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Goede balans tussen stad 
en platteland nodig

door Henk van de Bunt 

De gemeenteraad van De Bilt besloot in september 2017 tot vaststelling van de regionale 
‘Ruimtelijk economische koers U10 - Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living’. Om 

te komen tot een uitvoeringsprogramma, is op regionale schaal onderzoek gedaan naar de 
opgaven en realiseringsmogelijkheden o.a. met betrekking tot de regionale woningmarkt, de 

knooppuntontwikkeling openbaar vervoer, de energiestrategie en de macro-economie. 

Dit bood de gelegenheid tot het 
verwoorden van de visie en ambitie 
betreffende de Biltse bijdrage aan 
de opgaven voor de regio. Deze bij-
drage heeft het college samen met 
de raad vorm gegeven in ‘Biltse 
Bouwstenen’. Deze zijn met raads- 
en commissieleden besproken en 
opgetekend in het Position Paper, 
waarmee de ambities van De Bilt 
voor de regio kenbaar zijn gemaakt. 

Breed gedragen
In de vergadering van eind maart 
2019 heeft de gemeenteraad dat 
breed gedragen Position Paper 
aangenomen (van de 12 partijen 
hebben 11 partijen voor gestemd). 
Daarbij wilden de partijen de ver-
sie van het College aanscherpen 
en naar een hoger niveau bren-
gen: men is voor meer woningen, 
met name in de kleine kernen. In 
een met 17 voor en 10 tegen aan-
genomen motie wordt het College 
gevraagd de noodzaak van maat-
werk voor woningbouw buiten de 
rode contouren in de kleine kernen 
onder de aandacht te brengen bij 
Provinciale Staten en de te benoe-
men (in)formateur. Daarbij is het 
verzoek gedaan om dit onderwerp 
nadrukkelijk aan de orde te laten 
komen tijdens het formatieproces 
met daarbij de wens dat goed ge-
motiveerde woningbouwplannen in 
de komende periode door het pro-
vinciebestuur vanuit een positieve 
grondhouding behandeld zullen 
worden. Ook is hierin opgenomen, 
dat men graag uitbreiding ziet van 

Life Science bedrijvigheid in Bilt-
hoven en dat men graag het station 
Bilthoven verder wil ontwikkelen 
als OV knooppunt. Graag ontvangt 
men hiervoor de fi nanciële midde-
len vanuit het rijk en is men voor 
de energietransitie maar deze mag 
niet ten koste gaan van belangrijke 
waarden in het buitengebied.

Vitaliteit
De gemeenteraad vroeg in genoem-
de motie om de noodzaak van het 
creëren van plancapaciteit voor 
de vitaliteit van de kleine kernen 
onder de aandacht te brengen van 
Provinciale Staten en van de (in-)

formateur voor de vorming van een 
nieuw college van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Utrecht. 
In de motie noemt men ‘de regio-
nale verstedelijkingsopgave is in 
het buitengebied van steeds groter 
belang; niet alleen voor de bestaan-
de functies landbouw, recreatie 
en toerisme en de waarden natuur 
en cultuurhistorie, maar ook voor 
nieuwe functies als duurzaamheid 
(klimaatmitigatie, energietransitie 
en circulaire economie)’ en ‘Wij 
zetten in op een vitaal buitengebied 
waarin de functies landbouw, re-
creatie, toerisme en duurzaamheid 
worden ingepast met respect voor 

Het station Hollandsche Rading beleeft een sneeuwbui op een zaterdag 
in april.

Station Bilthoven mag verder ontwikkeld worden als OV knooppunt.

Zonnepanelen (nu even in de sneeuw) op bedrijfsgebouwen langs de 
Koningin Wilhelminaweg kunnen uiterst functioneel zijn.  

Nieuwbouw De 
Regenboog van start 

In de vergadering op 29 november 2018 besloot de gemeenteraad 
een extra krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het In-
tegraal Kindcentrum De Regenboog aan de Aeolusweg 8 in De Bilt. 

Aansluitend is er het nodige gebeurd om de start van de bouw daadwer-
kelijk te doen plaatsvinden: in het bouwteamoverleg is het nieuwbouw-
plan nog eens kritisch doorgenomen om te bezien of in de uitvoering 
effi ciëntere oplossingen mogelijk zijn. Ook heeft de aanbesteding van de 
sloopwerkzaamheden plaatsgevonden en zijn de conceptovereenkomsten 
opgesteld voor het bouwteam en van de aanneming.                   [HvdB]

de landschappelijke, cultuurhisto-
rische en natuurlijke waarden’. 

