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Uw lokale
drukwerkspecialist

De afdrukken van onze nieuwe productieprinter

zijn alles behalve vlekkerig. De full colour afdrukken

zijn haarscherp en verlaten op topsnelheid de machine. In combinatie 

met geavanceerde afwerkingsapparatuur ligt een drukopdracht nog 

sneller klaar dan je zou verwachten. 

Wil je ook eens meemaken hoe wij - net als een luipaard -

op topsnelheid presteren, neem dan contact op.

Vlekkerig? Nieuwe
machine!

Razendsnelle
productie!

Maertensplein 33  0346-213711
www.hairdesque.nl   Hairdesque

Informatieavond Jan Steenlaan 
door Walter Eijndhoven

Woensdag 13 maart organiseerde gemeente De Bilt een informatieavond in De Bremhorst in 
Bilthoven over de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en omliggende lanen. Voor de aanleg 
van de onderdoorgang Leijenseweg zijn enkele jaren geleden maatregelen genomen voor 

een veilige doorstroming van verkeer in de omgeving. Inmiddels zijn alle werkzaamheden 
afgerond.Dit was voor de gemeente reden om eerder genomen maatregelen nog eens

tegen het licht te houden, met de vraag ‘wat gaat er nu verder gebeuren?’ 

'Wij willen diverse maatregelen ne-
men, teneinde meer veiligheid voor 
fi etsers te creëren en wij willen naar 
een nieuwe indeling van de Jan 
Steenlaan', legt Theo van der Leek, 
adviseur Mobiliteit, uit. 'Alle belan-
gen van omwonenden nemen wij 
mee in onze beslissing, maar wij 
kunnen u op voorhand vertellen dat 
een volledig gedragen aanpak erg 
moeilijk wordt'. Om tot een goede 
indeling van de Jan Steenlaan te 
komen, heeft gemeente De Bilt on-
der andere een ongevallenanalyse 
laten maken. Daaruit blijkt dat het 
aantal ongevallen tussen 1 januari 
2014- 30 januari 2019 erg meevalt. 
Ook tussen 2002 en 2016 zijn nau-
welijks ongevallen gemeld. Wel 
zijn enkele quik-wins doorgevoerd, 
om alles nog beter te laten doorstro-
men, aldus Theo van der Leek.

Korte termijn
Wat gaat er op korte termijn gebeu-
ren? Van der Leek: 'In het 2e kwartaal 
van 2019 krijgt de Kees Boekelaan 
betere verlichting en wordt een te-
veel aan verkeersborden op en rond 
de Jan Steenlaan verwijderd. Door 
alle verkeersborden ziet de auto-
mobilist door de bomen het bos niet 
meer. Daarnaast is het streven rond 
de zomervakantie gemotoriseerd- en 
fi etsverkeer, vanuit beide richtingen, 
toe te laten op de Jan Steenlaan'. 
Kortom: de Jan Steenlaan gaat weer 
terug naar de oude situatie, waarbij 
de automobilist voortaan te gast is. 
Ook de Jan van Eijcklaan gaat terug 
naar de oude situatie, dus wordt ook 
weer tweerichtingsverkeer. Alle be-
tonnen palen worden hier te zijner 

tijd verwijderd. Voor de omgeving 
Soestdijkseweg N en de Rembrandt-
laan komt een integrale aanpak'. 
De gemeente is voornemens in over-
leg te gaan met de busmaatschappij, 
teneinde tot een goede toekomstige 
routering te komen, waarbij bevin-
dingen van omwonenden wordt 
meegenomen. De verkeersveilig-
heid wordt per kwartaal gemonitord 
en op korte termijn wordt ingezet op 
het ontwerp van een nieuw wegpro-
fi el. 

Veel vragen
Ondanks alle beloftes vanuit de ge-
meente zijn veel omwonenden niet 
gerust. Onder de aanwezigen rijzen 
veel vragen. Bewegwijzering is niet 
duidelijk, waardoor gevaarlijke si-
tuaties ontstaan op en rond de Jan 
Steenlaan. Wat gaat de gemeente 
daaraan doen? Een ander punt van 
zorg is het grote aantal auto's op de 
Jan Steenlaan, die op en neer rij-
den naar de scholen en sportvelden. 
Omwonenden ergeren zich groen 
en geel aan het veel te hard rijden 
van ouders die hun kind even weg-

brengen. Hierdoor ontstaan vaak 
gevaarlijke situaties, waarbij het tot 
nu toe nog steeds goed is afgelopen. 
Zij hopen op meer bewustwording 
bij deze ouders. Nog een vraag: 
wat gebeurt met de bomen aan de 
noordzijde van de Jan Steenlaan? 
Stemmen gaan op om deze bomen 
weg te halen en een stuk van de tuin 
te onteigenen van aanwonenden. 
Hierop antwoordt wethouder André 
Landwehr: 'Aanwonenden hoeven 
zich geen zorgen te maken dat de 
gemeente aan onteigening denkt. 
Ten eerste is onteigening een proces 
van vele jaren, ten tweede hebben 
wij een goed alternatief'. Een laatste 
vraag betrof ‘Wat gebeurt er met De 
Timpe?’ Landwehr: 'De gemeente 
zet voorlopig de rem op dit project. 
Ontwikkeling van de Kwinkelier en 
het Vinkenplein staat nu bovenaan. 
Wat betreft De Timpe: deze is eigen-
dom van een particuliere ontwikke-
laar. Hij moet contact opnemen met 
omwonenden en wie weet moet de 
Jan Steenlaan dan wéér op de schop, 
maar dat is voorlopig nog niet aan 
de orde'. 

Omwonenden hebben nog vele vragen aan de wethouder.

Alle auto’s harder dan 
de toegestane 30 km/u

door Guus Geebel

Woensdag 13 maart controleerde de politie op de Bilderdijklaan in 
Bilthoven auto’s op snelheid. De laan ligt in een 30 km-zone, maar 
de twintig aangehouden auto’s reden allemaal harder dan 30. De 
snelheid werd gemeten met een lasergun op een afstand van 180 
meter van een auto. Vaart minderen bij het zien van de politie had 
daarom geen zin. 

Het was een ludieke actie georganiseerd door de politie met de wijk-
agent, Veilig Verkeer Nederland en buurtbewoners. Er werde n dit keer 
geen bekeuringen uitgedeeld, wel kregen de chauffeurs een toespraakje 
en een kaartje van de politie met informatie over de 30 km-zone. Een 
verdiend snoepje voor iemand die zich goed aan de maximum snelheid 
had gehouden hoefde niet uitgedeeld te worden. Enkele kinderen uit de 
buurt hadden borden waarop een ontevreden smiley stond met de tekst 
‘te hard’ voor snelheidsovertreders en een lachende smiley met ‘dank 
u’. Die laatste hoefde helaas niet getoond te worden.  

Bewustwording
Het doel van de actie is meer bekendheid te geven aan de 30 km-zone 
en daarmee de verkeersveiligheid te bevorderen. De hoogst gemeten 
snelheid was 54, de laagste 34 km/u. Buurtbewoner Rick Groeneweg 
was blij met de ludieke en unieke samenwerking tussen buurt, politie 
en Veilig Verkeer Nederland. ‘Vandaag is een belangrijke bijdrage ge-
leverd aan de verkeersveiligheid en bewustwording hiervan. De meting 
heeft helaas de verwachting van de onveilige situatie bevestigd.’ Enkele 
conclusies: Iedereen rijdt te hard op de Bilderdijklaan, de gemiddelde 
snelheid was 44 km/u. De meeste aangehouden auto’s, meestal be-
stuurd door vrouwen, kwamen uit de buurt. Groeneweg: ‘De wijk ziet 
graag maatregelen en aanpassingen aan de weg, voordat er een ernstig 
ongeluk plaats vindt, niet erna.’

Nomi en Michelle, met het bord ‘te hard’, verlenen met veel enthousiasme 
hun medewerking aan de actie.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/03 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/03 • 09.30u - Proponent J.A. de Kruijf

24/03 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/03 • 10.30u - Dienst met Joep de Valk

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

24/03 • 10.00u - de heer Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
24/03 • 10.30u - Gezinsviering met 

pastor Frans Zwarts

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

24/03 • 10.15u - ds. H. Sj. Wiersma
24/03 • 16.30u - ds. A.A. Kramer 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
24/03 • 10.00u - Ds. W.P. Vermeulen
24/03 • 19.00u - Ds. A. Vastenhoud

Oosterlichtkerk 
24/03 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
24/03 • 10.30u - Communieviering, J. 

Bosboom en J. Vroom

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
24/03 • 10.00u - spreker Rein Schaeffer

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
24/03 • 15.30u - Ds. M.A. Kuijt

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

24/03 • 10.00u - Ds. P. de V ries
24/03 • 18.30u - Ds. R.J. Oomen

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2019 geen diensten in 

Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/03 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/03 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
24/03 • 18.30u - Ds. C. Bos 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

24/03 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. 
Britstra, 

in ochtenddienst viering en dankzegging 
Heilig Avondmaal 

in avonddienst nabetrachting Heilig 
Avondmaal 

PKN - Ontmoetingskerk
24/03 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
23/03 • 19.00u + 24/03 • 10.30 u - 

Eucharistieviering Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/03 • 10.00u - Ds. A.J. Krol
24/03 • 18.30u - Ds. J. Baan

PKN - Herv. Kerk
24/03 • 10.00u + 18.30u - Ds. M. van 

der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

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

Lezing bij Historische Kring

Donderdag 21 maart houdt de 
Historische Kring D’ Oude 
School in De Bilt In het gebouw 
van WVT aan de Talinglaan 10 
in Bilthoven haar Algemene 
Ledenvergadering. Na de alleen 
voor leden toegankelijke ALV 
volgt om 21.00 uur een lezing 
door Hans van Bemmel over het 
belang en de impact van de aan-
leg van het Merwedekanaal voor 
de Vechtstreek . Bij deze lezing 
zijn ook niet-leden van harte wel-
kom. Toegang € 5,00

Hoorzitting in  
Lage Vuursche

De contactcommissie Lage Vuur-
sche houdt een Hoorzitting op 
vrijdag 22 maart om 20 00 uur in 
Dorpshuis De Furs. Op de agen-
da staan o.a. presentaties over de 
Ridderhof Top Parken en SBB. 
Ook zal gesproken worden over 
glasvezel en het fietspad langs 
landgoed Pijnenburg. 

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

Bedroefd geven wij u kennis dat, na laatste moeitevolle levensjaren, 
door de Heere uit ons midden is weggenomen mijn geliefde, zorgzame 
man, onze lieve vader, grootvader en mijn overgrootvader

Wijnand Pieter van Voorst

In de hoge leeftijd van 90 jaar.

 Bosch en Duin : W.M. van Voorst- van Drie
 Achterberg : Wijnie en Ab
 Groenekan : Rijk
 Groenekan : Jantine
 Groenekan : Pieter en Gretha
 Kleinkinderen en achterkleinkind

11 maart 2019
Versteeglaan 54
3737 XA  Groenekan

De begrafenis heeft afgelopen zaterdag plaats gevonden.

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden is geweest geven wij u er 
kennis van dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, rustig 
en tevreden op de leeftijd van 92 jaar, is ingeslapen, onze lieve vader 
en schoonvader

Jacobus (Co) Winnips
weduwnaar van Jony Winnips - Kuik

Heiloo, 18 juli 1926  † Utrecht, 16 maart 2019 ٭

Anneke en Norbert
Pieter
Ineke en Sjoerd
Koos en Bert

Co ligt in de opbaarkamer van het Fratershuis St.-Jozef aan de 
Schorteldoeksesteeg 1 te De Bilt; aldaar bezoek op afspraak.  
De Avondwake zal plaatsvinden in de kapel van het Fratershuis 
St.- Jozef op vrijdag 22 maart om 19.00 uur. Hierna is er gelegenheid 
tot condoleren.

Op zaterdag 23 maart zal om 10.30 uur de Uitvaartdienst 
plaatsvinden in de H. Michaëlkerk aan de Kerklaan 31 te De Bilt.

Aansluitend begeleiden wij Co met elkaar naar zijn laatste 
rustplaats bij Jony op het parochiekerkhof. Na afloop is er 
gelegenheid tot condoleren achter in de kerk.

Adres voor bloemen en kaarten:
Barbara Uitvaartverzorging - Egginklaan 51 - 3527 XP  Utrecht

Boekenweek bij Emmaus 

Van 23 tot en met 31 maart is 
de Boekenweek waarbij het 3e 
(goedkoopste) boek gratis is. De 
Boekwinkel van Emmaus is op 
Burg. de Withstraat 14 in De 
Bilt. Openingstijden:woensdag 
t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 
uur en zaterdag van 13.00 tot 
16.00 uur. 

Reparatie van burenrelaties

Zaterdag 23 maart is Buurtbe-
middeling De Bilt tussen 11.00 
en 12.30 uur aanwezig tijdens het 
Repair-Cafe in WVT. Buurtbe-
middeling gaat over de reparatie 
van burenrelaties. Buurtbemid-
deling is gratis en vrijwillig. Bel-
len of mailen kan ook via 030 
2677787 of buurtbemiddeling@
meanderomnium.nl

Verkoopdag Warm Hart

Zaterdag 30 maart organiseert de 
Stichting Warm Hart (voorzetting 
sociale activiteiten Rode Kruis) 
van 10.00 tot 15.00 uur een ver-
koopdag met tweedehands arti-
kelen en een Rad van  Fortuin in 
Dijckstate in Maartensdijk. De 
opbrengst van de verkoopdag 
wordt aangewend om de activi-
teiten van Warm Hart te kunnen 
voortzetten. 

Boekverfiliming

Woensdag 27 maart wordt de film 
Dorsvloer vol confetti uit 2014 
vertoond in theater Het Licht-

ruim. Voorafgaand aan de film 
geeft Neerlandica Bea Rigter een 
introductie op de relatie tussen 
de roman en de verfilming. Aanv. 
20.00 uur. Kaartverkoop vanaf 
19.00 uur aan de zaal of online 
www.ideacultuur.nl/bibliotheek.

Bijeenkomst  
Bewonersvereniging

Dorpsoverleg ‘Samen voor 
Hollandsche Rading’ houdt op 
woensdag 27 maart vanaf 19.45 
uur een bewonersbijeenkomst 
in het dorpshuis. Op de agenda 
staan punten als HR Zzzoemt, 
Japanse Duizendknoop, AED’s 
in het dorp, Jaarverslagen 2018 
en een lezing over het Digitaal 
Archief van Hollandsche Rading 
door de heer Anne Doedens

Koffieochtend op Nieuwstraat 

Woensdag 27 maart is de maan-
delijkse koffieochtend op de 
Nieuwstraat 47 in De Bilt met een 
kopje koffie of thee en een goed 
gesprek. De deur is geopend van 
10.00 tot 12.00 uur. Kijk voor 
meer info op www.vegdebilt.net.
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Fracties bundelen krachten
door Walter Eijndhoven

Maandag 11 maart stelden de fracties Brouwer, ChristenUnie, PvdA en SP hun collega 
raadsleden op de hoogte van hun innige samenwerking binnen de raad. Ondanks diverse 

verschillen in visie en standpunt, zoeken zij als Lokaal Sociaal Verbond actief de afstemming en 
samenwerking met andere fracties binnen de gemeenteraad. 

Het viel diverse raadsleden al op 
dat de vier fracties het afgelopen 
half jaar nauw samenwerkten en dat 
regelmatig één van hen het woord 
deed namens Fractie Brouwer, 
ChristenUnie, PvdA en SP. Maan-
dag 11 maart werd de raad formeel 
op de hoogte gebracht over het 
waarom van deze samenwerking.

Formatie
‘Tijdens de formatiebesprekin-
gen werden reeds 35 verbeterin-
gen door ons ingebracht’, vertelt 
Krischan Hagedoorn van de PvdA 
fractie. ‘Dankzij deze samenwer-
king kwamen wij erachter dat onze 
vier fracties een aantal principes 

delen, vooral binnen het sociaal 
domein (zorg, welzijn, onderwijs, 
mobiliteit en kwetsbare groepen). 
Daarom besloten wij een half jaar 
geleden, vanuit onderling vertrou-
wen en een persoonlijke klik, meer 
samen te werken’. 

Samenwerken
Behalve diverse inhoudelijke over-
eenkomsten, is er nog een reden dat 
de vier fracties meer samenwerken. 
Het politieke landschap binnen ge-
meente De Bilt is versplinterd. 27 
raadsleden, verdeeld over 12 frac-
ties, met ieder hun eigen standpun-
ten. Niet handig om beleid uit te 
voeren binnen de gemeente. Con-

nie Brouwer van fractie Brouwer 
legt uit: ‘Door als blok samen te 
werken, kunnen wij meer voor el-
kaar krijgen. De partijen afzonder-
lijk kunnen zich nu niet profileren 
en zijn minder zichtbaar, maar het 
gaat ons om de burger, dat wij voor 
hen iets bereiken’. ‘Wij denken dat 
onze kiezers het waarderen dat hun 
vertegenwoordigers samenwerken 
en over politieke grenzen heen kij-
ken’, vult Menno Boer (SP) zijn 
collega aan. ‘Ons doel is om samen 
iets voor elkaar te krijgen’.

De samenwerking binnen het Lo-
kaal Sociaal Verbond is open. Ie-
dere partij heeft haar eigen partij-

Vier fracties bundelen hun krachten via het Lokaal Sociaal Verbond.

Preventie noodzaak voor kinderen 
met problematische achtergrond

Dagelijks word ik geconfronteerd met verhalen en vragen van gezinnen of jongeren. Het raakt 
mij als gezinnen naar mij toe komen in totale wanhoop. De hulp die er moet komen komt te laat 

of zelfs helemaal niet. Hoe kan dit? Waarom gebeurt dit? Elk gezin, 
ieder kind verdient toch dezelfde kans in deze samenleving?

Als kind van een wetenschapper 
denk ik in termen van preventie. 
Een probleem oplossen nadat het 
ontstaan is doet vaak meer kwaad 
dan goed, als het voorkomen had 
kunnen worden. Er zijn zaken bin-
nen onze samenleving waarin wij 
beter kunnen investeren in de pre-
ventie, dan in de oplossing. 

Een kind opvoeden is niet zomaar 
een natuurlijk gegeven. Het vergt, 
buiten de onvoorwaardelijke liefde 
van de ouder ook kennis, tijd en 
hulp van buitenaf. Hoe verloopt 
dat kennisproces nu precies? Waar 
moet men heen met vragen? Welke 
instantie doet wat? Wat moet je als 
ouder doen? Ouders zijn onmisbaar 
voor een kind, de gehele opvoe-
ding vormt de veilige thuishaven, 

waar het kind te allen tijde bij te-
recht kan. De opvoeding begint al 
wanneer het kind in de buik zit, dat 
klinkt gek want wat voed je nu pre-
cies op in deze fase? 

