goois Natuurreservaat (GNR). 
Begin 2016 ontvouwde het Goois 
Natuurreservaat haar plannen om een 
natuurverbinding te creëren tussen 
de Hoorneboegse Heide en het Hil-
versums Wasmeer. Deze verbinding 
maakt gebruik van de natuurbrug-
gen over de A27 en de Utrechtseweg. 
De Provincie Noord-Holland en het 
GNR waren echter niet tevreden over 
deze natuurbruggen en wilden 85 
hectare bos kappen tussen de twee 
gebieden om zo heide te ontwikke-
len. ‘Na de grote weerstand Uit Hol-
landsche Rading en Hilversum tegen 
het plan om zo’n 80-000 à 90.000 
bomen te kappen werd het ontwerp 
niet in uitvoering gebracht’, vertelt 
Verharen. ‘Maar er móet een verbin-
ding komen tussen beide gebieden’. 
Bosdieren als ree, das, boommarter, 
bosmuis en hazelworm lijden hier 
niet onder, maar dieren als de levend-
barende hagedis en de boszandloop-
kever wel. Verharen: ‘Alle dieren zijn 
belangrijk, dus moeten ook alle bio-
topen in de verbinding voorkomen. 
Om aan de eisen van de bevolking 
tegemoet te komen, heeft de GNR nu 
naar andere scenario’s gezocht, een-
tje met grote bomenkap voor maxi-
male biodiversiteit en een scenario 
met minimale bomenkap. De advies-
groep zoekt naar een mix van beide 
oplossingen.

Toverbron
‘Een bijenvolk is een toverbron, hoe 
meer je eruit drinkt, hoe rijker hij 
gaat stromen’, zo begint Sonne Co-
pijn haar verhaal over de bij. Deze 
spreuk uit een boek van Frisch is 
haar leidraad voor deze avond. Het 
gaat slecht met de bij, meer dan 
57% van de 360 soorten is bedreigd 
en staat op de Rode Lijst. Niet zo’n 

vrolijk begin van de avond. Copijn: 
‘Door allerlei oorzaken is 90% van 
de agrarische gebieden in Nederland 
niet meer geschikt voor bijen, hom-
mels en vlinders. Niet alleen een 
probleem voor de bijen, maar ook 
voor de mens. Al deze insecten zijn 
namelijk verantwoordelijk voor ons 
voedsel, zoals appels, kersen, broc-
coli, aardbeien, pompoenen en kom-

kommers. Gelukkig krijgen steeds 
meer mensen en ook bestuurders 
interesse in bijen’. Een bijenleven 
is dan ook zeer interessant, volgens 
Copijn.

Bijenvolk
In het vroege voorjaar telt een bij-
envolk ongeveer 15.000 bijen. Als 
de temperatuur stijgt in de lente, legt 

de koningin soms meer dan 2.000 
eitjes per dag. Na ongeveer drie 
dagen komt de larve uit het eitje. 
Deze wordt gedurende zes dagen 
verzorgd door werkbijen en verpopt 
zich daarna. Een kleine twee weken 
later wordt een jonge werkbij gebo-
ren. Binnen een paar maanden groeit 
een bijenvolk uiteindelijk uit tot on-
geveer 50.000 bijen. Dankzij over-
bevolking gaat de koningin over tot 
het leggen van eitjes zonder sperma, 
waaruit mannelijke darren worden 
geboren. Het bijenvolk kiest uit de 
aanwezige eitjes er een paar uit, die 
speciaal voedsel krijgen. Hieruit 
ontstaan weer koninginnen. 

Neonicotinoïde
Helaas zijn veel bijen niet meer ze-
ker van een bestaan. ‘Bijen en ande-
re insecten worden vooral bedreigd 
door de landbouw in Nederland. 
Waar zien wij nog weilanden met 
wilde bloemensoorten als klavers? 
Korenbloemen? Paardenbloemen? 
Pinksterbloemen? Weilanden zijn 
dorre woestijnen geworden, zonder 
enig leven. Zelfs bermen langs de 
weg worden kortgemaaid. Een an-
dere grote bedreiging is het gebruik 

van neonicotinoïden, een pesticide 
waaraan vele insecten sterven’. In de 
jaren ‘60 gebruikten agrariërs veelal 
DDT, een gif waaraan veel insec-
ten, maar ook veel dieren hoger in 
de voedselketen het loodje legden. 
Uiteindelijk werd dit landbouwgif 
verboden. Nu gebruikt men in de 
landbouw imidacloprid, een land-
bouwgif dat 7.000 maal giftiger is 
dan DDT. Copijn: ‘Veel automobi-
listen vragen zich af waarom zij hun 
voorruit nooit meer hoeven te was-
sen na een ritje. Uit onderzoek blijkt 
dat in veertig jaar tijd het aantal in-
secten met 75% is gedaald’. 