Buitengebied
De motie vervolgt met ‘Niet alleen 
op de woningmarkt en het wegen-
net is de druk groot maar ook op 
het buitengebied. Er is een grote 
behoefte aan ruimte voor recreatie. 
Het recreatiegebied Lage Vuursche 
is een belangrijke recreatieve voor-
ziening. Het station Hollandsche 
Rading heeft een sterk onderbe-
nutte potentie als hub voor de over-
stap naar Utrecht en recreatie. Een 
betere ontsluiting van dit recreatie-
gebied vanuit Hollandsche Rading 
draagt enerzijds bij aan de regio-
nale opgave om het recreatiegebied 
optimaal te benutten. Anderzijds is 
de ontsluiting een recreatieve en 
duurzame voorziening op zichzelf, 
met mogelijk een spin-off voor de 
kern Hollandsche Rading’. 

Coalitie
Het Biltse College heeft nu Pro-
vinciale Staten en de informateur 
per brief op de hoogte gebracht 
van dit standpunt. Precies op tijd 
waarschijnlijk, nu dit onderwerp 
ook een hot item is bij de coali-
tiebesprekingen over de vorming 
van een nieuw Provinciaal bestuur. 
Fractievoorzitter Derk Boswijk 
van het CDA (Prov.) verdedigt zijn 
keuze daarbij vooralsnog voor een 
linkse coalitie met ‘Het coalitieak-
koord moet garant staan voor een 
goede balans tussen de stad en het 
platteland’ en ‘De coalitie moet re-
kening houden met het platteland. 
Dus niet alleen energie opwekken 
in het buitengebied maar er ook 
bouwen voor de vitaliteit van de 
dorpen. En de mensen daar moeten 
meeprofi teren van het opwekken 
van energie. Op de Neude komt 
geen veld met zonnepanelen’. 

De start van de sloopwerkzaamheden is in de eerste week van april 
gestart. Naar verwachting wordt met de bouwwerkzaamheden in juni 
2019 aangevangen.

TV of wasmachine
kapot?

Wij repareren!
030 - 207 4 204

HESSENWEG 194 D-E DE BILT

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

17/04 • 19.30u - Mevr. Ds. L.J. Blok
18/04 • 19.30u - Ds. C.H. Oechies

19/04 • 19.30u - Mevr. Ds. M.M. Vroom-Jobse
20/04 • 22.00u - Ds. C.H. Oechies
21/04 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

22/04 • 10.30u - Mevr. Ds. K. Vos - Butijn 
+ pastor G. Weersink in R.K.-kerk OLV.

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/04 • 14.30u + 19.30u - Ds. R.W. de Koeijer

21/04 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
21/04 • 18.30u - Ds. P. Vermeer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/04 • 20.00u - Ds. P. Lootsma, 

Avondmaalsdienst
21/04 • 10.30u - Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

21/04 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
18/04 • 19.30u - Eucharistieviering: 

Voorganger J. Stuyt s.j.
19/04 • 15.00u - Kruisweg: Voorgangers 

Dhr. J. Ham + mevr. A. Veldhuis
19/04 • 19.30u - Kruisverering: 

Voorganger J. Stuyt s.j.
20/04 • 22.00u - Voorganger J. Stuyt s.j. 

(rechtstreeks op NPO2)
21/04 • 10.30u - Communieviering: 

pastor A. v.d. Boogaard 
22/04 • 10.30u - Oecumenische viering 
samen met Centrumkerk. Julianalaan

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

19/04 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed
21/04 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

21/04 • 16.30u - Ds. R. Th. De Boer 
(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

17/04 • 19.30u - Passiestonde
18/04 • 19.30u - Passiestonde

19/04 • 19.30u - Ds. H.E. Dankers, 
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

20/04 • 19.30u - Passiestonde
21/04 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
21/04 • 19.00u - Ds. M.P.D. Barth

22/04 • 10.00u - Ds. G.E. van der Hout

Oosterlichtkerk 
18/04 • 19.30u - Ds. E.J.W. van Leersum
19/04 • 19.30u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam
20/04 • 18.00u - Ds. E.J.W. van Leersum, 

Kinderpaaswake
20/04 • 22.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam, 

Paaswake
21/04 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
18/04 • 17.00u - Eucharistieviering: 

Voorganger pastor K. Smits
19/04 • 15.00u - Gebedsviering, Frank 

Diepstraten + Irene Elsevier
19/04 • 19.30u - Gebedsviering, pastor 

M. Meneses
20/04 • 23.30u - Eucharistieviering 

pastor M. Meneses
21/04 • 10.00u - Communieviering, W. Sarot 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
19/04 • 19.00u - Goede Vrijdag-dienst
21/04 • 10.00u - spreker Adri vd Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan i.w. 