Marianne Junger hoogleraar aan 
de Universiteit Twente, deed met 
haar Amerikaanse collega’s onder-
zoek naar de kansen van kinderen 
uit diverse gezinnen met elk een 
andere achtergrond. Zo geeft het 
onderzoek aan dat, bij kinderen uit 
multi-problem gezinnen, zonder 
preventieve steun van buitenaf, de 
kans om successen te behalen (een 
goed inkomen, geen schulden, geen 
probleemgedrag) geringer was dan 
van kinderen die geboren worden 
in andere gezinnen. En nog belang-
rijker: kinderen in gezinnen die al 

steun kregen voordat het kind ge-
boren was, bleken in vele opzichten 
zich beter te kunnen ontwikkelen in 
het leven, met als gevolg een beter 
gewaarborgde toekomst.

In Nederland zijn wij dol op ‘op-
lossingen achteraf’ maar het ef-
fect is dat wij eigenlijk achter de 
feiten aanlopen, het ‘kwaad’ is al 
geschied en de magie van de oplos-
sing brengt maar weinig positiefs 
teweeg. Kinderen, hun ouders en 
de maatschappij zijn gebaat bij een 
goede structuur van voorzieningen 
om het gezin heen. Preventie dus. 
En meer gelijke kansen. Ik denk 
bijvoorbeeld aan meer zorg van 
consultatiebureaus, meer kansen 
op voorschoolse educatie, meer 
begeleiding van stellen die zelf al 

Ingezonden Mededeling

Nieuwe ideeën voor 
oude stallen en schuren

Een toenemend aantal boeren stopt met hun agrarische activitei-
ten. Wat gebeurt er vervolgens met de stallen en de schuren op het 
boerenerf? Tijdens de bijeenkomst ‘Van VAB naar FABulous’ op 
28 maart a.s. kan inspiratie worden opgedaan. Zowel mensen met 
vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) die hier een FABuleuze 
nieuwe bestemming voor zoeken, als mensen die juist een gewel-
dig een idee hebben en hiervoor een locatie zoeken, zijn welkom op 
deze avond. 

Op donderdag 28 maart organiseren verschillende partijen om 20.00 
uur een inspiratiecafé op Boerderij Fortzicht Voordorpsedijk 35 in 
Groenekan. Tijdens de bijeenkomst wordt er uitleg gegeven over de 
regelgeving rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing, maar is er 
vooral ruimte voor inspiratie en uitwisseling. 

Aanmelden kan via secretariaat@o-gen.nl. Aanmelden voor de pitches 
en de mini-marktplaats kan bij LEADER-coördinator Maike van der 
Maat via maike@consultopmaat.nl. Meer info. over de gebiedsorgani-
saties is te vinden op www.o-gen.nl en www.utrecht-west.com. 

NL Doet in Schutsmantel

Activiteiten-coördinator Marlies Dijkkamp: ‘In het kader van NL-Doet heeft een grote groep collega’s van 
PGGM en twee enthousiaste bloemschikvrijwilligers vrijdagmiddag 15 maart de lente binnen gehaald in 
woonzorgcentrum Schutsmantel. Binnen werden samen met de bewoners prachtige bloemstukjes gemaakt 
voor op alle appartementen en buiten werd al het tuinmeubilair klaargezet en schoon gemaakt. De terras-
sen en de jeu de boules -baan werden onder handen genomen en dat alles ondanks de regen. Aan het einde 
van de dag was de tuin weer klaar om ook buiten van de lente te kunnen genieten. [foto Henk van de Bunt]

meerdere problemen hebben, ook 
al voor zij kinderen krijgen. 
Opvoedcursussen zouden breed 
moeten worden aangeboden. In-
stanties, scholen, ouders en fami-
lie zijn de leidraad voor de eerste 
8 jaar van het kind, maar niet al-
tijd werken deze betrokkenen even 
goed samen en vaak is de commu-
nicatie troebel.

Ouders die naar oplossingen zoe-
ken krijgen zelden de hulp die ze 
nodig hebben of die effectief is. Ze 

worden van het kastje naar de muur 
gestuurd, moeten lange procedures 
doorlopen en ze zijn op gegeven 
moment de wanhoop nabij. Instan-
ties die graag hun stempel drukken 
en doorverwijzen van de ene hulp-
verlener naar de andere, van het ene 
pleeggezin naar het andere, van de 
ene instelling naar de andere. 

Het moet toch beter kunnen in Ne-
derland? Ik ben benieuwd naar uw 
reactie. U kunt deze sturen naar de-
bilt@sp.nl.

Mischa van der Heijden Pedagogisch Medewerker Commissielid SP De Bilt

program en achterban en de vier 
partijen verschillen in visie en 
standpunt. ‘Dat klopt’, geeft Theo 

Aalbers van de ChristenUnie aan. 
‘Maar om meer gedaan te krijgen, 
werken wij wel nauw samen’. 
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 maart
t/m woensdag 27 maart

VOORDEEL HELE WEEK

Lamsshoarma

Hamburgers

Bavette stoofschotel

500
GRAM 9.98

500
GRAM 8.98

Noten & pinda's

500
GRAM 8.98Varkenshaas

naturel of sleetjes

100
GRAM 1.49Gevulde kipdij

met roomkaas

100
GRAM 1.98

250
GRAM 4.98

PISTACHE NOOTJES 
MET DOP

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

Filet Americain
Sellerie salade
Ei-bieslook salade

Gebraden rosbief
Boeren achterham
Gegrilde fricandeau 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

DJAKARTA MIX

5
VOOR 5.-

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.98

DIVERSE SOORTEN 
BRIE

100
GRAM 1.49 

Lekker voor het weekend!

Extra donderdag voordeel:

RIBLAPPEN OF 
HACHEEVLEES 

1
KILO 11.-

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

SAMEN
VOOR 7.50

GRILLWORST & 
LEVERWORST

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

nieuw:

op=op

Van onze patissier
Van onze bakker

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

Alleen donderdag Vers van de traiteur
• Gevulde Pasta met 
    rivierkreeft en groentes  

€ 1,99
100 gram

•  Snijbonen-
   gehaktschotel met 
    romige tuinkruidensaus 

€ 1,25
100 gram

•  Pilav 
   met rijst  

€ 1,49
100 gram

  Roerbak Asperges 
    met Shitake en yakitori

€ 1,75
100 gram

 Vers gewassen 
• Spinazie 

€ 0,99
zak 300 gram

   Conference
• Handperen     

€ 1,49
heel kilo

Heerlijke zoete
Smaak-aardbeien

doos 400 gram € 1,99
Pitloze 
Witte Druiven
Bak 500 gram € 1,49

Het lekkerste sap 
van Nederland.

Verse 
Sinaasappelsap

Liter fles € 2,99

Desem
Maisbrood   
 € 2,49
Huisgemaakte KEFIR    
(natuurlijke probiotica) 
Liter € 3,99

Chocolat D’or
Een pure chocolade beleving 
met verschillende bereidingen 
van chocolade.

Appelcake taart   
Nu € 7,95

Dagelijks vers…
Van onze eigen teler:

Hollandse Asperges 
(Gratis geschild!)

Volop Hollandse primeurs, o.a.

Kasbonen, kasbloemkool, 
rabarber, aardbeien 
en nog veel meer !
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Vrijwilligers in het zonnetje 
op Mathildedag

door Walter Eijndhoven

Donderdag 14 maart zette burgemeester Sjoerd Potters weer vier vrijwilligers in het zonnetje op 
Mathildedag. Ieder jaar staat De Bilt op 14 maart stil bij het ontstaan van de gemeente en zet zij 

burgers in het middelpunt. Dit jaar eerde zij vrijwilligers uit de sector ‘Kunst en Cultuur’. 

Verrast waren de genomineerden 
toen zij door burgemeester Potters 
thuis werden opgehaald met een 
90 jaar oude auto uit Westbroek. 
Ondanks dat de reden niet werd 
verklapt, trokken zij hun jas aan en 
reden mee naar Jagtlust. 

Genomineerden
Diiverse genomineerden werden 
voorgedragen. Rina Kruis uit Bilt-
hoven is al 15 jaar dirigent van de 
Tornado’s, een orkest van muzi-
kanten met een verstandelijke be-
perking. Vele optredens in bejaar-
denhuizen, kerken, in de kroeg in 
De Bilt en bij Stichting De Paraplu 
voeren zij uit. 

Verder geeft zij al 25 jaar als vrij-
willigster muziekles op de Meer-
klank, een school voor voortge-
zet, speciaal onderwijs in Zeist en 
speelt zij al 25 jaar klarinet in het 
Nederlands Brandweerorkest. 

China
De tweede genomineerde was Floor 
Belderbos uit Bilthoven. Zij heeft 
vier kinderen laten opgroeien uit 
China en Griekenland. Samen met 
haar echtgenoot helpt zij ouderen 
bij hun administratie, verhuizing en 
dergelijke. De laatste tien jaar is zij 
zeer betrokken en onmisbaar bij de 
DOTS, De Oude Theresiaschool in 
Bilthoven en is altijd aanwezig op 
vergaderingen en bijeenkomsten. 
Verder zorgt zij voor een bloeme-
tje en legt een arm om de schouder 
voor wie dat nodig heeft.

Festival
Niels Eijsbroek en Rick Westerop 
uit De Bilt werden ook genomi-
neerd. Zij startten 18 jaar geleden 
een Kunst- en Cultuurfestival in De 
Bilt. Inmiddels is deze uitgegroeid 
tot de grootste Kunst-en Cultuur-
markt van de provincie. Door de 
laagdrempeligheid kan iedereen 
in contact komen met alle soor-

ten kunst en cultuur. Om alles in 
goede banen te leiden, worden zij 
bijgestaan door zo’n 100 vrijwilli-
gers. Ieder jaar weer. Uiteindelijk 
besliste de jury dat Niels en Rick 
de Mathildeprijs moesten winnen, 
omdat zij als relatief jonge, drukke 
en sociale mannen zich ieder jaar 
inspannen om een kwalitatief zeer 
goede en diverse Kunstmarkt neer 
te zetten. Vanuit een persoonlijke 
drive proberen zij De Bilt leuker en 
aantrekkelijker te maken. 

Mathildedag
In 1122 schonk Mathilde, de echt-
genote van de Duitse keizer Hen-
drik V aan klooster Oostbroek het 
eeuwigdurende bezit van het moe-
rasgebied Oostbroek en omgeving. 
De datum van deze schenkings-
acte beschouwt men als het begin 
van het lokale overheidsgezag. In 
gemeente De Bilt wordt sinds 14 
maart 1997 deze dag officieel Ma-
thildedag genoemd. 

Niels Eijsbroek en Rick van Westerop winnen de Mathildeprijs, met 
v.l.n.r. burgemeester Sjoerd Potters, Rina Kruis, Rick van Westerop, Niels 
Eijsbroek en Floor Belders.

Koffie voor de Voedselbank
door Henk van de Bunt

Dankzij een mooie actie van de Lions Club Bilthoven 2000 heeft de Voedselbank De Bilt veel 
koffie gekregen om de afnemers weer geruime tijd van koffie te voorzien. In vier supermarkten en bij 
de Voedselbank stonden verzameldozen, waarin Douwe Egberts punten gedoneerd konden worden. 

In totaal zijn er 237.000 punten 
verzameld. Deze zijn ingewisseld 
voor 490 pakken koffie. Namens 
(de afnemers van) de Voedselbank 
heel hartelijk dank aan de spaarders, 
gulle gevers en natuurlijk de Lions 
Club en de supermarkten.

Oud geld
Synchroon met de actie DE waarde-
punten voor koffie voor de Voedsel-
bank in De Bilt is er ook vreemd en 
oud geld ingezameld voor de Stich-
ting Fight for Sight. Deze stichting 
doneert geld aan oogklinieken in 
derdewereldlanden om staaropera-
ties uit te voeren. Voor elke 10 euro, 
die is opgehaald verhoogt Wilde 
Ganzen dit bedrag met 50% tot 15 
euro. De Voedselbank is erg blij met 
de opbrengst van 14 kilo muntgeld en 
een grote hoeveelheid papier geld. Dit 
betekent dat met deze actie in deze 

gemeente een fantastische opbrengst 
is behaald waarbij de stichting inclu-
sief de bijdrage van de Wilde Ganzen 
meer dan 50 oogoperaties kan laten 

uitvoeren. Een prachtig resultaat 
waarvoor de leden van de Lions Club 
alle gevers hartelijk bedanken.

Open dag Beter Lopen winkel 
Op vrijdag 22 maart organiseert 
de Beterlopenwinkel van 9.30 tot 
16.30 uur een speciale FinnCom-
fort-dag. Iedereen met hiel- of 
voorvoetklachten kan dan zelf er-
varen dat deze schoenen het lopen 
vergemakkelijken. Voor optimaal 
comfort is deskundig pasvormad-
vies onontbeerlijk Naast de eigen 

Voor alle FinnComfort-kopers is er 
op deze dag een passende attentie 
en 20% korting op alle slippers 
van Finn Comfort bij de George In 
der Maur Beterlopenwinkel, Kon. 
Wilhelminaweg 497 te Groenekan.

vakkundige medewerkers van de 
Beterlopenwinkel is er op die dag 
ook een expert van de FinnCom-
fort fabriek aanwezig. Zij geeft 
bovendien alle gewenste informa-
tie over de uitzonderlijke eigen-
schappen van deze schoenen: ‘In 
het kort komt het erop neer, dat 
de voeten bij elke stap als vanzelf 
afrollen. De vernuftig vormgege-
ven zool is bovendien gemaakt 
van een extra stevig materiaal, 
waardoor energie wordt bespaard. 
Dragers ervaren vaak minder pijn 
in voorvoet en hiel en de schoen 
is vaak een uitkomst bij hielspoor 
klachten.

Korenfestival
Een bezoek aan het Korenfestival is een uitgelezen kans om kennis te 
maken met de grote verscheidenheid van Biltse koren. Men laat zien 
hoe leuk het is om te zingen in een koor of in een groepje. Nieuwe mu-
zikale activiteiten maken het festival nog attractiever en interessanter.
Het festival is op zaterdag 30 maart in het H.F. Wittecentrum, Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt. Aanvang is om 12.00 uur.

NL-Doet bij de Voedselbank

Zaterdag 16 maart werd het pand van de Voedselbank De Bilt weer 
helemaal spic en span gemaakt door ca. 18 dames van Rotary 
Zandzegge en Soroptimisten Bilthoven. De dames hebben alle vergeten 
hoeken, gaten en randjes onder handen genomen. Men kan er weer een 
heel jaar tegen. Jolanda van Hulst (voorzitter Voedselbank): ‘Heel erg 
bedankt dames. Wij zijn heel blij met jullie inzet, hopelijk tot volgend 
jaar’.   [foto Henk van de Bunt]

Danielle Schreuder (Lions) en Jolanda van Hulst (Voedselbank).

De Lentespecial van De Vierklank is binnen
daar kun je zeker goed garen bij spinnen
zoek je bij een kop thee
nog eens naar een idee
ga dan meteen aan die special beginnen

Guus Geebel Limerick
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

NIEUWE TRENDS • 10% KORTING
MAKE-UP ADVIES • HAPJE EN DRANKJE
SIERADEN • MODE-PRESENTATIE

IN SAMENWERKING MET: VICTORIA SIERADEN
DROGISTERIJ & PARFUMERIE VAN ROSSUM

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

woensdagavond

3 april
19.00 tot 22.00 uur

INLOOPINLOOP

IN SAMENWERKING MET: VICTORIA SIERADEN
DROGISTERIJ & PARFUMERIE VAN ROSSUM

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)

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

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

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

90 jaar Hollands vakmanschap!

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

B E D D E N

50%
korting

op het 2e
matras

Kapper Hans 
begon destijds 

als dienstkapper 
bij de militairen. 

Daarom: 
dienstplichtigen 

en veteranen 
Half Geld

Meer info
212455

Ook adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail naar:
info@vierklank.nl

DUBBELDEKKER 
TOMPOUCEN

CHIA POMPOEN BROODJE

dubbel
lekker 
per stuk 

€ 1,50

nu  € 1,95

Onze winkel op het Maertensplein is van 
maandag 25 t/m donderdag 28 maart 

gesloten 
in verband met een verbouwing.

De winkel op de Dorpsweg 118 
is deze dagen gewoon geopend.

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

Kars Persoon
schilderijen en aquarellen 

Henk Visch
beelden

Zondag 24 maart
om 15.00 uur opening

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

24 maart | 14 mei 2019

Nieuwe toontoonstelling 
in Art Traverse

Zondag 24 maart 2019 om 15.00 uur wordt de laatste expositie van dit seizoen in de traverse 
van het gemeentehuis geopend van Kars Persoon (schilderijen en aquarellen) en Henk Visch 

(beelden). De kunstenaars lichten zelf hun werk toe. Kars Persoon en Henk Visch hebben 
al vele malen gezamenlijk geëxposeerd, ook in het buitenland. 

De expositie is te bezoeken tot 14 mei.

Kars Persoon (1954) stelt in zijn 
schilderijen en tekeningen de 
menselijke gestalte centraal. Deze 
heeft in elk werk als het ware een 
metamorfose ondergaan. We her-
kennen steeds dezelfde basisfi-
guur; een mens zonder veel details 
meestal in profiel weergegeven. 
Het ‘anderszijn van de ander’ is 
het centrale thema in het werk van 
Kars Persoon. Door zich te oriën-

teren op de andere mens tracht hij 
de ervaring van het ‘ik en de an-
der’ te verbeelden. Zelf vergelijkt 
hij deze verbeelding met poëzie: 
het beeld is onvoltooid en vraagt 
van de toeschouwer de inzet om 
het af te maken.
Zijn werk is opgenomen in de col-
lecties van diverse musea, waaron-
der het Stedelijk Museum in Am-
sterdam en het Centraal Museum in 

Utrecht, daarnaast in enige bedrijfs-
collecties. Zie www.karspersoon.nl
  
Visch
Henk Visch (1950) trok de aan-
dacht van de kunstwereld in de 
vroege jaren tachtig met verstilde, 
bijna teruggetrokken sculpturen. 
Zijn introverte sculpturen voorziet 
hij doorgaans van zeer poëtische 
en raadselachtige titels, die bij 
de toeschouwer een hele stroom 
van associaties en betekenissen 
op gang kunnen brengen, zonder 
daarom afbreuk te doen aan de 
ware uitstraling van het werk zelf. 