Ommekeer
Om bijen weer meer zicht te geven 
op een fijn bestaan in Nederland, 
is een ommekeer nodig. ‘Burgers 

kunnen heel veel doen voor bijen, 
hommels en vlinders en dergelijke’, 
vertelt Copijn. ‘Laat bloemen als 
fluitekruid, speenkruid, paarden-
bloemen, knoopkruid, hondsdraf en 
zevenblad gewoon staan in de ber-
men. Ook bomen als wilgen, peer, 
vogelkers en linde zijn voedselrijk 
voor insecten. De meeste bijen vlie-
gen slechts 150- 500 meter naar een 
voedselbron. Verder kunnen zij niet 
vliegen’. Tot slot werd bewoners 

van Hollandsche Rading gevraagd 
waar zij graag zogenaamde bijen-
oases willen zien. Diverse plekken 
werden aangegeven: het weiland 
achter de school, bij het hertenkamp, 
langs de Vuursche Dreef en de Graaf 
Floris V weg, taluds A-27, groene 
daken en eigen tuinen. 

Enthousiast
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen, portefeuillehouder voor beheer 
Openbare Ruimte is blij met de initi-
atieven vanuit Hollandsche Rading. 
‘Naar aanleiding van een lezing over 
de alarmerende situatie van bijen 
door Sonne Copijn, ontstonden ver-
schillende initiatieven voor het aan-
leggen van bijenvriendelijke bloe-
menperken’, vertelt hij. ‘Geweldig 
deze lezing en de enthousiaste be-

woners. En voor een heel goed doel. 
De bedreigde bijen zijn essentieel 
voor de biodiversiteit. Zij verzorgen 
met andere insecten de bevruchting 
van planten, doordat zij van bloem 
naar bloem vliegen. En daarmee ook 
voor de voortplanting van planten 
die voor onze voedselvoorziening 
noodzakelijk is. Die bloemen moe-
ten er dan wel zijn’. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Do. 26-04 aanschuiven in de feesttent!

Woe.
18-04
Do.

19-04
Vr.

20-04
Za.

21-04
Zo.

22-04

Kipfilet met brie en 
mosterdsaus

of
Gebakken heilbotfilet 

met kreeftensaus
of

Wrap met mozzarella, 
groenten en pesto

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
25-04
Do.

26-04
Vr.

27-04
Za.

28-04
Zo.

29-04

Entrecôte v.d. grill
met knoflooksaus

of
Gebakken schreifilet 
met kappertjessaus

of
Peulvruchtensalade
met Thaise dressing

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

In een Meet en Greet tijdens Bookstoreday op 14 april vertelde Sonne 
Copijn (eigenaresse van Bijen en Bedrijf), soms in een kort één-tweetje bij 
Bouman Boeken in De Bilt alles over bijen, het houden van bijen, maar 
ook over de helaas nog steeds voortdurende bijensterfte.

[foto Henk van de Bunt]

Een afgeladen zaal luistert naar bijenhoudster Sonne Copijn. 

Bewoners wijzen bijenoases aan in Hollandsche Rading.

Sonne Copijn vergelijkt Bijenvolk met een toverbron. (foto Hans Albers)

Vroeg vogelen op Sandwijck
Samen met Vogelwacht Utrecht organiseert IVN De Bilt op zondag 22 april een excursie, gericht op de zang 

van vroege vogels. Aandacht wordt daarbij gericht op herkenning van vogels op basis van zang en roep. 

Bij geschikte weersomstandig-
heden laten naar verwachting de 
vestigende en/of doortrekkende 
zangers van zich horen: tuinfluiter, 
zwartkop, grasmus (houtwallen/
struwelen) en in parkbos hardcore-
jaarvogels: glanskop, boomklever 
& boomkruiper. 

Wellicht laten slechtvalk, koe-
koek en ijsvogel zich deze och-
tend zich eveneens horen. De 
locatie is landgoed Sandwijck 
(terrein van Het Utrechts Land-

schap). Het tijdstip is zondag(-
ochtend) 22 april om 6.00 uur. 
Gestart wordt op het parkeer-
terrein, bij het toegangshek van 
Sandwijck (Utrechtseweg 305, De 
Bilt). Vanwege de kwetsbaarheid 
van het gebied kunnen maximaal 
30 deelnemers mee. Aanmelden 
(noodzakelijk) is mogelijk tot en 
met 20 april bij Wigle Braaksma: 
bwigle@hotmail.com. Na afloop 
wordt thee/koffie geschonken 
in de tuinschuur van Werkgroep 
Sandwijck.

Leer de vogels van Landgoed 
Sandwijck (her)kennen tijdens 

deze vroege vogelwandeling.
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