(Groenekanseweg 66)
21/04 • 15.30u - Drs. G. A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

19/04 • 19.30u - Dhr. J. de Boer
21/04 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
21/04 • 18.30u - Ds. N.A. Donselaar

22/04 • 10.00u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
21/04 • 10.30u - Voorganger Pastor A. 

van Dam; m.m.v. Frans Sellies, orgel en 
Gerard Koning, trompet

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/04 • 18.30u - Ds. R. Alkema; 
Paasmaaltijd

21/04 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
(vanaf 09.45u Paasliederen zingen)

21/04 • 18.30u - Ds. D. van de Streek
22/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 

(Paaszangdienst)

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

19/04 • 10.00u + 19.30u - ds. A.J. Britstra
21/04 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra

21/04 • 10.00u - ds. A.J. Britstra 
 

PKN – Ontmoetingskerk
19/04 • 19.30u - Ds. R. Alkema
20/04 • 21.30u - Ds. R. Alkema, 

Paaswake
21/04 • 09.30u - Ds. R. Alkema

‘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

Koffieochtend op Nieuwstraat

Woensdag 24 april 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.
Meer agenda berichten pag. 9

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

Johanna Petronella
"Ans"

Verheul - van den Hoven

Intens bedroefd, maar dankbaar voor al haar liefde, zorg, 
toewijding en gebed, geven wij u kennis dat vandaag is 

overleden

echtgenote van 

Hendrikus Verheul †
Henk

Kleinkinderen: Sebastiaan en Nynke
Onno 

Achterkleinkinderen: Tijn
Casper

Onze geliefde moeder, oma, overgrootmoeder 
en schoonmoeder is thuis, alwaar geen bezoek.

Overeenkomstig haar wens, zal de begrafenis
in besloten kring plaatsvinden.

Geen bloemen.

* Nijmegen, 21 juli 1923 c Bilthoven, 13 april 2019

Correspondentieadres:    
Evert Cornelislaan 25
3723 LD Bilthoven         

"U zij de Glorie"

Kinderen:   Henk (in dierbare herinnering) en Els
                        Els en Gerben
                        Suzanne

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten -

de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon

te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

M. Vasalis

In dankbare herinnering aan haar liefde, betrokkenheid 
en levenskunst hebben wij plotseling afscheid 

moeten nemen van Mam, Anneke en oma

Anneke Johanna 
Harmsen - Luuring

* Bodegraven, 19 augustus 1940 † Utrecht, 10 april 2019

weduwe van Dick Harmsen

Martin Harmsen en Damaris Tjallinks
Annick en Simon Le Fèvre-Harmsen
    Marion †
    Roos
    Yves

De crematieplechtigheid heeft in 
besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Gascognehof 12, 5627 KK  Eindhoven

Voor de vele blijken van medeleven die ik zowel
persoonlijk als schriftelijk mocht ontvangen
na het overlijden van mijn lieve echtgenote

Trudy Bonestroo

betuig ik mijn oprechte dank.

 Jannet Rijksen

Maartensdijk, april 2019

St. Maartenskerk
18/04 • 19.00u - Eucharistieviering: pastor 

M. Meneses 
19/04 • 14.30u - Meditatie; Lectoren

19/04 • 19.00u - Kruisverering; Lectoren.
20/04 • 19.30u - Eucharistieviering: pastor 

M. Meneses, Paaswake 
21/04 • 11.00u - Eucharistieviering: pastor 

R. Vonhögen 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/04 • 19.30u - Ds. T.A. Viezee
21/04 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
21/04 • 18.30u - Ds. P. Egberts

PKN - Herv. Kerk
19/04 • 19.30u - Ds. M. van der Zwan
21/04 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