In 1988 vertegenwoordigde hij 
Nederland bij de Biënnale van Ve-
netië en in 1992 werd hij uitgeno-
digd voor deelname aan documen-
ta IX in Kassel. Van 1996 tot 2011 
maakte Visch iedere maandag een 
tekening voor de column Mirza in 
de Volkskrant. Recent maakte hij 
het beeld ‘Du livre du matin’ voor 
de Jardin des Tuileries in Parijs, 
zie foto. 
Zie ook www.henkvisch.nlWerk van Henk Visch: ‘Du livre du matin’.

Werk van Kars Persoon: ‘The freshness of transformation’. 

Ode aan de vrouw
Galerie KunstindeKelder (Julianalaan 1, Bilthoven) is verheugd met de expositie Ode aan de 

vrouw van de hand van Jeroen Hermkens (1960). Het werk van deze Utrechtse schilder en 
lithograaf is van internationale allure. De confrontatie met zijn kunst is die van een goed glas 

wijn. Hermkens behoeft geen krans. Maar een korte introductie is nooit weg. 

Zijn litho’s en schilderijen zijn te 
zien in binnen- en buitenland  met 
exposities onder meer in Wenen, 
New York, New Orleans, Beau-
vais en Brugge. Met grote regel-
maat exposeert hij  met  succes in 
de Nederlandse musea. Sinds 2010 
legt Hermkens zich ook toe op het 
maken van portretten en naakten 
waarvan de huidige expositie Ode 
aan de vrouw  een indrukwekkend 
en krachtig overzicht geeft. In 2017 
kreeg een unieke samenwerking 
met de schrijver Arnon Grunberg 
vorm. Een serie naaktportretten van 
Hermkens waarbij Grunberg met de 
uitgenodigde vrouwen tijdens het 
schilderen in het atelier in gesprek 
ging is te zien en te lezen op de ex-
positie in KunstindeKelder. 

Jeroen Hermkens - Kunst en Werk 
is een portret van Jeroen Hermkens 

door RTV Utrecht (20 minuten). 
De officiële opening is zaterdag 23 
maart om 16.30 uur, vrij entree. Ex-
tra opening: zondag 24 maart van 

12.00 tot 17.00u. Overige dagen in 
de periode van 23 maart tot 26 april 
is op donderdag t/m zaterdag van 
12.00 tot 17.00 uur. [HvdB]

Werk van de Utrechtse kunstenaar.

Kick Off We ∞ Match 3
Na twee succesvolle edities, gaat in maart We ∞ Match 3 van start! We ∞ Match is een 

participatietraject voor statushouders en bijstandsgerechtigden uit gemeente De Bilt. Dit 
project is gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talenten, het leren inzetten van het eigen 
sociale netwerk en het opbouwen van zelfvertrouwen. Samen met een buddy, een inwoner uit de 

gemeente, worden mogelijkheden onderzocht en gewerkt aan een nieuwe toekomst in De Bilt.

In deze derde editie van We ∞ Match 
wordt de samenwerking aangegaan 
met K!X works van Movisie. Samen 
organiseert men een speciaal traject 
voor vrouwelijke nieuwkomers: We 
∞ Match K!X works! Hierin wordt 
het beste van beide methodieken 
met elkaar gecombineerd om tot een 
nog betere aanpak te komen. Meer 

informatie over het project is te vin-
den op de website: https://kunsten-
huis.nl/we-match/.Inmiddels heb-
ben zich al enthousiaste deelnemers 
en buddy’s gemeld, die graag wor-
den voorgesteld.

De start is met een feestelijke Kick 
Off op donderdag 21 maart om 

16.00 uur in de zaal van Wereldwijs 
in Het Lichtruim om kennis te ma-
ken met het project, de deelnemers, 
de buddy’s, de samenwerkingspart-
ners en elkaar. Het adres is Plane-
tenplein 2, Bilthoven. Graag aan-
geven of men komt en met hoeveel 
personen via: wematchdebilt@
gmail.com  (Willeke Colenbrander)

Lessen trekken uit het 
verschijnsel oorlog

Vrijdag 29 maart om 16.00 uur houdt Anne Doedens een lezing 
over ‘Oorlogen’ bij de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te 
Bilthoven. Aanleiding is onder andere het verschijnen van het ze-
vende deel in zijn reeks ‘oorlogen’. Er wordt tijdens de lezing alvast 
een voorproefje gegeven van dit werk, dat verschijnt in de zomer. 
Dit boek behandelt de Korea oorlog. 

Tijdens de lezing wordt ook aan-
dacht gegeven aan het Online-
museumdebilt. Anne Doedens 
zal beelden van de site tonen en toelichten. Die laten zien hoe de kernen 
van De Bilt de afgelopen eeuwen door oorlog werden geraakt. Van de 
veertiende eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog. [HvdB] 

High tea in 
Hollandsche Rading

Zo’n 25, meest oudere, inwoners, 
van wie enkele uit Maartensdijk, 
hebben vrijdagmiddag het barre 
weer getrotseerd om te gaan 
genieten van een High Tea in 
het Dorpshuis van Hollandsche 
Rading. De High Tea werd in 
het kader van NL Doet mogelijk 
gemaakt door 9 enthousiaste 
vrijwilligers, waaronder 
wethouder Madeleine Bakker - 
Smit, en een financiële donatie 
van het Oranjefonds. Aan het 
eind van de middag toog een 
ieder huiswaarts in de hoop dat 
deze geslaagde activiteit volgend 
jaar herhaald kan worden

     (Kees Floor).
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ikwordvrachtwagenchauffeur.nl

Beste baas,
Ik ga voor meer
vrijheid. Ik word
vrachtwagen-
chauffeur.

Jeffrey

Zeg eens eerlijk. Word jij blij van wat je dag in
dag uit aan het doen bent? En hoe lang ben je van
plan om dat te blijven doen? Als deze vragen je
raken, kun je natuurlijk bij de pakken neer gaan
zitten… Of je gooit, net als Jeffrey, het roer eens
helemaal om.

In de wereld van transport en logistiek liggen
namelijk vele banen te wachten op mensen die
toe zijn aan een nieuw bestaan. Heb jij minimaal
mbo denk- en werkniveau en heb je de nodige
levenservaring?

Op ikwordvrachtwagenchauffeur.nl staat alles
over de baangarantie, de opleiding, de selectie
en de subsidie. Daardoor hoef je maar 15% van
het lesgeld zelf te betalen. Heb je interesse? 
Meld je aan via onze website. We nodigen je dan 
uit voor het ‘ikwordvrachtwagenchauffeur-event’ 
op 4 april in De Bilt voor een persoonlijk gesprek. 
Op dit event kun je gelijk kennismaken met 
verschillende werkgevers bij jou in de regio.
Enne..., laat ons even weten wat jij op je 
ontslagbrief zet.

Kom naar de informatieavond op 4 april in De Bilt!

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

8,9 
599 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Bezoek onze
Finnamic dag
vrijdag 22 maart
9.00-16.30 www.finncomfort-info.nl

Lopen op Finnamic gaat 
makkelijker door de unieke 
rolzool. Deze rolzool voorkomt 
en verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Finnamic maakt het bewegen 
soepeler en aangenamer. 
Zowel bij staan als gaan is er 
een voortdurende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen voor 
uw eigen, op maat gemaakte 
steunzool.

FinncomFort kadoo bij aankoop 

Voetklachten?
Gratis 3D voetenscan.

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

Alleen deze dag

20% korting
op FinnComfort slippers

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

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

LAMS BIEFSTUKJES
Vers uit Nieuw Zeeland; heerlijk mals en lekker
gemarineerd a la Jamie Oliver!! 
Kort & fel bakken; ca  4 -6 min. totaal 100 gram 2,98

RUNDER ENTRECOTE
Van de Utrechtse Heuvelrug; huis gerijpt dus zeer mals
en zeer smaakvol, alleen zout en peper toevoegen
Kort bakken als biefstuk 100 gram 2,25

DUITSE BIEFSTUK
Met o.a. gemalen biefstuk, bieslook gesnipperde uitjes
& kruiden; lekker bij de maaltijd en op een broodje
Kort en fel licht rosé te bakken!! 100 gram 1,60

KIP DIJ BONBON
Met o.a. kipdijfilet, kruiden crème, tomaat & olijfolie
Heerlijke delicatesse voor in de oven!!
± 35 minuten op 160°C 100 gram 1,50

STEAK VAN DE WEEK ACTIE!
Vul bij aankoop van 4 steaks bonnetje in en maak kans
op een teppanyaki plaat! Elke dag kans op een plaat!
Biefstukjes kort & fel om en om bakken 4 stuks 7,20

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Heerlijke lente tips:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 18
t/m zaterdag 23 maart 2019. Zetfouten voorbehouden

RUNDER BIEFLAPJES
lekker gemarineerd; om even kort om & om bakken 100 gram 1,75
BLACK ANGUS SUKADE LAPPEN

super smaakvol en mals; te stoven of kort bakken! 500 gram 11,50

KIP BOOMSTAMMETJES
Uit de panklaar hoek, voor de liefhebbers.
100% kip met lekkere kruiden, omwikkeld met paneer
± 15 min. zachtjes braden in ruim boter 100 gram 1,25

OPHEFFINGSUITVERKOOP tot 31 juli 2019
 
TOT 70% KORTING
op alle voorraadartikelen
 
Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING
De Kwinkelier 50A  ı  Bilthoven  ı  030-2251439   www.zwanink.nl Ex
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Maar dat is nog niet alles. De varkens 
Essie en Trees zijn ook in blijde ver-
wachting. ‘Nou, voor het zover is, moe-
ten wij hen morgen eerst kunstmatig 

insemineren’, legt Dos Schaafsma, 
beheerder van de kinderboerderij uit. 
‘Essie en Trees zijn beide vrouwtjes en 
een beer (mannelijk varken) hebben wij 

hier niet. Dus wij zullen hen handmatig 
moeten bevruchten’. Klinkt niet echt ro-
mantisch. Met een speciaal zakje wordt 
het sperma ingebracht en dan is het 
natuurlijk afwachten of de bevruchting 
slaagt. Schaafsma: ‘Kijk, als je op een 
varken kunt zitten, dan is zij vruchtbaar’. 

Knorrend gaat Trees ervandoor en 
ploft  Schaafsma bijna in de modder. 
‘Volgens mij moeten wij nog een dagje 
wachten. Vandaag is zij in ieder geval 
nog niet vruchtbaar’, verzekert hij de 
omstanders. 

CROISSANTS
Als de biggen eenmaal op de wereld 
zijn gezet, worden zij 8 weken gezoogd 
door de zeug. Daarna vertrekken de 
jonge dieren naar een biologische 
boerderij in Amerongen. ‘De dieren blij-
ven daar tot zij negen tot twaalf maan-
den zijn’, legt Schaafsma uit. ‘Dan gaan 
zij naar de slacht’. Varkens eten heel 

wat, daarom gaan vrijwilligers de boer 
op om broden te halen op de Hessen-
weg. Schaafsma: ‘Onze boerderij doet 
aan duurzaamheid, dus die broden ha-
len zij op met de bakfi ets, drie keer in 
de week. Weet je, die broden gaan erin 
als zoete broodjes, maar croissants vin-
den zij het allerlekkerst, vooral die met 
ham’. 

BROEDMACHINE
Bij de Antwerpse baardkippen is het 
inmiddels wachten op de kuikentjes. 
Gisteren (donderdag 7 maart) zijn de 
eieren in de broedmachine gezet. ‘De 
broedtijd duurt ongeveer 21 dagen, 
voordat zij uitkomen’, legt Schaafsma 
uit. 

‘Zij worden driemaal per dag omge-
draaid, zodat het ei overal evenveel 
warmte krijgt. Eigenlijk moet de tempe-
ratuur in de broedmachine 37,6 graden 
zijn bij een vochtigheidsgehalte van 

55% met vanaf de 17e dag een verho-
ging naar 65%. Met deze broedmachine 
is dat niet precies te meten, vandaar dat 
een paar eieren het vaak niet redden’. 

De kinderboerderij heeft  nog veel meer 
dieren: konijnen, cavia’s, geiten en een 
pauw. Niet alle dieren doen dit jaar mee 
met jongen krijgen. Wie weet mogen zij 
de volgende keer weer aan nageslacht 
denken. 

INFORMATIE
Schaafsma: ‘Wat misschien nog leuk 
is te vermelden, wij zijn bezig met een 
eetbare doolhof, samen met BiltsHeer-
lijk. Op vrijdag 22 maart om 15.00 uur 
hebben wij hierover een informatiedag 
voor omwonenden op onze kinder-
boerderij en op vrijdag 29 maart zoe-
ken wij vrijwilligers, vanaf 11.00 uur. Dat 
is tevens onze plantdag voor appelbo-
men en dergelijke. Je kunt je opgeven 
bij de kinderboerderij’.

Met een paar weken komen de kuikentjes uit.

Trees het varken lust wel een broodje.

LENTE ONTLUIKT OP REINAERDE 
KINDERBOERDERIJ DE SCHAAPSKOOI
Lente! Wie denkt bij dit seizoen niet direct aan jonge dieren? De lammetjes sprin-

gen alweer vrolijk rond in het weiland en overal bruist het van het leven. Ook op 

de kinderboerderij van Reinaerde hebben dieren de lente in de bol. Rond 29 maart 

zien de kuikens het levenslicht en in mei verwacht de boerderij jonge parkieten. 

[DOOR WALTER EIJNDHOVEN]

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie | Snelle levering
Gratis boeken mee naar huis | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Kleintje op komst?
Bestel bij ons
de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken

of neem de boeken mee naar huis

en bepaal je keuze daar op je gemak. 

M.A. de Ruyterstraat 54  |  3601 TH  Maarssen  |  0346 - 281444  |  06 - 36142989

info@kvdwmakelaardij.nl

aankoop  |  verkoop  |  taxatie  |  (ver)huur  |  advies

23

 Dakbedekking

Makelaardij

makelaardi j  |  onroerende zaken
Karin van der Willigen

Bij verkoop van een woning krijgt u een korting van E 350,- 
op het normale tarief van 1,3% van de opbrengst. 

Alle bedragen zijn inclusief BTW en voor het volledige dienstverleningspakket 
van eerste kennismaking tot en met de verkoop van uw woning.
 
Bij taxatie van een woning krijgt u E 95,- korting op het tarief voor een taxatierapport 
van E 395,-. Dit is de meest uitgebreide versie, zoals deze door de meeste banken 
gevraagd wordt.

M.A. de Ruyterstraat 54  |  3601 TH Maarssen  |  0346 281444  |  06 36142989 

info@kvdwmakelaardij.nl                          www.kvdwmakelaardij.nl

         aankoop  |  verkoop  |  taxatie  |  (ver)huur  |  advies
Actie voor de maanden maart en april: 

GRATIS VERKOOPSTYLING
bij de verkoop van uw woning

U krijgt een bezoek met advies voordat de fotograaf
van Upstairs VastgoedMedia aan de slag gaat.

Bel mij nu op: 06-36142989.
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De groep kent mannelijke als vrouwelijke (ex)hart-
patiënten die behoefte hebben aan een vorm van 
sport in groepsverband. Er zijn leden die vroeger 
aan sport hebben gedaan, maar er zijn ook leden 
die nooit aan enige sport hebben deelgenomen. 
Beweging en een goede conditie zijn belangrijk 
om de kans voor (ex)hartpatiënten op herhaling 
van hartklachten te voorkomen. 

Ook mannen en vrouwen met een andere licha-
melijke beperking zijn van harte welkom. De leef-
tijd van de groep is 40+. Veel sporters hebben het 
zo naar hun zin bij de groep dat ze reeds lang lid 
zijn; tot op een hoge leeftijd.
De fitness en sportactiviteiten bestaan uit verschil-
lende sporten , maar volleybal is bij de groep fa-

voriet. Het programma is opgebouwd uit fitness-
oefeningen (45 min.) gevolgd door spel (45 min.). 
Daarnaast wordt invulling gegeven aan een goede 
begeleiding van de sporters door gecertificeerde 
sportbegeleiders. 
Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
wordt er door de beweeggroep gesport in de Kees 
Boekehal in Bilthoven. De groep telt op dit mo-
ment 19 leden. Ga gerust eens langs of doe een 
avond mee. Er is altijd iemand aanwezig die aan-
vullende informatie kan geven.

Voor aanmelding of informatie: Jan Bol email: 
bol00401@planet.nl, of Peter Stadhouder secr.
hvbgdebilt@gmail.com. Sommige zorgverzeke-
ringen vergoeden een deel van de kosten. 

SPORTIEF DE LENTE IN
De Hart en Vaat Beweeggroep De Bilt bestaat al 40 jaar en is ontstaan 

uit de vraag van vele (ex)hartpatiënten die na de revalidatie in het 

ziekenhuis willen door gaan met sporten. 

De Hart en Vaat Beweeggroep kent een trouwe groep sporters.

SEIZOENS
OPENING

22 EN 23 MAART

Nootweg 11 | 1231 CP Loosdrecht | 035 820 00 02 | www.hgtuinmeubelen.nl

Bij aankoop van een tuin- of loungeset 

ontvangt u een luxe glaslantaarn van Cosi.

Nw. Weteringseweg 34 - Groenekan  //  Tel. 06-54751296  //  www.vanvliettuinservice.nl

Voor al uw tuinwerkzaamheden zoals:
-  Advies
-  Snoeien van bomen, hagen en planten/struiken
-  Weghalen van bomen
-  Inplanten en verplanten
-  Straatwerk
-  Houten werken (bijv. schutting, blokhut, speeltoestellen, overkapping)

Loof-, sier-, fruit-, notenbomen zoals:
Carpinus, rode of groen, Beuken, Gouden regen, Prunus sierkersen, Rode 
esdoorn, Plataan ook in leivorm, Linde ook in leivorm, Sparrebomen; Abies en 
Picea, Hulst en Berken

Appel, peren, pruimen, noten en krentenbomen
Diverse maten en prijzen, vanaf 3-jarig tot 15-jarig, 2½ tot 7 meter hoog.

Ook uitzoeken en reserveren van bomen en struiken/planten etc. in overleg 
bezorgen en eventueel inplanten op een gewenste datum tot april 2018. 
Alles is bespreekbaar! 

Voorjaar, lente, zomer...
Wat zal ze ons brengen?

Verleden jaar vanwege droogte/
warmte en de buxus-mijt vele 
dode planten en hagen. Het is 
nu volop tijd om weer daarmee 
aan de slag te gaan.