21/04 • 18.30u - Ds. J. de Jong
22/04 • 09.30u - Dienst door de jeugd
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Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

www.wereldwinkeldebilt.nl
www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

Wereldwinkel Maartensdijk in Dijckstate
elke 3e zaterdag van de maand
van 10.00 – 14.00 uur

17 april t/m 28 april 2019

20% korting
op alle

paas-artikelen

Vrolijk Pasen
bij Wereldwinkel De Bilt

advertentie

Biltenaar ontwerpt monument 
voor Petronellakapel 

door Henk van de Bunt

Op het kruispunt van Dorpsstraat en de huidige Burgemeester de Withstraat in De Bilt heeft 
honderden jaren lang de Petronellakapel gestaan. De reizigerskapel uit 1385 is gesticht 

door de nonnen van het voormalige Vrouwenklooster en is vermoedelijk 
vernoemd naar de priorin Petronella van Zeist. 

Tegenwoordig is in De Bilt vrijwel 
niets terug te vinden dat nog aan 
de kapel herinnert. Spijtig, vol-
gens Leo Schrauwen uit De Bilt, 
omdat dit gebouw symbool staat 
voor de oorsprong van het dorp De 
Bilt. Hij vindt het hoog tijd voor 
een monument en daarom bedacht 
hij de Petronellakapel nieuwe stijl. 
Die moet volgens hem verrijzen op 
dezelfde plek waar de oorspronke-
lijke kapel tot eind 17e eeuw heeft 
gestaan. Redacteur en organisator 
van de wedstrijd Veroniek Clerx 

vertelt: ‘Het Onlinemuseum De 
Bilt heeft dit idee nu onderschei-
den met de Prijs Gouden Geschie-
denis. Deze prijs werd begin dit 
jaar uitgeschreven in het kader van 
de Nationale Museumweek (8-14 
april)’. 

Silouet 
Schrauwen werkte verschillende 
versies uit van een monument 
dat het silhouet zal dragen van 
de middeleeuwse kapel. . Om te 
voorkomen dat het hedendaagse 

exemplaar een kopie wordt van het 
stenen origineel wil hij de uitvoe-
ring licht en transparant houden en 
uitwerken in glas, metaalplaat of 
lichte metalen profielen. De hui-
dige inrichting van het kruispunt 
Burgemeester de Withstraat en 
Dorpsstraat kan volgens Schrau-
wen ‘wel wat opfleuring’ gebrui-
ken. Om de onoverzichtelijke 
verkeerssituatie ter plaatse te ver-
beteren kan een rotonde worden 
aangelegd, waarop het monument 
centraal kan worden geplaatst’. 

Aanplakzuil 
Hij omschrijft hoe het monument 
behalve het uiterlijk ook de functie 
van de oorspronkelijke kapel kan 
overnemen. Die zou tot aan het 
moment van afbraak, omstreeks 
1670, de taak van aanplakzuil heb-
ben gehad, waarmee de toenmali-
ge woongemeenschap mededelin-
gen uitwisselde. In de huidige tijd 
is de kruising een doorgangsweg 
van fiets- en wandelroutes. Het 
nieuwe dorpsmonument zou een 
informatiepunt kunnen worden 
met routekaarten, een drinkfontein 
en een oplaadpunt voor telefoons. 
‘Zodoende kunnen fietsers en wan-
delaars een indruk krijgen, hoe 
hun middeleeuwse voorgangers de 
oorspronkelijke kapel hebben er-
varen’, schrijft Leo Schrauwen die 
zelf ruim 25 jaar in De Bilt woont. 
Benieuwd naar het bekroonde ont-
werp? Kijk op onlinemuseumde-
bilt.nl.

Kleine historie
Leo Schrauwen: ‘Toen wij in 
1993 verhuisden naar De Bilt en 
ik - nieuwsgierig naar de nieuwe 
woonplaats - het boekje ‘kleine 
historie van De Bilt en Bilthoven’ 
van de heer Meijer in de biblio-
theek had geleend, bleef ik na 
lezing ervan zitten met de vraag, 
waarom er geen enkele verwij-
zing in De Bilt te vinden was naar 
de voormalige Petronellakapel die 
honderden jaren lang het centrum 
heeft gevormd van het dorp De 
Bilt. Met de ontginning van het 
grondgebied van De Bilt werd 
rond 1122 aangevangen vanuit 
het Benedictijner klooster op een 
oude stroomrug van de Rijn. Lan-
ge tijd bestond de bebouwing, in 
deze nog niet als dorp herkenbare 
gemeenschap, uit de kloosterge-
bouwen en de langs de ontgin-
ningsassen opgetrokken uithoven 
van het klooster’. 