Wij hebben voor u 
goede buxus-
vervangers, b.v.:
-  Ilex
-  Taxus
-  Euonymus
-  Beukjes
-  Liguster
-  Coniferen
-  Portugese laurier

Vele maten en soorten bomen en heesters, coniferen, taxus, laulier etc.

Taxus

30/40 € 2,50

60/80 € 4,50

80/100 t/m 200/250 € 6,00 t/m € 40,00

Coniferen Thuja Brabant

25/30 € 1,25

40/60 € 1,75

60/80 € 2,50

80/100 € 3,75

100/120 € 5,00

120/140 € 7,50

140/160 € 9,00

180/200 € 15,00

Laulier

80/100 € 5,00

100/120 € 6,50

120/140 € 11,00

140/160 € 13,50

Gedroogde mestkorrels 25 kg € 15,00 3 voor € 40,00

Bemeste tuinaarde 40 L € 1,75 6 voor € 10,00

Potgrond 40 L € 3,75 3 voor € 10,00

Culterra mestkorrel 5 kg € 9,50

Culterra mestkorrel 25 kg € 22,50

Kalkkorrels 10 kg € 5,50

Droog (open)haardhout € 65,00
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Rik: ‘De Astronomische Lente begint op 20 maart. 
Veelal rond deze datum worden de maaiers uit 
stalling gehaald om de grasmat weer op gelijke 
hoogte te doen knippen of maaien. Tijd voor de 
1e maaibeurt van het jaar. Het ‘maaiseizoen’ in de 
hoveniersagenda is ingevuld van 20 maart t/m 20 
oktober’. 

HET GAZON
Enthousiast vertelt Rik over het onderhoud van 
de groene grasmat. ‘De groei in het grasveld komt 
er tegen de lente goed in, zeker als het gras begin 
maart is bemest met een organische meststof bv. 
koemest(korrel) tijdens een lekker regenbuitje. 
Vooral de eerste keer niet te kort maaien want 
dat vertraagt juist de groei. Je houdt de groei erin 
door om de 6 weken wat licht bij te mesten. Door 
de groei in het gras te houden wordt mosgroei 
onderdrukt. Het kan geen kwaad tussendoor het 
mos eruit te verticuteren om het gras weer beter 
te doen uitgroeien’. 

Maar hierbij wel de waarschuwing dat er na maai-
en in maart nog wel steeds de kans bestaat op 
nacht-vorst. IJsheiligen is een begrip uit de weer-
kunde dat aangeeft dat pas na half mei de kans op 

nachtvorst afneemt. ‘Dus met nachtvorst niet op 
het gazon lopen’ aldus Rik: ‘want de grassprietjes 
zijn bevroren en breken door er over heen te lo-
pen. Daardoor vertraagt de sapstroom en ontstaat 
er een gele verkleuring van de voetafdrukken’. 

VERDAMPING
Het is verstandig om gras in droge periodes niet 
of minder te maaien. Een standje hoger maaien 
is wel een optie. Te kort gras verbrandt eerder. 
Maaien bevordert de verdamping van het gras 
waardoor het eerder verkleurt. Met een lach voegt 
Rik hier aan toe:’ Als de buurman dit weet is zijn 
gras in ieder geval groener dan het eigen gazon en 
dat is meestal niet de bedoeling’. 

Rik durft geen voorspellingen te doen wat de kli-
maatveranderingen voor gevolgen zullen hebben. 
En is de lente daardoor nu eerder of later? ‘De 
natuur heeft een eigen agenda. Ons plantenrijk 
bloeit en groeit het ene jaar een maand eerder of 
later en met uitbundige bloei of nauwelijks bloei. 
‘Naar mijn mening kunnen we voorlopig alleen 
maar aankijken hoe de natuur zich ontwikkelt ’ is 
zijn afsluiter. 

[KEES DIEPEVEEN]

HET GAZON IN DE LENTEPERIODE
De lente staat weer voor deur en dat is voor vele mensen het moment 

om weer in de tuin aan de slag te gaan. Om dat een beetje met beleid 

en gestructureerd te doen hier wat tips over het onderhoud van het 

gazon. Deze do’s en don’ts kunnen er toe bijdragen dat het gazon er 

dit jaar prachtig bij komt te liggen. Hovenier Rik Mokveld uit Maar-

tensdijk vertelt hierover vanuit zijn kennis en ervaring.

Dankzij een aantal onderhoudstips ligt het gazon er prachtig bij.

FACELIFT VOOR DE BILTSE DUINEN
G&CC De Biltse Duinen is in november 2018 in andere handen over-

gegaan en momenteel wordt er hard gewerkt om alles een facelift te 

geven on de baan kwalitatief nog beter en aantrekkelijker te maken. 

Het is een actieve golfvereniging met ruim 900 leden, die Golfpark De Biltse Duinen als haar thuis-
baan heeft. Deze bosrijke glooiende uitdagende 9-holes par-3 baan is geschikt voor beginnende 
golfers en voor hen die onder professionele begeleiding van professionals hun EGA-handicap wil-
len halen, voor ervaren golfers voor wie het spelen op een grote 18-holes baan te lang duurt of  te 
inspannend is en voor iedereen die wil spelen. De baan is gekwalificeerd voor de EGA-handicap. 
De club organiseert het hele jaar door wedstrijden. Veel 
van de wedstrijden zijn verbonden met gezelligheidse-
venementen al dan niet gevolgd door een hapje en een 
drankje. 

OPENING 
In het kader van een nieuwe start wordt er op zaterdag 11 
mei een heropening gevierd waarbij iedereen welkom is. 
Een feestelijk programma zal een startsein zijn voor nieu-
we impulsen en acties. 

MEER INFORMATIE
Informatie over lidmaatschappen 
(diverse mogelijkheden) zijn te lezen 
op www.golfclubbiltseduinen.nl. 

Voor informatie over het Golfpark 
gaat u naar www.biltseduinen.nl.

Koperwieklaan 1 Bilthoven
Tel: 030 6628480 • www.hubobilthoven.nl

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Colormasters
& Krullenspecialisten

CURLSYS is de oplossing voor mensen
met natuurlijke slag of krullen.

Alle voordelen van Curlsys op een rijtje:
•  2x zoveel volume zonder slicen
•  2x zoveel slag / krullen
•  geeft veerkrachtige losse bundels krullen
•  behoudt de natuurlijke kwaliteit van het haar
•  geeft gepermanent haar nieuw leven en een 

natuurlijke uitstraling

Wilt u kennis maken met onze 
Curlsys of heeft uw kleur een 
make-over nodig?

U bent van harte welkom!

Bij het uitknippen van deze bon ontvangt u
een goodiebag t.w.v. €12,50 bij een Curlsys
of een complete kleuring met highlights.

Geldig t/m 30 april
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OP ’T BANKJE
Een al wat oudere man komt met een rustig hondje aanlopen en ploft wat vermoeid ogend op het 
bankje neer. Het hondje is zo te zien ook toe aan een pauze want hij gaat rustig aan zijn voeten 
liggen. De man heeft wat verf aan zijn handen en ook zijn broek zit vol verfvlekken. Zo te zien is 
hij geen beroepsschilder. ‘Het is wat met die schoonmaak’, zegt hij met een zucht. ‘Mijn vrouw en 
onze dochter krijgen ieder voorjaar een schoonmaakvirus en bij het eerste lentezonnetje zijn ze 
niet meer te houden. Dan moet alles van zijn plaats en ik moet hier en daar een wandje sauzen. 
En zo gaat dat ieder jaar, eerst bij ons thuis en daarna verplaatst het circus zich naar het huis van 
mijn dochter. Als haar man het aan ziet komen zorgt hij dat hij voor zijn werk een paar dagen van 
huis is en ik ben dus ook daar de klos.’ Hij zucht nog maar eens diep en kijkt moedeloos voor zich 
uit. Ik besef dat ik niets voor hem kan betekenen en dat hij zijn kruis geduldig moet dragen. ‘Ik ken 
het jaarlijks terugkerend ritueel al vanaf dat ik kind was’, gaat hij verder. ‘Bij mijn oma zag ik het 
al, maar toen ging het er nog veel grondiger aan toe. Die had natuurlijk nog een kolenkachel en ik 
herinner me dat die kachel met de grote schoonmaak in de schuur werd opgeborgen en pas in de 
herfst weer tevoorschijn kwam. Toen werd ook ieder jaar gewit en behangen, want niet alleen de 
kolenkachel zorgde voor aanslag, er werd overal ook nog volop in huis gerookt en je kon precies 
zien waar de schilderijen gehangen hadden. Mijn oma weckte ook nog ieder jaar want opa had 
een moestuin, dus als de boontjes geplukt werden was er werk aan de winkel. Ze hadden ook 
een perenboom en ik herinner me nog de smaak van geweckte peertjes.’ Je ziet de man genieten 
van de nostalgische herinneringen, maar even later is hij weer bij deze tijd en vertelt hij verder. ‘Ik 
ben blij dat we Tippie hebben want dan kan ik er in ieder geval een paar keer tussenuit. Dat er 
niet meer in huis gerookt wordt merk ik ook heel goed. Ik heb twee wandjes gesausd maar echt 
nodig was het niet.’ Nadat hij enige tijd zwijgend voor zich uitgekeken heeft vraag ik hem hoe lang 
de schoonmaak nog gaat duren. Hij begint te glimlachen en vertelt dat ze vanmorgen eerst alle 
gordijnen gingen wassen. ‘Daarna begonnen ze met de slaapkamers. Alles moest van zijn plek en 
daar moest ik natuurlijk bij helpen. ik voel het nog steeds in mijn rug. In de tijd dat ze daarmee 
bezig waren ben ik de wandjes gaan sauzen. Vanmiddag komt mijn kleindochter ook helpen. Ik 
vermoed dat die voor zichzelf die drukte niet op haar hals haalt. Ik denk dat de 
drie generaties vandaag de klus wel zullen klaren zeker als aan het eind van 
de dag onze hulp Liesbeth die iedere week een paar uur komt schoonma-
ken er ook bij komt. Die weet echt van wanten en gaat in ieder geval de 
ramen lappen. Ik had gezegd dat ik dat wel zou doen, maar het werd me 
niet toevertrouwd. Liesbeth kon dat veel beter en dan zag je geen strepen, 
zeiden ze.’ De man zucht nog maar een keer en aait Tippie over zijn kop. 
Die laat het tevreden gebeuren maar  even later geeft hij aan dat 
hij naar huis wil. Met een diepe zucht staat de man op om 
huiswaarts te keren.

Maerten  

Op onze historische moestuin kun je van eind 
april t/m eind oktober 1x per week je eigen 
biologische groenten oogsten. Een oogstaandeel kost €325. Elke 
week 5  verschillende soorten groenten waar je met 2 personen 
goed van kunt eten. Verse groenten van het seizoen, zonder dat je 
er verder omkijken naar hebt! Meer info bij tuinder Luuk Schouten,  
contact@landgoedgroenten.nl.

Natuurlijk kun je ook groenten op de tuinderij kopen. Vanaf 11 mei 
iedere woensdagmiddag van 13–16 uur en zaterdag van 10–16 uur. 
Dorpsweg 264 (achter) in Maartensdijk www.landgoedgroenten.nl

Zelf groenten oogsten

op Tuinderij Eyckenstein?

De Biltse Duinen
Sinds 1986

Golfpark

• Oude prachtige plek
• Nieuwe ronde
• Nieuwe kansen
• Nieuwe openingstijden

• Nieuwe golfbaaninrichting
• Nieuwe menukaart
• Nieuwe acties

Laat u informeren!

www.biltseduinen.nl
Burgemeester van der Borchlaan 6, 3722 GZ Bilthoven

030 228 0561 kantoor@biltseduinen.nl

Openingstijden Maandag 13.00 - 18.00
 Dinsdag 09.30 - 18.00
 Woensdag 09.30 - 18.00
 Donderdag 09.30 - 18.00
 Vrijdag 09.30 - 18.00
 Zaterdag 09.30 - 17.00

p.doek mode & lingerie

Nachtegaallaan 2 • 3722 AB Bilthoven • T  030 - 228 74 11
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TIJD VOOR DE TUIN
‘Wat een prachtig weer hebben we in februari gehad’, constateert 

Ivo, manager van Hubo Bilthoven. ‘De krokussen komen al uit 

en dat vertelt ons dat het hoog tijd is om de tuin lente-klaar te 

maken.’ 

Maar wat moet je dan voorbereiden voordat je je nieuwe bloembollen plant? ‘Eerst is het zaak het 
onkruid zo goed mogelijk te verwijderen. Heb je een grote tuin? Dan kan een onkruidverdelger 
handig zijn. Die breng je makkelijk aan met een hogedrukplantenspuit. En als rozen of hortensia’s 
je tuin sieren is het belangrijk die te snoeien. Daarmee bevorder je nieuwe groei en het snoeiafval 
kun je stekken. Snoei vooral de oudere takken terug, zodat je een grotere en vollere bloei van de 
bloemen krijgt.’

‘Verder is dit de tijd om je vijver en pompfilters schoon te maken, of ze aan te schaffen als je die 
nog niet hebt. Heel belangrijk om het water in de vijver fris te houden. Om het af te maken wil 
je uiteraard nog even de hogedrukspuit op de tegels zetten en je tuinmeubelen van een onder-
houdsbeurt voorzien. Want die mogen zo langzaamaan ook alweer naar buiten. Cheers.’ 

Ivo adviseert om nu hortensia’s te snoeien.

Loosdrecht 035 6230953
VanEttekovenRietdekkers.nl

Diensten

• Tuinontwerp

• Tuinaanleg

• Tuinonderhoud

• Tuinrenovatie

Werkzaamheden

• Boomverzorging

• Gladheidbestrijding

• Sedumdaken

Cor van Vliet hoveniersbedrijf
Dierenriem 7  |  3738 TP  Maartensdijk  |  T 06 52 46 82 10  |  info@vanvliethoveniersbedrijf.nl  |  www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Met vakmanschap en passie voor uw tuin, in alle seizoenen...

Ter versterking van ons team zijn wij opzoek naar enthousiaste vakmensen
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Kom vrijblijvendkijken of meedoenop woensdag van19.00 - 20.30 uur.

Sport en bewegen
voor 50+

hart-, vaat-, diabetes of
luchtwegaandoening

Hart & Vaat
Beweeggroep

De Bilt
• Sport- en spelvormen
• Spierverstevigende 

oefeningen
• Conditietraining
• Grondoefeningen
• Circuittraining

Hart en Vaat Beweeggroep S.V. Irene | Kees Boekelaan 18, Bilthoven
Kosten per seizoen € 185 (wordt door sommige verzekeraars vergoed).
Informatie: Koos Schippers T: 030-2291910
 Peter Stadhouder T: 06-46733452 of
E-mail: secr.hvbgdebilt@gmail.com. Vraag naar onze folder!

Wij staan ook op de Vrijetijdsmarkt
De Bilt op 7 september

Eigenaar Henri Hoegée zet in op kwali-
teit: ‘Vol trots presenteren we de nieu-
we collectie tuin- en loungesets met 
prachtige merken als 4 Seasons Out-
door, Zebra, The Bastard en Cosi. 

We hebben alles voor het betere bui-
tenleven. Van complete sets tot barbe-
cues en van verlichting tot kachels en 
sfeerhaarden. Kwaliteit en snelle leve-
ring staan daarbij voorop.’

De twee openingsdagen gaan gepaard 
met een hapje en een drankje, demo’s, 
aantrekkelijke acties en een cadeau bij 
aanschaf van een tuin- of loungeset. De 
afgelopen maanden is de showroom 
van twee verdiepingen flink verbouwd 
en uitgebreid. In het nieuwe achterste 
gedeelte worden exclusieve boomstam-
tafels verkocht. Daar is in het openings-
weekend al een glimp van te zien en dit 
wordt binnenkort verder uitgebreid.

Hoegée hoopt uiteraard weer veel ge-
interesseerden te verwelkomen tijdens 
de seizoensopening. ‘Het is altijd een 
gezellige en laagdrempelige manier 
om inspiratie op te doen en kennis te 
maken met ons assortiment.’ De show-
room aan de Nootweg 11 in Loosdrecht 
is op vrijdag geopend van 10.00 tot 
21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur. Achter het pand is ruim vol-
doende parkeergelegenheid.

SEIZOENSOPENING
BIJ HG TUINMEUBELEN
Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart is de officiële seizoensopening in de vernieuwde 

showroom van HG Tuinmeubelen aan de Nootweg in Loosdrecht.

SCHILDERIJEN OVER 
LANDGOED SANDWIJCK

DOOR HENK VAN DE BUNT

In het weekend van 30 en 31 maart exposeert Abe Postema met schil-
derijen over het landschap van landgoed Sandwijck gelegen aan de 
Utrechtseweg in De Bilt, vlak naast het KNMI.

Abe Postema tekent en maakt al dingen vanaf zijn kinderjaren. Zijn verhaal 
begint bij de Veluwezoom, met het landschap waarin hij is opgegroeid. Een 
streek waar schilders eerder hun sporen nalieten: ‘Ik zwierf uren door die 
natuur, samen met mijn hond. Ik snoof het landschap op, dat ik later schil-
derde. Ik verhuisde. De herinnering aan het landschap bleef. Nu woon ik al 
weer jaren op de Utrechtse heuvelrug. Mijn landschap is nu dat van landgoed 
Sandwijck. Daar ben ik vaak, als wandelaar en vrijwilliger. Maar ook om dat 
landschap te schilderen en te tekenen. Met het verglijden van de seizoenen 
verkleurt het landschap iedere week weer. Ik blijf kijken en vastleggen. ‘

LANDSCHAP
‘De opzet van mijn landschappen is breed en waaiert uit naar het meer ab-
stracte werk wat ik ook maak. De grens tussen realisme en abstract is vloeiend 
in de hedendaagse kunst. Sandwijck 
is een katalysator om oude waarden 
te herijken, een basis voor nieuwe 
wegen, om het landschap opnieuw, 
maar op een net iets andere manier, 
weer te geven.’

De tentoonstelling is in de Oranjerie 
van landhuis Sluishoef op het ter-
rein van Sandwijck. De oranjerie is 
op beide dagen open van 11.00 tot 
17.00 uur.

Voorjaar op Sandwijck door 
Abe Postema.
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Bij Van Ettekoven rietdekkers is inmid-
dels de 9e generatie in opleiding. De 
specialisten bij uitstek stellen dat regel-
matig onderhoud aan een rieten dak 
de levensduur aanzienlijk verlengt en 
ook veel langer de zilvergrijze kleur vast 
houdt. Bij uitvoering van (jaarlijkse) in-
specties worden kleine reparaties dan 
meteen meegenomen.