Leo Schrauwen op de voormalige plek van de kapel.

Het prijswinnende ontwerp van de 
Petronellakapel nieuwe stijl.

Aanplakzuil
Schrauwen: ‘De splitsing van de 
abdij in een apart mannen- en 
vrouwenklooster en daarmee de 
oprichting van de vrouwenkloos-
ter gebouwen op het huidige 
KNMI terrein, gelegen naast het 
kruispunt van noord-zuid en oost-
west verbinding (voorlopers van 
Universiteitsweg/Soestdijkse-
weg en Blauwkapelseweg/Holle 
Bilt) zal snel andere bewoners 
hebben aangetrokken. De door 
de kloosterlingen van vrouwen-
klooster rond 1385 aangelegde 
reizigerskapel op de splitsing 
van de Dorpsstraat (Steenstraat) 
en Blauwkapelseweg (Veenweg), 
nu Burgemeester de Withstraat, 
ontwikkelde zich daarna gaande-
weg tot het nieuwe centrum van 
het dorp. Zeker nadat door aanleg 
van de Biltse Grift de weg naar 
Bunnik werd verlegd naar de Ka-
pelweg. Zoals op oude prenten is 
te zien, werd de kapel in latere 
tijden gebruikt als aanplakzuil 
waarop de mededelingen werden 
bevestigd van de plaatselijke ge-
meenschap. Rond 1670 werden de 
resten van de kapel waarschijnlijk 
afgebroken’.

Ontstaan
Hoewel opgeleid als technicus en 
niet als historicus mag Schrauwen 
toch graag nadenken over het ont-
staan van het dorp De Bilt: ‘Naar 
mijn idee zullen nederzettingen 
bij een kruispunt van wegen zich 
in de regel symmetrisch langs de 
assen van het wegenkruis uitbrei-
den, waarbij het zwaartepunt van 
de nederzetting zich rond het oor-
spronkelijke kruispunt bevindt. Bij 
het dorp De Bilt zien we een asym-
metrische groei naar het westen, 
waarschijnlijk veroorzaakt door het 
toenemende belang van de Steen-
straataansluiting en de verlegde 
Bunnikseweg langs vrouwenkloos-
ter met de kapel op de splitsing. 
Op deze manier bezien is De Bilt 
een dorp ontstaan vanuit twee ker-
nen: het kruispunt Soestdijkseweg 
- Dorpsstraat en het kruispunt Ka-
pelweg - Dorpsstraat. Om deze re-
den verdient naar mijn mening de 
Petronellakapel een monument als 
eerste begin van het dorp De Bilt:
Vanuit Oostbroek werd het gebied 
ontgonnen, vanuit Vrouwenkloos-
ter werd het gebied beheerd en 
vanuit de kapel en het kruispunt 
ontstond onze huidige leefge-
meenschap’. 

“Het leven was mooi.”

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht.
Sterk en positief was hij in zijn strijd tegen de ziekte.

Mijn lieve sterke man, onze dierbare vader en trotse opa.
Wat zullen we je missen.

Willem Gerrit de Groot
18 augustus 1948 te Achttienhoven         10 april 2019 te Tienhoven

 Jannie de Groot - van Oostrum

 Egbert en Eliane de Groot - Avanzo de Paula
 Willem en Engeline

 Wouter en Yvonne de Groot - Goos
 Gijs, Pim en Roos

 Engeline en Berry Verboord - de Groot
 Isabel en Julie

Correspondentieadres:
Begrafenisverzorging De Bruijn
t.a.v. van Familie De Groot
Patrijslaan 13
3738GC  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op dinsdag 16 april 
op de Algemene begraafplaats te Westbroek.