ALG EN MOS
Daarnaast pleit Van Ettekoven voor 
een behandeling met een alg remover 
waardoor de rietstructuur open blijft, 
het dak goed ventileert en droogt. Bij 

een droog dak zullen insecten zich 
minder aan de oppervlakte van het dak 
ophouden, maar juist dieper tussen het 
riet. Dit zorgt er voor dat de vogels dui-
delijk minder in het riet pikken/krabben 
op zoek naar de insecten en er daar-
door dus minder schade ontstaat. Deze 
behandeling met mos en alg remover 
is overigens ook goed op leistenen en 
pannen daken toe te passen. Zonder 
dat er met hoge druk op de dakpannen 

of leien gespoten wordt, maar eenvou-
dig inspuiten en de natuur zijn werk 
laten doen. Het uiteindelijke resultaat 
laat enige maanden op zich wachten, 
maar het geeft geen gevolgschade, wat 
met afspuiten onder hoge druk vaak 
wel het geval is. 

HOLLANDS RIET
Door de steeds grotere vraag naar riet 
gedekte villa’s, woningen en vakantie 
bungalows is er een groot tekort aan 
Hollands riet. Hollands riet heeft een 
grote diversiteit aan lengte en dikte, 
waardoor er de meest uiteenlopende 

detailleringen mee gemaakt kunnen 
worden. Import vindt inmiddels al 
plaats uit landen als China, Turkije, Uk-
raine, Rusland, Roemenië, Oostenrijk 
en Hongarije. 
Van Ettekoven: ‘Een rieten dak is gebaat 
bij minder CO2. Elke kilometer dat het 
riet niet getransporteerd hoeft te wor-
den, geeft het ook geen vervuiling. Dus 
laten we vooral zuinig zijn op ons Hol-
landse riet’.

Speciaal voor eigenaren van een rieten kapwoning kan het voorjaar bij uitstek ge-

schikt zijn om aandacht aan het dak te besteden. De laatste decennia stijgt de alg-

groei sterk waardoor rietendaken sneller vuil worden en slijten. Dat zie je niet zo 

snel aan het dak, maar merk je aan de hoeveelheden mos en stukjes riet die in de 

tuin liggen.

Onderhoud van een rieten dak verlengt de levensduur.

TIJD VOOR DAKONDERHOUD

Hollands riet heeft een grote diversiteit 
aan lengte en dikte, waardoor er de meest 

uiteenlopende detailleringen
mee gemaakt kunnen worden. 

SAMEN ONTDEKKEN WE JOUW THUIS VAN 
INTERIEURADVIES TOT REALISATIE

PERSOONLIJK INTERIEURADVIES

ONZE STYLISTEN
MAKEN HET VERSCHIL

Soms is het lastig om de keuzes te 

maken, die echt bij jou en je leefsitu-

atie passen. Er is erg veel keuze in het 

aanbod vloeren, raamdecoratie en bij-

voorbeeld verf of behang. Onze stylis-

ten kunnen je hierin goed adviseren. 

Ons interieuradvies van onze stylisten 

biedt alles wat je nodig hebt om jouw 

huis te transformeren in een persoon-

lijk & leefbaar thuis, voor een aantrek-

kelijk bedrag.

BEGIN VANDAAG NOG

Bezoek onze winkel aan Hessenweg 

180A in De Bilt of maak een afspraak, 

tel 030 662 65 99.

HESSENWEG 180A  |   3731JN DE BILT  |   T 030 662 65 99  |   HANS@HOMEMADEBY-VISSER.NL  |  WWW.HOMEMADEBY.NL/VISSER-DE-BILT

DESIGN PLAN 3D

Persoonlijk adviesgesprek met 

een interior designer, bij jou 

thuis of in de winkel

Inspiratie woonstijl, kleur en 

materiaal

Meten en fotograferen ruimte

Indeling gekozen ruimte  

(2D ontwerp)

Impressie gekozen ruimte  

(3D ontwerp)

Visualisatie gekozen producten 

(3D ontwerp)

Persoonlijk plan en 

aankoopadvies

DESIGN DATE

Persoonlijk adviesgesprek met 

een interior designer, bij jou 

thuis of in de winkel

Inspiratie woonstijl, kleur en 

materiaal

Persoonlijk aankoopadvies

DESIGN PLAN

Persoonlijk adviesgesprek met 

een interior designer, bij jou 

thuis of in de winkel

Inspiratie woonstijl, kleur en 

materiaal

Meten en fotograferen ruimte

Impressie gekozen ruimte  

(2D ontwerp)

Persoonlijk plan en 

aankoopadvies
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Voor Hans en Wilma is het een passie 
om een positieve verandering in elk in-
terieur neer te kunnen zetten en ieder 
‘thuis’ te creëren. 
Zij werken uitsluitend met echte 
vakspecialisten, ieder met een ander 
specialisme, maar met hetzelfde doel: 

inspirerende, kwalitatieve, betaalbare 
interieurs creëren waarin je je thuis 
voelt.

ONTZORGEN
Wilma: ‘Soms is het lastig om de keuzes 
te maken, die echt bij jou en je leefsitu-

atie passen. Er is erg veel keuze in het 
aanbod vloeren, raamdecoratie en bij-
voorbeeld verf. 
Onze stylist kan je hierin goed advise-
ren. Zij helpt je bij het maken van de 
juiste keuze en zij weet samen met jou 
de juiste combinaties te vinden zodat 

jouw woonwens wordt vervuld. Het 
hele traject van interieuradvies tot re-
alisatie kunnen we volledig verzorgen. 
We werken samen met fijne vakmensen 
waarvan we weten dat het werk vak-
kundig wordt uitgevoerd. Ontzorgen is 
ons motto.’

Met jarenlange ervaring 

adviseren Hans Visser en 

zijn vrouw Wilma je om 

de juiste keuze te maken 

voor jouw interieur. Of 

je nou langs komt voor 

een mooie nieuwe vloer 

of je gewoon een simpel 

schroefje nodig hebt, je 

wordt met veel gastvrij-

heid en plezier bij Home 

Made By_Visser aan de 

Hessenweg in De Bilt ont-

vangen.

THUIS IS MEER DAN DE PLEK WAAR JE WOONT

Een woonomgeving transformeren tot ‘thuis’ is Home Made By_Visser op het lijf geschreven.

‘Ontzorgen
is ons motto’

Maak kennis met tennis!!!

-  Inloop 
za 23 mrt van 16.00 - 18.00 uur 
met gratis clinic om 17.15u

- Gratis proeflidmaatschap
t/m 30 juni ‘19 incl:

● 4 inlooplessen
● vrij tennissen
● leenracket
● 3 tennisballen
● clubactiviteiten

info: Helen Brinkhuis 06 52633573

info@tautenburg.nl

T.V. Tautenburg
Dierenriem 6A
Maartensdijk

3 GANGEN KEUZEMENU
INCL. WIJNARRANGEMENT

€ 49,50 P.P.

Tussen de gangen door kunt u genieten
van de Happy Swing Society

Dixieland & Swing Orchestra

De Happy Swing Society is een 6-mans formatie met een uitgebreid 
repertoire van Dixieland- en Swingmuziek, afgewisseld met Ballads en 
Caribische muziek. Gestoeld op de originele uitvoeringen van de traditionele 
jazz uit de eerste helft van de vorige eeuw, maar wel met een eigen sound. 

Jaap Schuttevaer - bas,
Hugo Tiel - trombone,
Gé de Jong - banjo/gitaar,
Rinus Havelaar - cornet,
Paul Bejaars - drums,
Arnold Wildschut - klarinet/sax 

www.happyswingsociety.nl

ZATERDAG 6 APRIL 2019

JAZZ-DINER
VAN 18.30 - 21.30 UUR

Reserveren via 0346-218821 / 06-12368755
Groenekanseweg 168 • Groenekan
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Aan de slag tijdens NLdoet
Alweer voor het 7e jaar op rij gaan Biltse ambtenaren met diverse vrijwilligersactiviteiten 

aan de slag, dit jaar onder het motto: ‘Kom erbij’. En dit jaar doet men het samen 
met inwoners! Er staan allerlei activiteiten gepland, zoals klusactiviteiten, 

samen koken of wandelen met ouderen en scholieren. 

Het hele jaar door zet de gemeente 
zich met de eigen medewerkers in 
op het gebied van maatschappelijk 
betrokken ondernemen, verspreid 
over de kernen. De activiteiten va-
riëren van klus- en tuinier-projecten 
tot wandelingen en sportdagen met 
cliënten. Het programma wordt 
zoals altijd gecoördineerd door 
MENS De Bilt, dit jaar onder het 
motto ‘Kom Erbij’. Daarmee roept 
MENS De Bilt op oog voor elkaar 
te hebben, er voor elkaar te zijn en 
vooral: het gesprek met elkaar aan 
te gaan. 

NL Doet
Op vrijdag 15 maart gaf wethou-
der Dolf Smolenaers de aftrap voor 
deze NLdoet activiteiten in de ge-

meente De Bilt. Dit deed hij door 
bij Zorgboerderij Nieuw Touten-
burg in Maartensdijk samen met 
een cliënt de eerste laurierstruik te 
planten ten behoeve van de afraste-
ring van het terrein. Diezelfde dag 
waren er ambtenaren aan de slag bij 
‘De Reiger’, een woonvoorziening 
van Reinaerde voor 26 cliënten 
met een verstandelijke beperking; 
samen met cliënten schilderden en 
tuinierden zij daar.

Meedoen?
Later in het jaar staan nog meer 
activiteiten gepland waaraan ook 
inwoners kunnen meedoen, zoals 
Wandelen in de wijk met bewoners 
van Huize het Oosten (11 april), 
wandel-tweedaagse met bewoners 

van d’Amandelboom (12 en 13 
juni) en sociale flats (Leijen Zuid), 
samen koken en eten met bewoners 
seniorenflats (26 juni). Aansluiten 
bij deze gemeentelijke vrijwil-
ligersactiviteiten kan via Astrid 
Kloosterziel van MENS De Bilt: 
a.kloosterziel@mensdebilt.nl. 

Op zoek naar vrijwilligers of vrij-
willigerswerk? De Vrijwilligers-
centrale van MENS De Bilt heeft 
een vacaturebank, bemiddelt tus-
sen vrijwilligers en maatschap-
pelijke organisaties en organiseert 
ondersteuningsactiviteiten voor 
vrijwilligers. Op www.mensde-
bilt-vwc.nl is meer informatie te 
vinden. 
  [HvdB]

De aftrap is verricht door wethouder Dolf Smolenears (tweede van rechts).

24-uurs AED’s 
bij gemeentelijke gebouwen

Vijf gemeentelijke gebouwen zijn de afgelopen weken voorzien van 24-uurs AED’s. Dit zijn 
het Dorpshuis Hollandsche Rading, Multifunctioneel Centrum De Vierstee in Maartensdijk, 

Sporthal Kees Boekehal, zwembad Brandenburg en het gemeentehuis (kantoorzijde). Door de 
AED’s naar buitenkasten te verplaatsen zijn ze nu ook buiten openingstijden te gebruiken. 

AED’s zijn draagbare apparaten die 
het hartritme weer kunnen herstel-
len bij een hartstilstand. Door snel 
burgerhulp in te zetten bij reanima-
tie patiënten stijgt de overlevings-
kans bij een hartstilstand naar meer 
dan 25%. In de gemeente De Bilt 
hingen al op verschillende plekken 

AED’s, waarvan er slechts enkele 
24 uur per dag bereikbaar waren. 

HartslagNu
Eind 2017 ging burgerhulpverle-
ning via HartslagNu officieel van 
start in de gemeente De Bilt. Dat 
betekent dat de Meldkamer Am-
bulancezorg bij een hartstilstand 
sindsdien niet alleen een ambulan-
ce op weg stuurt, maar ook burger-
hulpverleners in de omgeving alar-
meert. Deze vrijwilligers kunnen 
gebruik maken van de AED’s in die 
cruciale eerste minuten.
Wethouder Madeleine Bakker: ‘Bij 
een harstilstand moet snel hulp wor-
den verleend. Hoe fijn is het dat in-
woners elkaar die hulp kunnen bie-
den? Dan is het wel belangrijk dat 
AED’s permanent toegankelijk zijn. 
Dat was al op een aantal plaatsen 

binnen onze gemeente het geval, 
maar nu dus ook bij deze gemeen-
telijke gebouwen. Zo vergroten we 
samen de kans op overleven’. 

Hulpverlener
De burgerhulpverlening via Hart-
slagNu is mogelijk dankzij de sa-
menwerkingsovereenkomst die de 
gemeente De Bilt is aangegaan met 
de Regionale Ambulance Voorzie-
ning Utrecht (RAVU) en Stichting 
Hartslag De Bilt. Om burgerhulp-
verlening tot een succes te maken 
is het van belang dat er voldoende 
opgeleide vrijwilligers en beschik-
bare AED’s zijn. Wilt u ook burger-
hulpverlener worden? Meld u aan 
via de website www.hartslagnu.nl. 
Daar kunt u ook uw AED aanmel-
den om deze beschikbaar te stellen 
voor hulpverlening.

De AED bij multifunctioneel centrum 
De Vierstee in Maartensdijk. 
  [foto Henk van de Bunt]

Veel vraag naar deelfietsen
In 2018 is een proef gestart met deelfietsen in de ge-
meente De Bilt. Uit de evaluatie is gebleken dat zo-
wel werkgevers, gemeente als leverancier positief zijn 
over de proef. In het afgelopen jaar was een behoor-
lijke stijging te zien in het gebruik van de zogenoemde 
campusbikes. Deze voorziet duidelijk in een behoefte 
in het voor- en natransport na een bus- of treinrit. Dat 
is onder meer een gevolg van uitbreiding van de uitgif-
tepunten bij grote werkgevers. Naast een uitgiftepunt 
op de locatie Sweco zijn ook uitgiftepunten in gebruik 
genomen bij het Science Park Bilthoven en het Berg en 
Bosch-terrein. Ook de uitgiftepunten bij het ‘Tunneltje 
De Bilt’ en station Bilthoven zijn succesvol. 

Het College blijft graag ruimte geven aan de cam-
pusbikes en heeft besloten deze deelfietsen voor on-
bepaalde tijd te faciliteren. Daartoe behoudt men de 
huidige uitgiftepunten, verdubbelt men de capaciteit 
bij ‘Tunneltje De Bilt’ en plaatst men een extra uit-
giftepunt aan de noordzijde van station Bilthoven. 
Naast de campusbikes, gaat een nieuwe speler in de 
gemeente Utrecht deelfietsen inzetten om het Utrecht 
Science park bereikbaar te houden. Het College facili-
teert deze ontwikkeling door enkele van de bestaande 
stallingen open te stellen voor het stallen en weer mee-

nemen van de deelfietsen van deze nieuwe speler. Het 
is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze fietsen op 
elke gewenste locatie in onze gemeente kunnen wor-
den achtergelaten. 
Het College constateert, dat ook de OV-fiets goed 
gebruikt wordt. Regelmatig zijn de OV-fietsen bij 
station Bilthoven niet meer voorradig. Samen met de 
Provincie Utrecht dringt het College bij de beheerder 
van de OV-fietsen aan om te zorgen voor een vol-
doende aanbod.      [HvdB]

Naast een uitgiftepunt op de locatie Sweco zijn er ook uitgiftepunten bij 
het Science Park Bilthoven en het Berg en Bosch-terrein. 
[foto Henk van de Bunt]

Open repetitie AZM
Donderdag 28 maart houdt het Algemeen Zangkoor Maartensdijk een 
open repetitie. Men is van harte uitgenodigd om kennis te maken met 
het koor of om geheel vrijblijvend een avond mee te zingen. 
De repetitie vindt plaats in De Vierstee, Nachtegaallaan te Maartensdijk 
om 20.00 uur. Als gast zingt deze avond ook een koor uit Miescisko 
(Polen) mee. Voor meer info zie www.zangkoormaartensdijk.nl 

Aftrap voor eerste 
snelfietsroute

De provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest 
en Amersfoort hebben op woensdagmiddag 13 maart het startsein 
gegeven voor de realisatie van de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort. 
Dat deden ze door elk hun schakel in een grotere ketting te koppelen. 
Dat symboliseert hoe bestaande stukken fietspad aan elkaar worden 
geknoopt, verbreed en uitgebreid, tot één snelfietsroute.

De vijf verantwoordelijke bestuurders zaten bij deze bijeenkomst al-
lemaal op een ander type fiets. Al fietsend op een rollerbank spraken 
gedeputeerde Dennis Straat van de provincie en de wethouders Lot van 
Hooijdonk van Utrecht, André Landwehr van De Bilt, Wouter Catsburg 
van Zeist, Nermina Kundic van Soest en Hans Buijtelaar van Amers-
foort hun steun uit voor deze ‘kettingreactie’ bij de nieuwe snelfiets-
route Utrecht-Amersfoort. Dat is de eerste van zeven snelfietsroutes in 
de provincie.

Zeven 
De route Utrecht-Amersfoort is de eerste snelfietsroute in de provin-
cie Utrecht waarmee de betrokken gemeenten en de provincie aan de 
slag gaan. Nog zes andere snelfietsroutes staan in de steigers. Het gaat 
om de routes Utrecht-Veenendaal, Utrecht-IJsselstein, Utrecht-Woer-
den, Amersfoort-Bunschoten/Spakenburg, Amersfoort-Hilversum en 
Amersfoort-Veenendaal.
Op de zeven snelfietsroutes, die de provincie Utrecht wil realiseren, krij-
gen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen 
bij verkeerslichten op de route. Fietspaden en -stroken worden verbreed 
en in asfalt of beton uitgevoerd. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en 
veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knoop-
punten ook per fiets goed bereikbaar. Hierdoor wordt het aantrekkelij-
ker om ook voor langere afstanden de fiets te nemen.                      [HvdB]

De bestuurders koppelen schakels aan een grote ketting 
(foto Rick Huisinga). 
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STUNTSSTUNTSSTUNTS

De weekendstunt aanbiedingen zijn geldig van vrijdag 22 t/m zondag 24 maart 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting en bij 4+2 gratis krijg je 33,34% korting op de totaalprijs. 

Cantaloupe 
meloen

Snoeptomaten
Emmer van 1 kilo

 2.99 
KILO

 0.99 
PER STUK

G’woon 
koffi ebonen
Alle zakken van 1 kilo
Van /6.16 - /7.19
Voor 3.08 - 3.60

STUNT
WEEKEND

Coca-Cola 
of Fanta
6 fl essen van 1 liter
Van /9.30 - /9.84
Voor 6.20 - 6.56

STUNT
WEEKEND

 4+2
GRATIS

Heinz Seriously
Good mayonaise
Fles van 220 ml
Van /1.43

STUNT
WEEKEND

Nescafé 
oploskoffi e
2 potten van 50 - 200 gram
Van /4.74 - /11.90
Voor 2.37 - 5.95

STUNT
WEEKEND

 1+1
GRATIS

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 maart 2019, tenzij anders aangegeven bij de aanbieding. Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 50%
KORTING  0.49 
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Het Nieuwe Lyceum organiseert 
vierde TEDxYouth

door Walter Eijndhoven 

Donderdag 28 maart organiseren leerlingen uit klas 5 VWO van Het Nieuwe Lyceum (HNL) in 
Bilthoven voor de vierde keer een TEDxYouth. De Bilthovense school heeft een officiële licentie. 

Het thema voor dit jaar is ‘What if’ . Acht sprekers geven weer acte de presence en 
vertellen over onder andere drones, wilde dieren filmen en nog veel meer. 

‘In januari hoorden wij dat weer 
een TEDx avond aanstaande is en 
dat Ingrid Sickler, docente aan Het 
Nieuwe Lyceum weer leerlingen 
zocht om dit event mede te organi-
seren’, begint PR-lid Coen Sluijters 
zijn verhaal. ‘Maar voor het zover 
was, moest eerst een commissie 
worden gevormd. Iedereen met 
interesse in organiseren, kon zich 
melden bij Ingrid Sickler, maar dat 
was nog niet alles. Elke leerling 
moest ook aangeven waarom hij/
zij in de commissie wilde plaats-
nemen. Op basis daarvan kon een 
leerling toetreden tot de commissie.

Sprekers
De organisatie bestaat uit 19 leer-
lingen, met diverse taken. Van 
voorzitter, secretaris en publicisten 
tot communicatie, marketing en het 

maken van t-shirts. Door hun erva-
ring van inmiddels drie jaar heeft 
het team van HNL weer geweldige 
sprekers kunnen strikken voor een 
TEDx: Chantal de Boer (vertelt 
over haar dansdroom), Charlotte 
Nijs (journaliste bij Hart van Ne-
derland en oud-leerling HNL), 
sociaal ondernemer Joep Langen 
(vertelt over zijn talentonwikke-
lingsprogramma), Lianne Steen-
kamp (producer en filmer van wilde 
dieren in Zuid-Afrika), prof. dr.ir 
Guus Velders (behorend tot de top 
100 van meest invloedrijke mensen 
en werkzaam bij het RIVM en Uni-
versiteit Utrecht), Reinier van Lan-
schot (lijsttrekker van VOLT, een 
radicale, politieke middenpartij), 
Rubin Geerlings (bouwt op zijn 14e 
al drones) en als laatste Tim Riet-
bergen (bioloog en onderzoeker).

TED
Het evenement TED staat voor 
Technology, Entertainment, Design 
en werd voor het eerst gehouden in 
1984, in Californië. Van daaruit is 
het uiteindelijk ook overgewaaid 
naar Nederland. Sprekers worden 
uitgenodigd om in maximaal 18 
minuten ‘ de presentatie van hun 
leven’  te houden op hun gebied 
van expertise of over een bepaald 
project, waarvan zij vinden dat het 
een idee is dat verspreid moet wor-
den. De inhoud van de presentaties 
bevat geen zware theoretische kost, 
maar wordt voor iedere belang-
stellende zo toegankelijk mogelijk 
gemaakt. Op deze manier wordt 
geprobeerd begrip en bewustzijn 
te kweken en toepassingen van de 
wetenschappen te laten zien die 
kunnen bijdragen aan een betere 
wereld. Via YouTube kunnen veel 
TEDtalks worden bekeken. Tij-
dens het TEDx-evenement houden 
de sprekers hun toespraak in het 
Engels. Op HNL wordt de TEDx 
zowel in het Engels als in het Ne-
derlands gehouden. 

Het evenement vindt plaats op don-
derdag 28 maart van 18.45 uur tot 
22.30 uur op Het Nieuwe Lyceum, 
Jan Steenlaan 38 in Bilthoven. Voor 
meer informatie: 
TEDxYouth@HNLBilthoven

Unieke begeleiding bij 
Aeres MAVO Bilthoven 

Aeres MAVO Bilthoven start het 
komende schooljaar met unieke be-
geleiding voor alle leerlingen. Toen 
directeur Janny Rijks drie jaar ge-
leden op de school begon, viel het 
haar op dat er veel leerlingen ge-
bruik maakten van ondersteuning 
vanuit huiswerkinstituten of andere 
vormen van onderwijsbegeleiding. 
Leerlingen die na schooltijd nog 
meerdere uren, zo niet dagen door-
brachten om onder begeleiding te 
leren. Vanuit de wetenschap dat er 
buiten de school veel ondersteu-
ning wordt geboden, ontstond het 
idee om dit binnen de muren van 
de school te organiseren. In over-
leg met AOB Maltha heeft dat idee 
vorm gekregen. 

Dit schooljaar is er een pilot ge-
draaid waarbij alle leerlingen onder 
schooltijd trainingen aangeboden 

kregen. Plantrainingen, faalangst-
training, motivatietraining, exa-
menstresstraining en studievaar-
digheidstraining. Samen met 
leerlingen wordt er anders naar on-
derwijs gekeken. Leerlingen geven 
aan de trainingen op zich prettig 
te vinden maar zij willen dit graag 
van hun eigen vertrouwde docenten 
krijgen. Daarom worden de trainin-
gen komend schooljaar door eigen 
docenten van de school gegeven die 
hiervoor speciaal getraind zijn. 

Groei
‘Talent voor groei’ is het motto van 
de school. Zo hebben alle leerlin-
gen een eigen leerplan waarbij 1/3 
van het lesprogramma aan te pas-
sen is aan de individuele leerling. 
De basis is het toewerken naar een 
Mavo-diploma of Havo-diploma. 
Zo kunnen sommige leerlingen met 

een kader/TL advies toch een mavo 
diploma behalen. Alle leerlingen 
krijgen de kans om alvast delen 
van het centraal examen in klas 3 te 
doen om zo tijd en ruimte te hebben 
om met onderdelen van de havo te 
starten of om kennis te maken met 
het MBO. 

De school heeft een eigen studie-
ruimte waar leerlingen samen of 
zelfstandig in alle rust kunnen wer-
ken aan hun opdracht. Dit betekent 
dat alle leerlingen van de Aeres 
MAVO Bilthoven de begeleiding 
kunnen krijgen die ook door on-
derwijs/huiswerkinstituten aange-
boden worden. Leerlingen worden 
in 4 jaar tijd klaargestoomd om als 
wereldburger bewuste keuzes te 
kunnen maken voor hun vervolg-
onderwijs.
  (Peter van Esschoten )

Repair Café Bilthoven 
Zaterdag 23 maart is er van 11.00 
tot 14.30 uur Repair Café bij de 
WVT (Talinglaan 10) in Bilthoven. 
Je kunt hier jouw kapotte spullen 
komen repareren met hulp van er-
varen reparateurs. 
Zij helpen bij het repareren van 
kleding, elektrische apparaten, 

computers, fietsen, houtwerk en 
speelgoed. Voor de kinderen is er 
een knutseltafel waar zij, onder 
deskundige begeleiding, de mooi-
ste dingen kunnen maken van recy-
clemateriaal. 
Zo maken we de afvalberg kleiner, 
en hebben we een gezellige zater-

dagmiddag vol lokale ontmoetin-
gen.

Het Repair Café wordt georgani-
seerd door Transition Town de Bilt 
in samenwerking met welzijnsorga-
nisatie WVT. Meer informatie op: 
https://repaircafebilthoven

Drummen in de klas
Leerlingen van basisschool ‘t Kompas in Westbroek krijgen zeven 
weken lang muziekles van docenten van de plaatselijke Muziekver-
eniging Vriendenkring. Vorige week zijn ze aan de slag gegaan met 
saxofoons, bugels, drums en andere instrumenten van de fanfare.

Elke dinsdag krijgen de kinderen drie kwartier les in twee groepen (5/6 
en 7/8) van Els, Tessa en Jaap, die saxofoon, hoogkoper zoals bugel, 
en percussie doceren. Dat doen ze nu ook al voor leerlingen van Vrien-
denkring . De laatste les - vlak voor de meivakantie - mogen de ouders 
naar een heus optreden van de bovenbouw komen kijken. Maar de on-
derbouw is eveneens van de partij: als begeleidingskoor. Bovendien 
krijgen zij ook al een proefles, als smaakmaker voor later. 

Fanfare
Al met al hoopt Vriendenkring 
de kinderen te enthousiasmeren 
voor muziek maken én voor de 
fanfare. De Vriendenkring bestaat 
nu al voor de helft uit jongeren en 
nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Doorgaans mogen ze binnen een 
jaar meespelen met het orkest. 
Dat betekent bijvoorbeeld buiten 
meelopen met de fanfare, tijdens 
het Oranjefeest en de intocht van 
Sinterklaas, maar ook twee keer in 
het jaar een concert geven en soms 
optreden op een festival. 
De lessen worden gefinancierd 
door de school. De aanschaf van 
extra instrumenten wordt onder an-
dere ondersteund door de sponsors 
van de muziekvereniging en door 
de Westbroekse Ondernemersver-
eniging.                            (Karin Bos)

Je kiest vaak voor hoog koper 
gekozen vanwege de klank of 
omdat je er mee kunt samenspelen 
met een paar vrienden of met 
velen in een orkest. 

Doelen Rabobank ALS 
Lenteloop 2019 bekend

Over zo’n drie maanden vindt alweer de vierde editie van de Rabo-
bank ALS Lenteloop in deze gemeente plaats. Op 10 juni - Tweede 
Pinksterdag -  wordt het grote parkeerterrein ‘de Driehoek’ naast 
het NS-Station omgebouwd tot de nieuwe feestlocatie met start en 
finish op het naastgelegen fietspad. 
Tijdens dit evenement kunnen deelnemers ervoor kiezen 5 km of 10 
km hard te lopen of 5 km wandelen. Voor de jonge sportievelingen is 
er de 2,5 km Kidsrun. Om deelname voor iedereen mogelijk te maken 
is er ook de 500 m ALS Special parcours wat wandelend of met de 
rolstoel afgelegd kan worden. Een mooi nieuw loop- en muziekpro-
gramma maakt inschrijven zeer de moeite waard. www.alslenteloop.nl. 
Het leven wordt gevierd maar ook wordt geprobeerd zoveel mogelijk 
geld in te zamelen.
Het ALS Lenteloop bestuur heeft haar doelen voor 2019 vastgesteld: 
project TRICALS voor versnelling van de speurtocht naar oorzaak en 
therapie en het Mauritshuys in De Bilt voor verbeterde zorg. ‘TRICALS 
is de opvolger van Project Tryme, waaraan eerder jaren gedoneerd is. 
Het Mauritshuys van Hospice/Demeter in de Bilt is een nieuw project 
waarmee we heel concreet iets aan verbeterde zorg, de zogenaamde res-
pijt-zorg, voor ALS patiënten en hun naasten kunnen doen. We zijn blij 
dat we met de ALS Lenteloop hieraan kunnen bijdragen!’, aldus Mi-
rande Waterlaat, voorzitter van het Rabobank ALS Lenteloop bestuur. 

Stagereporter

Vrijdag had RegioTV een jonge journalist in dienst: Noah van der Lek. 
Deze leerling van de Julianaschool uit Bilthoven liep een dag stage tij-
dens de opnames voor NLDoet. Hij interviewde de locoburgemeester en 
de zorgboerin van Nieuw Toutenburg in Maartensdijk.   [HvdB]
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Gratis compost
Tijdens de Landelijke Compostdag op zater-
dag 30 maart kunt u tussen 9.00 en 12.00 
uur met uw milieupas een gratis zak compost 
ophalen. De compost wordt verstrekt in zak-
ken van 40 liter op de gemeentewerf aan 
Weltevreden 22 in De Bilt. De compost is 
perfect voor gebruik in de tuin. Gemengd 
met tuinaarde is het geschikt voor alle tuin- 
en potplanten

Wethouder- 
spreekuren
U kunt iedere maand zonder afspraak naar 
het spreekuur van de wethouder van uw 
dorp. Een manier voor u om in gesprek te 
gaan met het gemeentebestuur en voor de 
wethouders om te vernemen wat er leeft. 
Ook in gesprek met een wethouder in uw 
dorp? Kijk op www.debilt.nl/spreekuren voor 
het overzicht van de spreekuren. 

Reisdocument nodig? 
Maak een afspraak!
Om u goed en snel van dienst te kunnen zijn 
werken wij uitsluitend op afspraak. U kunt via 
www.debilt.nl/afspraak online een afspraak 
maken. Doet u dit ruim van tevoren, dan 
heeft u meer kans dat u hiervoor een tijdstip 
kunt kiezen dat u goed uitkomt. U ontvangt 
per e-mail een bevestiging en een dag van 
tevoren een herinnering. Geen internet? Maak 
dan een afspraak via: 030 - 228 94 11. 

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 
kantoortijden: (06) 558 76 775

Uw pand gekraakt? En nu? Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuwe en gewijzigde geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:  Vinkenlaan, riool wegen reconstructie tot 29 maart 2019.
Bilthoven:   Overboslaan, Parklaan, Korte Boslaan, Hoflaan en Noord-Houdringel-

aan, riool wegen reconstructie tot 01 juni 2019.
Westbroek:   Wolkammerweg, Schutmeesterweg, Kleppermanweg, Holsblokkenweg, 

afkoppelen hemelwater riool en herstraten rijweg tot 5 april 2019.
De Bilt:   Blauwkapelseweg en omgeving, kabel- en leidingwerkzaamheden tot 

29 maart 2019.
De Bilt:  gehele gemeente, kolken reinigen tot 29 maart 2019.
Bilthoven:  Zwanenlaan, vervangen hoofdriool, tot 29 maart 2019.
Bilthoven:  Korhoenlaan, renovatiewerk bomen / rioolonderhoud tot 03 mei 2019.
Groenekan:   Koningin Wilhelminaweg, herstelwerkzaamheden aan fietspad tot 29 

maart 2019.
Maartensdijk:  Nachtegaallaan, baggerwerk en herstel muur bij Vierstee tot 29 maart 

2019.
Bilthoven:  Zweerslaan, herstraten rijweg van 18 tot 22 maart 2019.

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

De afgelopen periode is in de gemeente 
De Bilt verschillende malen sprake ge-
weest van het kraken van panden. Dit 
is een fenomeen dat veel onrust en zor-
gen met zich mee brengt. Zowel voor 
de vastgoedeigenaar als voor de omge-
ving. 

Bij het verkopen of (her)ontwikkelen van on-
roerend goed is er regelmatig sprake van tij-
delijke leegstand. Deze tijdelijke leegstand 
brengt voor de eigenaar ongewenste risico’s 
op kraak met zich mee. Met dit bericht waar-
schuwen wij u voor de negatieve gevolgen 
van kraak en brengen wij mogelijke preven-
tieve maatregelen onder uw aandacht.

Voorkomen is beter dan genezen
Komt uw vastgoed op korte termijn leeg te 
staan, neem dan de nodige maatregelen om 
snel te kunnen ingrijpen. Maak gebruik van 
een beveiligingssysteem, regelmatige con-
troles door een beveiligingsbedrijf of laat uw 
pand door een erkend bedrijf in leegstands-
beheer bewonen. Licht de politie en de bu-
ren in dat uw pand op korte termijn leeg 
komt te staan en dat het risico bestaat dat 
krakers het pand betrekken. 

Laat u adviseren
U komt erachter dat mensen ongevraagd het 
lege pand betrokken hebben: krakers. Wat 
te doen? Doet u als eigenaar zo snel mogelijk 
aangifte van kraak bij de politie. U kunt het 
pand laten ontruimen, maar dan moet u zich 
goed op de hoogte stellen van de geldende 
rechten en plichten en moet de procedure 
zorgvuldig gevolgd worden. Dit kan enkele 
maanden duren. U moet de krakers in de ge-

legenheid stellen om uw woning of pand vrij-
willig te verlaten dan wel een kort geding 
aan te spannen. Iedere opsporingsambte-
naar mag overgaan tot strafrechtelijke ont-
ruiming. Om het pand binnen te gaan, heeft 
deze een machtiging van de officier van jus-
titie nodig. Het Openbaar Ministerie moet de 
voorgenomen ontruiming vooraf en schrifte-
lijk aan de ongewenste bewoners aankondi-
gen. De ontruiming vindt dan binnen acht 
weken plaats, maar nooit binnen de eerste 
zeven dagen. In principe is de gemeente 
geen partij waar het gaat om kraak van par-
ticulier bezit. Daarom is het belangrijk is dat 
u zich laat adviseren door een expert.

Bijzondere omstandigheden
Alleen als er bijzondere omstandigheden 
zijn, mag het illegaal bewoonde pand onmid-
dellijk worden ontruimd. U hoeft dan de be-
slissing van de voorzieningenrechter in het 
kort geding niet af te wachten. Bijzondere 
omstandigheden kunnen zijn, dat de krakers 
verdacht worden van het schenden van het 
huisrecht van een ander of een strafbaar feit 
waardoor u als rechthebbende van het pand 
ernstig wordt getroffen. Andere bijzondere 
omstandigheden kunnen zijn wanneer er een 
gevaarlijke situatie ontstaat voor de krakers 
zelf, hun omgeving of bij de ontruiming be-
trokken personen, of wanneer er ernstige 
vrees voor verstoring van de openbare orde 
en veiligheid is. 

Melden ongeregeldheden
Mocht u ongeregeldheden rondom panden 
zien of vernemen, dan horen wij dit graag via 
030 – 228 94 11. Bel bij heterdaad of consta-
tering in de eerste 24 uur altijd de politie.  

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 28 maart vanaf 19.30 uur in de Mathilde-
zaal van het gemeentehuis in Bilthoven. Naast het Vragenhalfuur, de Lijst Ingeko-
men Stukken en eventuele moties vreemd aan de agenda zijn de onderwerpen:
• Vaststellen nieuw subsidiebeleid en gewijzigde Algemene Subsidieverordening
• Instemmen met bouwstenen Ruimtelijk-economisch programma U10
• Vaststellen bestemmingsplan ‘Golfbaan Ruigenhoek’
•  Vaststellen verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning  

Voordorpsedijk 29A

De agenda en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergaderingen vindt 
u op debilt.raadsinformatie.nl. Hier kunt u alle raads- en commissievergaderingen 
live volgen.

Wilt u de raad spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meldt u dan 
aan voor het ‘informeel contact’, voorafgaand aan de vergadering van de commissie 
Openbare Ruimte op 11 april. Dat kan door een e-mail te sturen naar raadsgriffie@
debilt.nl of bel (030) 228 91 64. Ook met vragen over de agenda of de stukken kunt 
u bij de griffie terecht.  

Broedseizoen en bomen kappen

In het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli 
mag u geen bomen kappen wanneer er vo-
gels in broeden. De kap mag dan pas na 15 
juli plaatsvinden of eerder wanneer het 
broedsel klaar is. Voor de kap heeft u een 
omgevingsvergunning nodig van de ge-
meente en u moet een deskundige de boom 
en de omgeving laten controleren op broe-
dende vogels. Het bedrijf dat uw boom gaat 
kappen mag deze controle niet zelf uitvoe-
ren.

Noodkap
Voor de beoordeling van een acute noodkap 
maakt u een afspraak met een toezichthou-
der van de gemeente via (030) 228 94 11. 
Deze beoordeelt ter plekke of er sprake is 
van een noodsituatie. Ook een noodkap is 

vergunningplichtig. Direct na de noodkap 
vraagt u alsnog een omgevingsvergunning 
aan. Bij een constatering van illegale kap ris-
keert u een procesverbaal en kan u een her-
plantplicht worden opgelegd.

Aanvragen
Met behulp van uw DigiD kunt u eenvoudig 
een omgevingsvergunning aanvragen via het 
Omgevingsloket Online

Informatie
Op www.debilt.nl/boomkappen vindt u alle 
informatie die u nodig heeft inclusief welke 
bomen vergunningplichtig zijn. Kijk ook op 
www.vogelbescherming.nl en www.rvo.nl 
voor meer informatie over het kappen van 
bomen tijdens het broedseizoen.
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AZM viert 50 jarig jubileum
door Kees Diepeveen

Vijftig jaar geleden werd op donderdag 14 maart 1969 de oprichtingsvergadering gehouden. 
Onder de naam Neutraal Gemengd Zangkoor Maartensdijk ging het koor van start Al snel 

werd de naam gewijzigd in Algemeen Zangkoor Maartensdijk. Het 65 leden tellende 
koor viert dit jaar haar 50 jarig jubileum.

Gedurende het jubileumjaar vin-
den een aantal activiteiten plaats 
te beginnen met een feestelijke 
avond voor de leden. Donderdag-
avond is de repetitieavond. In de 
historie van het koor is het nog niet 
voorgekomen dat een jubileumda-
tum op een repetitieavond viel. 
Reden om er een bijzondere avond 
van te maken. De zaal was deze 
avond niet ingericht om te zingen 
maar meer ingericht op gezellig-
heid en onderling contact. Ook 
waren er stukjes historie te zien als 
concertkleding door de jaren heen, 
fotomateriaal en krantenartikelen 
evenals twee scheidingswandjes 
met posters van alle concerten die 
hebben plaatsgevonden. Veel le-

den hadden heerlijke baksels mee-
gebracht voor later op de avond. 

Doelen
Voorzitter Dienke Grootenhuis 
opende de avond met een histori-
sche terugblik. Er was veel mate-
riaal bewaard gebleven, zelfs de 
notulen van de oprichtingsverga-
dering in 1969. Hoogtepunten in 
de geschiedenis waren de avond-
vullende klassieke concerten met 
professionele orkesten en solisten 
in Maartensdijk, De Bilt maar 
ook in De Doelen in Rotterdam. 
Ook de populaire concerten met 
prachtige bands in onder andere 
het Gooilandtheater in Hilversum 
en de vele Kerstuitvoeringen. Een 

bijzonder plaats in de historie van 
AZM nemen de drie gigantische 
Megazangfestijnen in die rond 
2000 plaats vonden in grote ten-
ten op de voetbalvelden waar 700 
zangers op af kwamen om een dag 
populaire thema’s te zingen en de 
dag af te sluiten met een feestelijk 
concert.

Oorkonde
Namens de Koninklijke Bond van 
Zang- en Oratorium Verenigingen 
was Gield van de Pelt aanwezig 
om aan voorzitter Dienke Groot-
enhuis een oorkonde uit te reiken 
als felicitatie voor dit jubileum. 
Daarna zong het koor onder lei-
ding van dirigent Stephan Pas en 

Het jubilerende koor poseert tijdens de feestavond.

Open dag tennis 
bij TV Helios

Omdat TV Helios dit jaar 50 jaar bestaat krijgt de jaarlijkse Open 
dag op zondag 31 maart een extra feestelijk tintje. Iedereen die in-
teresse heeft in de tennissport is van harte welkom aan de Kees 
Boekelaan 8a (tegenover Sportcentrum KEES) in Bilthoven. Het 
enige wat je nodig hebt zijn sportschoenen zonder profiel; voor een 
tennisracket zorgt Helios. 

Vanaf 10.00 uur is de jeugd welkom om kennis te maken met tennis 
(Tennis kids) door mee te doen aan het openingstoernooi. Om 12.00 
verzorgt tennisschool UTO een clinic waar ook iedereen aan mee kan 
doen. Vervolgens is het vanaf 13.00 uur de beurt aan senioren (vanaf 18 
jaar) om het tennisracket te hanteren en mee te spelen. En als je mocht 
besluiten deze dag lid te worden is het inschrijfgeld helemaal gratis!!
Deze dag is de aftrap van een feestelijk jubileumjaar met in de loop van 
de middag het hijsen van de nieuwe jubileumvlag, het bedanken van 
de Club van 50. De dag wordt besloten met een eerste optreden van de 
speciaal vanwege de 50 jarige club samengestelde Heliosband, allemaal 
leden van de club.

Verder
Gedurende het hele seizoen zijn er verder evenementen: naast het jaar-
lijkse Helios Open (senioren) in juni met een grote feestavond in het 
slotweekend, de interne clubkampioenschappen voor senioren. Het 
eerste weekend van augustus, komt de bevriende tennisclub Blauweis 
uit Taunusstein (Dld) voor een 10e ontmoeting naar Bilthoven. Naast 
tennis zullen de Duits gasten al wandelend en fietsend door de 6 kernen 
van de gemeente worden geleid.

Jeugd
Ook voor de jeugd zijn er verschillende activiteiten door het seizoen 
heen. De interne Tennis-kids competitie, enkele familie-ochtenden en 
een Ouder-kind toernooi met afsluitende barbecue. 

De samenwerking met sportcentrum Kees biedt eventueel de ruimte 
om op 4 banen binnen te spelen. Voor meer info: bekijk de website 
ww.helios-bilthoven.nl of kom op zondag 31 maart naar het park aan de 
Kees Boekelaan 8a.           (Jos Vringer)

Sportspeeltuin voor kinderen
Veel ballen en genoeg ruimte om 
lekker rond te rennen. Veel meer is 
er niet nodig om kleuters een leuke 
middag te bezorgen. Dit bewees de 
Bilthovense Volleybalvereniging Ire-
ne woensdagmiddag in sporthal Kees 
Boeke, waar zij de eerste editie van 
de Sportspeeltuin organiseerde.
Het gaat vooral om plezier krijgen 
in bewegen (met en zonder bal) en 
de ontwikkeling van de motoriek. 
Kinderen klimmen, klauteren, van-
gen, gooien, rennen in een spelvorm 
die goed aansluit bij hun belevings-
wereld. De enthousiaste trainster 

Oranjeconcours De Bilt 2019
De voorbereidingen voor het 38e 
Oranjeconcours in Bilthoven zijn 
weer in volle gang. Op zaterdag 
27 april zal dit mooie concours 
plaatsvinden op de terreinen aan de 
Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven 
met als decor het Gemeentehuis 
Jagtlust in samenwerking met het 
Spellenfestival voor de jeugd.
Liefhebbers van Tuigpaarden, Hac-
kney’s, Tuigpaarden Fries Ras en 
Shetland Pony’s kunnen hun hart 
ophalen tijdens deze middag vol 
paardensport. Het Oranjeconcours, 
in de aangespannen wedstrijdsport 
bekend als startwedstrijd van het 
‘groene’ seizoen, laat het beste zien 
van deze verschillende rassen.
Naast de hierboven genoemde 

paarden en pony’s, zullen dit jaar 
ook de Trekpaarden van ’t Brabants 
Span op het concours te bewonderen 
zijn. Deze imposante paarden zullen 
een mooie show laten zien als afwis-
seling van de wedstrijdrubrieken. 
De catering zal deze dag worden 
verzorgd door het lokale catering-
collectief ‘de Local Heroes’, zij zijn 
de hele dag en avond aanwezig met 
een ruim aanbod aan eten en drin-
ken. Na afloop van het concours is 
er tot 21.00 uur ’s avonds een DJ 
aanwezig. 

Kinderen
Op het concoursterrein is er voor 
de kinderen de mogelijkheid om 
een rondje op een pony te rijden. 

De ponyritjes worden ook dit jaar 
weer verzorgd door Stal van Brenk 
uit Groenekan. 
Het concours wordt georganiseerd 
i.s.m. het Spellenfestival van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven. 
Hier is voor de jeugd meer dan 
genoeg te beleven. Kinderen t/m 
12 jaar hebben gratis toegang. Het 
Oranjeconcours gaat altijd door, 
ook als het regent.  Het programma 
start om 11.00 uur. Er zijn op het 
terrein stoelen aanwezig. 
Het Oranjeconcours is te vinden op 
www.oranjeconcours.nl; hier ook 
een lijst met bedrijven en instel-
lingen, die het concours financieel 
ondersteunen. Contact: info@oran-
jeconcours.nl       (Nico Lubbe)

NL Doet op de 
grafheuvel

Op landgoed Eyckenstein tussen Maartensdijk en Lage Vuursche waren 
zo’n twintig vrijwilligers met zagen en takkenscharen aan de slag om 
rond de oude Grafkelder de sterk verwilderde rododendrons weer in het 
gareel te krijgen’.       [foto Henk van de Bunt]

pianiste Mirjam van der Veen een 
vijftal feestelijke liederen. 

Open avond
Het koor viert in 2019 het jubi-
leum op verschillende momenten. 
Op de repetitieavond 28 maart is er 
een open avond voor iedereen, die 
belangstelling heeft voor koorzang 
en vrijblijvend wil kennismaken 
met AZM. Het wordt een bijzon-
dere repetitie omdat het Poolse 

koor KANON uit Miescisko op 
bezoek komt en er ook Poolse lie-
deren gezongen zullen worden. Op 
17 mei heeft het koor een feestelijk 
dagje uit om het jubileumprogram-
ma af te sluiten op zondagmiddag 
17 november met een Jubileum-
concert in de St. Maartenskerk in 
Maartensdijk met aansluitend een 
jubileumreceptie. Voor nadere in-
formatie zie www.zangkoormaar-
tensdijk.nl.  

Melinde Maarsseveen had leuke 
spelletjes bedacht en leerde ze de 
eerste balvaardigheden. De kinde-
ren genoten van het bewegen en de 
ouders vonden dit een mooie manier 
om de kinderen de basisvormen van 
bewegen te leren. Aan het eind ging 
de gezonde snack er goed in. 
De volgende drie volleybalspeeltui-

nen zijn op woensdag 20 en 27 maart 
en 3 april van 17.15 uur tot 18.00 
uur. Daarna start het aanbod weer 
vanaf september in blokken van 10 
lessen. Voor vragen over de sport-
speeltuin: irenevolleybalbilthoven@
gmail.com of kom eens vrijblijvend 
meedoen / kijken op woensdagmid-
dag.               (Juul op de Weegh)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nootjes
 De Vierklank 22 20 maart 2019
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Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes 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 

The Holy bible. the king 
James,authorized version 
maat: 14 bij 10cm. €2,-. Tel. 
06-14040516

De landkaart van Nederland 
om op te hangen.Het ophang-
lusje ligt half los €5,-. Tel. 
06-14040516

10 cd’s musica di Angeli reli-
gieus o.a. Beethoven missa 
solemnis, Verdi Messa da 
requiem en Mozart requiem 
samen €2,-. Tel. 06-14040516

12 aardenwerk Delfts blauwe 
bierpullen, per stuk €1,50. 
Tel. 06-51991431

Glazen tafelblad 130x80cm 
dikte 0,8 cm, €10,-. 
Inlichtingen en/of foto: 
06-44732069

Houten stelten (steltlopen) 
€5,-. Inlichtingen en/of foto 
06-44732069, jpm.wortel@
gmail.com

Verzamel lepeltjes van plaat-
sen, letters enz. 19 stuks €25,-
. Tel. 030-2286775

Wolters woordenboek 
Nederlands Engels en Engels 
Nederlands. Hard cover. 1080 
blz. Nieuw €50,-, nu €20,-. 
Tel. 06-41367588

4 fauteuils antraciet op wiel-
tjes met armleuning €45.-. 
Tel. 06-41367588

Radio/cassette/cd speler 
met boxen (los te koppe-
len), draagbaar, zwart, merk 
Philips. In zeer goede staat. 
€15,-. Tel. 0346-212522

Schoenendozen Ikea, wit, 
met doorzichtige cover, 
type Skubb (22x34x15cm), 
z.g.a.n., 15 stuks voor €10,-. 
Tel. 0346-212522

Compleet drumstel merk 
Hoshino, inclusief hyat en 
bekkens. Gebruikt maar nog 
goed. Tel. 0346-213436

Gratis op te halen witte 
smeedijzeren wieg. Tel: 0346-
213681

Benny Neyman box 1974-
2007 2 dvd’s en 5 cd’s €10,-. 
Tel. 035-5771842

Replica Julianapopje porse-
lein 30cm groot €40,-. Tel. 
035-5771842

Een overhanddoek om te bor-
duren. Met de tekst Eet wat 
gaar is. Het is voor gedrukt 
€10,-. Tel. 0346-243758

Mooi autoboek van een Saab 
9-3. Mooi boek met kleur-
rijke foto’s €7,50. Tel. 0346-
243758

Boek met kruisstreek patro-
nen om te borduren met los 
uitneembaar blad €7,50. Tel. 
0346-243758.

Te koop gevraagd
Nodig voor Onderzoek: 
BOEK Bilthoven en De Bilt 
tijdens de 2e WO - Bernard 
Schut t.e.a.b., wordt afge-
haald. Tel: 06 – 44305287. 
E-mail: marianzwaan@gmail.
com

Activiteiten
Op zondag 7 april vindt 
in de OLV-kerk aan de 
Gregoriuslaan 8 een uit-
voering plaats van de 
MATTHÄUS PASSION door 
het Dudok Ensemble olv 
Johan Rooze. Toegang €30 
(CJP €24). Zie www.dudok-
ensemble.nl

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.

Hulp gezocht voor aanleg en 
onderhoud TUINEN, diplo-
ma niet vereist wel rijbewijs. 
Voor 3 tot 5 dagen in de week. 
Tel. 06-50660689

Kun jij goed omgaan met let-
ters en cijfers? Heb jij erva-
ring met Word en Excel en 
werk jij nauwkeurig? Ga dan 
aan de slag als financieel 
BACKOFFICE medewerker!
Regio: Maartensdijk en 
Hollandsche Rading
Aantal uur: 8 uur, flexibel met 
uitzicht op meer
@: solliciteren@berkvacatu-
res.nl
Tel: 06-45133532

Gezocht OPPAS voor 1 doch-
ter op woensdagmiddag tot 
18.00. Voor 3-4 maanden, 
Bilthoven Anoukentjasse@
hotmail.com WhatsApp: 
06-13529407

Personeel aangeboden

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

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

Zeer ervaren betrouwbare 
en goede SCHILDER biedt 
zich aan zowel binnen als 
buitenschilderwerk. Tel. 
06-20605881 of 030-2540327
 

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

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

Jezus zegt: Al wat u bidt en begeert, gelooft dat u het hebt 
ontvangen en het zal geschieden! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel 0634892915

Direct OPPAS 24/7 Bilthoven 
en omstreken inplannen? 
Info, ook ;s avonds en week-
ends: Conny tel. 06-54941521

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

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

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

Op zondag 7 april vindt in de 
OLV-kerk aan de Gregoriuslaan 
8 een uitvoering plaats van de 
MATTHÄUS PASSION door 
het Dudok Ensemble olv Johan 
Rooze. Toegang €30 (CJP €24). 
Zie www.dudokensemble.nl

Gratis: Ledikant 160/200cm 
+ linnenkast. i.g.st. Tel. 0346-
212799. 

Gevonden: kinderfiets in 
Maartensdijk, tel: 06-50453740

Lezing over 
natuurfotografie bij FCB

Op maandag 25 maart a.s. geeft natuurfotograaf 
Leo Vogelenzang een avondvullende lezing  bij fo-
toclub Bilthoven. De bioloog en voormalig docent 
is al tientallen jaren hobbyfotograaf met een grote 
belangstelling voor alles wat de natuur te bieden 
heeft. Onder het motto ‘op het juiste moment op 
de juiste plaats’ weet hij belangrijke aspecten als 
beeldopbouw en sfeer te verwezenlijken. Daar-
naast weet Vogelenzang in zijn foto’s zijn passie 
voor de natuur te combineren met zijn liefde voor 
beeldende kunst. De lezing wordt ondersteund met 
veel foto's en is ook voor niet leden toegankelijk 
Meer info is te vinden op fotoclubbilthoven.nl.
De clubavond wordt gehouden in zalencentrum 
HF Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt. Aanvang 
20.00 uur.

Kleuterdans 
bij Fraternitas 

Sinds augustus 2018 kunnen ook de allerkleinsten 
bij Fraternitas terecht om te dansen. Er is een lesuur 
speciaal voor jongens en meisjes van 4 t/m 7 jaar, ge-
geven door Brechtje Poldermans op woensdag van 
16.30 tot 17.30 uur in de gymnastiekzaal van het 
Lichtruim, Planetenbaan 2 in Bilthoven.
In deze les staat het plezier in bewegen op muziek 
voorop. Met behulp van aansprekende muziek 
wordt de basis voor het dansen aangeleerd. Kinde-
ren leren spelenderwijs bewegingen te combineren 
met muziek. Met behulp van spiegels worden de 
beginselen van dansante bewegingen aangeleerd. 
Er is nog plaats voor jonge dansers en danseressen. 
Info bij Brechtje Poldermans: brechtje@fraternitas-
debilt.nl.

Boekenweek in De Bilt
De komende Boekenweek 23/31 maart brengt de Bilthovense 

Boekhandel met een bijzondere lezingencyclus een 
Ode aan de Vrouw.

Jeroen Hermkens bijt op 23 maart het 
spits af met de opening van zijn expo-
sitie ‘ode aan de vrouw’ in de Kelder 
onder de boekhandel. Koopzondag 
24 maart verzorgt Yvonne van der 
Bijl een lezing over één van de 1001 
vrouwen uit de 20e eeuw; Harkje 
Benthem-de Wilde. Harkje was al 
politiek actief voordat het vrouwen-
kiesrecht bestond en werd raadslid, 
wethouder en locoburgemeester in de 
vroege 20e eeuw.
Lidewijde Paris, voormalig uitgeefdi-
recteur en oprichter van ‘de leesam-
bassade’ komt een wervelende pre-
sentatie geven op dinsdagavond 26 
maart. Zij neemt de toehoorder mee 

naar een wereld vol schrijfsters en 
personages in de wereld van de kunst, 
cultuur en literatuur.
Maroeska Metz, lid van Dutch De-
sign, deelnemer van ‘Heel Holland 
Bakt’ en maker van het kookboek Hoe 
dan?! dat genomineerd werd voor 
beste kookboek van het jaar, vertelt 
donderdagavond 28 maart over haar 
opkomst, ondergang en wederopstan-
ding. Een avond vol levenslessen en 
fijne hapjes.
Alle lezingen vinden plaats in de 
Kelder onder de Bilthovense Boek-
handel. Info over aanvangstijden en 
toegangsprijzen: www.bilthovense-
boekhandel.nl of 030-2281014
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zaterdag
23 maart

aanvang: 14.00 uur COLLEWIJN

FC DE BILT

IJFC

advertentie

DOS naar vierde plek
DOS wilde zaterdag een goede prestatie neerzetten in de strijd om de vierde plaats. De meer 

dan verdiende punten gingen dan ook mee terug naar Westbroek.

In Veenendaal ging DOS prima van 
start. Het publiek van DOS mocht 
alleen de sporthal binnen na het 
betalen van entree, iets wat in de 
Overgangsklasse ongebruikelijk is. 
De toeschouwers zagen dat DOS 
snel op een 0-3 voorsprong kwam. 
De Westbroekers bouwden dit ver-
der uit naar een mooie 2-7 tussen-
stand. SKF kreeg maar geen grip 
op de aanvallen en verdedigend gaf 
DOS goed druk op de gevaarlijkste 

aanvallers. Richting het rustsignaal 
kwam SKF iets dichterbij, maar 
halverwege leidde DOS nog steeds 
met 9-12.

Na rust kenden DOS weer een hele 
sterke start en scoorde viermaal op 
rij en bracht zo de voorsprong op 
9-16. De wedstrijd leek gespeeld, 
maar doordat DOS moeite kreeg 
met afronden gaf het SKF de gele-
genheid om het gat te verkleinen. 

Bij 14-19 lukte het DOS niet meer 
om te scoren, waardoor het in de 
slotseconden nog onnodig span-
nend werd. Gelukkig pakte DOS 
een verdiende 18-19 overwinning. 
DOS wisselt van positie met SKF 
en bezet nu de 4e plek.

Aanstaande zaterdag speelt DOS de 
laatste thuiswedstrijd van de zaal-
competitie. Om 20.15 uur ontvangt 
het De Meeuwen in De Vierstee.

Een spelmoment.

FC De Bilt pakt weer punten
Het zat de laatste weken niet mee met het eerste elftal van FC De Bilt en de enorme voorsprong 
op de nummer twee verdampte tot vier punten. Zaterdag 16 maart kwam BFC op bezoek. De 

bijna 100-jarige club uit Bussum doet het behoorlijk goed in de tweede klasse en FC De Bilt kon 
laten zien dat het zeker tot kampioenskandidaat gerekend mag worden.

In de eerste helft speelde FC De 
Bilt prima voetbal: de ene aanval 
was nog mooier dan de andere, 
maar tot de 34e minuut zat het de 
thuisploeg niet mee. Dat veran-
derde nadat Mano Bakkenes zich 
prima vrijspeelde en een perfecte 
voorzet lanceerde, waarna Ray-
mond van Nistelrooij met een 
snoekduik bij de tweede paal de bal 
in het doel kopte. Vijf minuten later 
was het diezelfde Raymond die met 
een mooie, teruggetrokken voorzet 

Marcel Melissen bediende. Mar-
cel knalde in de loop de bal schit-
terend in de kruising. De ploegen 
leken met een 2-0 stand te gaan rus-
ten maar vlak voor rust trok Marc 
Schuurman mee in de aanval en 
rondde koelbloedig af: 3-0.
Na rust probeerde BFC de schade 
te beperken, maar echt gevaarlijk 
zijn de Bussummers niet geweest. 
De beste kansen waren ook tegen 
de wind in voor FC De Bilt. In een 
soort tikkie-takkie-aanval bleef Jel-

le Vliek het overzicht bewaren en 
stelde Marcel in de gelegenheid om 
de 4-0 voor zijn rekening te nemen. 
De score had best hoger uit kunnen 
vallen maar een 4-0 overwinning 
is natuurlijk prima en geeft vooral 
weer vertrouwen in de rest van het 
seizoen. Delta Sports wist te win-
nen en blijft op vier punten de num-
mer twee.
Volgende week spelen FC De Bilt 1 
en 2 thuis tegen de eerste twee elf-
tallen van IJFC.

Pannenkoek- en waterpolotoernooi 
BZC Brandenburg 

Waterpolovereniging BZC Brandenburg organi-
seerde voor de jongste spelers het inmiddels be-
faamde Pannenkoekentoernooi. Een waterpolo-
toernooi voor en door kinderen, dat voor de laatste 
maal in het oude combi-bad aan de Oude Branden-
burgerweg in Bilthoven heeft plaatsgevonden. 

De twee jeugdteams van BZC Brandenburg in de 

leeftijd tot 9 en tot 11 jaar oud hebben wedstrijden 
gespeeld in een bomvol zwembad Brandenburg te-
gen teams uit onder meer Zeist, Soest, Hilversum, 
Utrecht en Amersfoort. Spelers van andere jeugd-
teams van Brandenburg speelde een belangrijke rol in 
de organisatie van het  waterpolotoernooi. Zij treden 
onder meer op als coach, fotograaf, pannenkoekbak-
ker, scheidsrechter en omroeper.       (Marcel Slijpen)

Het plezier bij dit toernooi stond voorop getuige de foto’s. 

Nova verliest van koploper HKC
Afgelopen zaterdag stond de wed-
strijd tegen koploper HKC op het 
programma. Op papier zou dit geen 
spannende wedstrijd worden, maar 
gezien de uitslagen van afgelopen 
wedstrijden was er kans op een stunt. 
Uit alles bleek dat er vanuit HKC 
geen gevoel was van onderschat-
ting en zij begonnen dan ook sterk 
aan de wedstrijd. Het meegereisde 
publiek was erg aanwezig en zorgde 
voor een goede sfeer in de sporthal. 
Vanaf de beginfase liet HKC direct 

zien dat zij kwamen voor de punten.

Het eerste doelpunt was van ook 
voor de koploper, maar de gelijkma-
ker van de kant van Nova liet niet 
lang op zich wachten. Kort daarna 
wist HKC uit te lopen tot 1-3, waar-
na Nova nog even mee kon komen 
tot 3-6. Maar daarna begon de aan-
val van HKC echt gas te geven. 
Nova kwam te kort in het afvangen 
van de schoten waardoor de ploeg 
uit Hardinxveld-Giessendam kon 

blijven afronden. De ruststand was 
dan ook 4-19 in het voordeel van 
HKC.

Het was duidelijk dat Nova deze 
wedstrijd niet ging winnen. De ver-
dedigende tactiek werd aangepast en 
hiermee werd het scoren van HKC 
iets af gestopt. Nova bleef echter 
achter de feiten aanlopen. De wed-
strijd werd afgefloten met een stand 
van 12-34.
              (Job Paauw)

Handhaving voor TZ
Tegen het reeds gedegradeerde Die Haghe was de opdracht voor 
Korbalclub Tweemaal Zes uit Maartensdijk eigenlijk heel simpel: 
2 punten binnen halen, goede uitslagen in de rest van de poule en 
handhaving in de overgangsklasse zou een feit zijn. 

Na een fantastische opening door TZ stond er na 12 minuten een 10-3 
voorsprong op het scorebord. Hierna werd er verdedigend matig geac-
teerd en was de ruststand 19-15. Na rust liep TZ weer snel uit naar 27-
20 waarna de ploeg nooit meer echt in de problemen kwam. Het werd 
uiteindelijk een doelpuntrijke 34-29 overwinning en daardoor ook de 
definitieve handhaving. Over 14 dagen is de laatste thuiswedstrijd tegen 
de waarschijnlijke kampioen Odik en tevens de laatste zaalwedstrijd 
van Randy, Milenka, Anouk en Nawal; nog eenmaal de kans om te 
knallen, ook hopelijk weer gesteund door een luidruchtige TZ publiek.
                  Hester Ploeg-van Laatum)

Start voetbalplaatjesactie
Zaterdagmorgen 16 maart was bij SVM de officiële aftrap van het 
prachtige JUMBO/SVM voetbalplaatjesalbum. Jelle Farenhorst (JUM-
BO) overhandigde het eerste album aan Frans Bakker (SVM sponsor-
commissie) en Frans van der Tol (voorzitter SVM). Ook de girls van 
SVM JO 8-2-M waren aanwezig met hun leiders. 

Alle SVM-ers krijgen dit boek dankzij de JUMBO gratis .De actie gaat 
vanaf 20 maart in de supermarkt lopen. [foto Henk van de Bunt]



Speuren naar sporen
IVN De Bilt e.o. organiseert 
zondag 24 maart om 11.00 uur 
een sporenwandeling; onder be-
geleiding van deskundige gid-
sen wordt in het Ridderoordse 
Bos gespeurd naar diersporen.

Zin om mee te speuren? De deel-
name is gratis; aanmelden is niet 
nodig. Honden kunnen helaas 
niet mee. Start parkeerplaats aan 
de Gezichtslaan, net ten Noor-
den van de Nieuwe Weteringse-
weg (N234). Info via Margriet 
Hartman (tel. 030 2257277) of 
op www.ivndebilt.nl 
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Strengere controle natuurgebieden
door Henk van de Bunt

De ‘groene BOA ‘s’ (boswachters met een (extra) opleiding tot buitengewoon 
opsporingsambtenaar) hebben de juridische bevoegdheid om in de natuurgebieden waar ze 

werken toezicht te houden, te handhaven en daders van illegale activiteiten te verbaliseren. De 
politie trekt zich terug uit de buitengebieden en verlegt haar aandacht naar stad en dorp.

Dat verhoogt de druk op de BOA ‘s, 
die tegelijkertijd steeds meer te ma-
ken krijgen met weerspannige en 
soms ook fysiek agressieve terrein-
bezoekers; ‘Wanneer je bezoekers 
op hun gedrag aanspreekt is het niet 
de vraag óf je wordt uitgescholden 
maar hoe vaak’.

Samenwerking
Provinciaal woordvoerder Rik van 
Druten licht in een persverklaring 
nader toe: ‘Handhavers en toezicht-
houders gaan meer samenwerken 
om dreigende verloedering in de 
Utrechtse natuurgebieden een halt 
toe te roepen. Een coalitie van de 
provincie, RUD, natuurbeheerders 
en particuliere landgoedeigenaren 
gaan provincie-breed de inzet van 
BOA’s op elkaar afstemmen. Geza-
menlijk bepalen ze voortaan jaar-
lijks hun speerpunten’. ‘De druk op 

het buitengebied neemt op allerlei 
manieren toe’, motiveert gedepu-
teerde Mariëtte Pennarts (handha-
ving), ‘variërend van overtredingen 
van groene wet- en regelgeving tot 
schending van openbare orde en vei-
ligheid. En alle overheden en terrein 
beheerders hebben er last van’. 

Veilig
‘Samen met natuurbeheerders span-
nen wij ons enorm in voor meer en 
betere natuur’, zegt Pennarts collega 
Mirjam Maasdam, gedeputeerde na-
tuur & landschap. ‘Dan moeten we er 
ook voor zorgen dat iedereen veilig 
van die natuur kan genieten’. De pro-
vincie subsidieert hiervoor het extra 
toezicht van terreinbeheerders en 
particuliere grondeigenaren met 17 
euro per hectare opengesteld natuur-
terrein. Voor de 20.000 hectare open-
gesteld natuurterrein in heel Utrecht 

komt dat neer op 340.000 euro per 
jaar. Jaarlijks trekt de provincie al 
sinds 2016 een kwart miljoen uit voor 
extra groene BOA’s en verbetering 
van het toezicht in het buitengebied. 

Betrokken
Een groot aantal organisaties is be-
trokken bij de samenwerking: Staats-
bosbeheer, Natuurmonumenten, 
Utrechts Landschap, Utrecht Parti-
culier Grondbezit (UPG), de Unie 
van Bosgroepen, Natuurcollectief 
Utrecht, Landgoed den Treek, RUD 
Utrecht en de provincie. Daarnaast 
worden ook de politie, Recreatie 
Midden-Nederland, Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug, waterschap-
pen, gemeenten, hengelsportver-
enigingen en wildbeheereenheden 
bij het initiatief betrokken. Otto van 
Boetzelaer (Landgoed Eyckenstein) 
vult aan: ‘Het Toezicht & Hand-
havingsakkoord is een belangrijke 
mijlpaal en een bevestiging dat door 
goede samenwerking natuurdoelen 
bereikt kunnen worden’. 

Controle
De BOA’s moeten bijdragen aan het 
voorkomen van eventuele conflicten 
en dragen door hun aanwezigheid 
bij aan een grotere sociale veilig-
heid in de natuurgebieden. Met name 
op loslopende honden, paardrijden 
waar dat niet is toegestaan, fietsen 
en mountainbiken over wandelpaden 
en/of buiten de daarvoor bestemde 
routes, voor zonsopkomst en na 
zonsondergang verblijven in een na-
tuurgebied, verstoring door muziek, 
vuur of ongeoorloofde recreatie en 
fout parkeren zal veelvuldiger op 
worden gecontroleerd. 

De gevolgen van illegaal vuur stoken in het bos van Eyckenstein (eerder) 
zijn goed zichtbaar. (foto Lex van Boetzelaer)

Foto van een door hond of honden doodgebeten ree. (foto Lex van 
Boetzelaer)

Boomfeestdag in Groenekan 
door Henk van de Bunt

Door een samenwerking van het Groenekans Landschap, De Nijepoort en de gemeente De Bilt 
was het woensdag 13 maart Boomfeestdag in Groenekan. De leerlingen van groep 5 van 

basisschool de Nijepoort gingen onder leiding van juf Inge van Eijden het boomfeest vieren.

Vanaf 09.30 uur was de voorbe-
reiding in het klaslokaal, waarbij 
het Groenekans Landschap een 
presentatie gaf over haar activi-
teiten en het groen in het dorp. Er 
werd uitleg gegeven over bomen 
en welke boom er geplant ging 
worden. De tekeningen die de 
kinderen vooraf hadden gemaakt 
werden verzameld en in een water-
dichte koker geplaatst om onder de 
te planten Eik te begraven voor de 
vinders in de toekomst. Een uurtje 
later vertrokken de leerlingen van 
groep 5 gezamenlijk naar de loca-
tie op de Vijverlaan, waar het no-
dige graafwerk plaatsvond. Mede-

werkers van de gemeente (Ton van 
den Brink en Wolter Kok) zorgden 
voor het plaatsen van de boom met 
een kraan; de koker met tekenin-
gen van alle leerlingen kreeg een 
plaats in het diepe gat en onder 
toezicht van alle aanwezigen werd 
de boom door de leerlingen op de 
koker geplaatst. Na afloop was er 
op school voor alle boomplanters 
de diploma-uitreiking waarbij alle 
leerlingen een diploma op naam 
overhandigd kregen en de boom-
feestdag werd afgesloten.

De Quercus robur (of te wel Eik) is 
geplant.[foto Reyn Schuurman].

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Vanmorgen vroeg zag ik tot 
mijn spijt, dat er een dode das 
voor ons huis lag. Het was een 
flink dier, nog volop in zijn 
wintervacht en waarschijnlijk 
aangereden. 

We wonen vlak aan de Nieuwe 
Weteringseweg in Groenekan, 
waar het verkeer intensief en 
met volle snelheid overheen 
raast. Met deze foto van deze 
pas aangereden das wil ik de 
aandacht vragen voor de overlast en problemen, die de toegenomen 
verkeersdrukte op de Nieuwe Weteringseweg veroorzaakt.          
Suzanne van den Biggelaar, Groenekan 

Vrijwilligers gezocht 
(oude) Biltsche Meertje

Op zaterdag 23 maart zal tussen 13.30 uur en 16.30 uur door een 
groep vrijwilligers weer ‘groen onderhoud’ worden gepleegd op het 
(oude) Biltsche Meertje. Behalve wat snoeiwerk zal deze keer ook 
klimop worden geplant tegen het nieuw geplaatste ‘hekwerk’ langs 
de spoorschermen.

Jong en oud: Iedereen is welkom. Fijn als u komt en zeker ook fijn als 
u zelf wat tuingereedschap mee kunt nemen. Meer informatie op www.
vriendenoudebiltschemeertje.nl 
Aanmelden kan via info@vriendenoudebiltschemeertje.nl

Welk dier heeft er aan deze 
dennenappel gegeten?

Wandelen in het Natuurgebied
Zondag 24 maart organiseert 
Utrechts Landschap een wandeling 
over het natuurgebied ‘Kozakkenput’ 
in Zeist. In het destijds droge hei-
degebied werden in 1804, vanwege 
de aanwezigheid van ruim 20.000 

manschappen van het Frans/Bataafs 
leger, 30 putten met een diepte van 
ca. 10 meter gegraven. De naam Ko-
zakkenput ontstond 9 jaar later toen 
een bataljon Kozakken daar verbleef. 
Vroeger bestond de Kozakkenput uit 

heide, tegenwoordig uit een jong ge-
mengd bos met veel grove dennen. 
De wandeling begint om 14.00 uur. 
Vooraf aanmelden kan op de website 
van Utrechts Landschap. Deelname 
is gratis

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Kalfshaas

Woe.
20-03
Do.

21-03
Vr.

22-03
Za

23-03
Zo.

24-0
Woe.
27-03
Do.

28-03
Vr.

29-03
Za

30-03
Zo.

31-03

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Biefstuk met 
stroganoffsaus

of
Gebakken scholfilet 
met kappertjessaus

of
Ravioli gevuld met 
ricotta en spinazie

Kalfs-entrecôte v.d. grill 
met knoflooksaus

of
Gebakken heilbotfilet 

met garnalensaus
of

Groentenloempiaatjes 
met Indische rijst
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