Tel uw zegeningen één voor één

In de vroege woensdagnacht is onverwachts overleden onze 
dierbare, liefhebbende en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Maria Anthonia van Brenk - Hoek
Rie

sinds 24 april 2011 weduwe van Gerardus Hendrikus van Brenk

26 april 1928   10 april 2019

 Trudy en Hans
 Henk
 Marian en Evert
 Peter en Petra
 Gerardine en Bert
 en kleinkinderen

Ruigenhoeksedijk 87
3737 MR Groenekan

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 13 april 2019 op 
de bijzondere begraafplaats Blauwkapel-Groenekan
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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

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 april
t/m woensdag 24 april

VOORDEEL HELE WEEK

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
Ei-bieslook salade
Sellerie salade

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 6.25

DIVERSE SOORTEN 
BRIE

100
GRAM 1.35

Lekker voor pasen

Extra donderdag voordeel:

KLEINE VARKENS-
HAASJES 1

KILO 9.99

Wij wensen u hele fijne paasdagen!

Kom zaterdag naar onze proeverij 
om onze heerlijke spareribs en 
kipdijsaté te proeven!!

Vanwege de mooie 
weersvoorspelling hebben wij een 
uitgebreid BBQ-assortiment! 

Biefstuk spiezen

Hamburgers

Kipdijsaté

5
VOOR 5.-

500
GRAM 6.50

100
GRAM 2.25

Spareribs 

Gemarineerde 
biefstuk

10+2
GRATIS

5+1
GRATIS

GRILLWORST & 
LEVERWORST

SAMEN
VOOR 7.50

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
Er is weer 
Raapstelenstamppot

Per 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

Volop Specialiteiten o.a.
•  Exotische Paastaart
•  Paascake
•  Paas-eitjes

•  Onze bekende 
Fruitwaartjes!

En nog veel meer lekkers!

Macaroni-
gehaktschotel

€ 0,99
100 gram

Vers gewassen
Hollandse spinazie

€ 0,79
zak 300 gram

Grote Hollandse
Komkommers

€ 0,99
2 voorAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

•  Groot assortiment 
Desembrood

•  Croissants en 
bolletjes

• Paasbrood
Alles voor uw Paasbrunch!!!

Speciaal voor PASEN, van onze traiteur:
•  Volop keuze in voorgerechten,

salades (vlees, vis en vegatarisch).
•  Volop keuze in soepen,

o.a. asperge, curry, mosterd en nog veel meer.
•  Mooie hoofdgerechten, o.a gevulde poussin, kalfsentrecôte.
•  Groot assortiment salades,

o.a.: huzarensalade, aspergesalade, eiersalade, tonijnsalade.
•  Gevulde eieren  en gevulde tomaatjes.

Dagelijks vers!
Van onze eigen teler:
Hollandse Asperges

Gratis geschild!

Volop Hollandse
aardbeien en primeurs

Lekker voor bij de brunch:

Vers geperste
jus d’orange

Kom proeven, heerlijk zoet!Kom proeven, heerlijk zoet!
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advertentie

Ontwikkelingen lokale detailhandel 
In opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht is weer 

het tweejaarlijks Koopstromenonderzoek gedaan.

Het winkelcentrum Hessenweg-
Looydijk in De Bilt is ten aanzien 
van de omzet stabiel gebleven. De 
leegstand is teruggelopen van 20 
procent naar 3 procent, maar loopt 
door sluiting van twee winkels in 
2019 weer op. 

Bilthoven
In centrum Bilthoven is de leeg-
stand teruggelopen van 18 procent 
naar 15 procent, echter deze kan 
weer oplopen, omdat een aantal 

onlangs opgeleverde panden in de 
Kwinkelier nog niet zijn verhuurd. 
Vooral de omzet in niet dagelijkse 
artikelen loopt in het centrum Bilt-
hoven terug van 31,8 miljoen euro 
in 2016 naar 26,0 miljoen euro in 
2018. In hoeverre deze terugloop 
specifiek te maken heeft met de 
transformatie van het centrum of 
moet worden toegeschreven aan 
de landelijke trend, dat kleine cen-
tra het moeilijk hebben, is lastig te 
bepalen. 

Moties
Bij de vaststelling van het Detail-
handels- en Horeca beleid op 12 
december 2017, heeft de gemeente-
raad een aantal moties aangenomen. 
Aan de motie over het informeren 
van het middenstandsoverleg in het 
geval bij detailhandelsontwikke-
ling ‘maatwerk’ wordt toegepast, 
geeft B en W uitvoering, zodra als 
daarvan sprake is. Een andere mo-
tie had betrekking op het opstellen 
van een uitvoeringsprogramma/

De winkeliersvereniging Maertensplein (Maartensdijk) heeft geen behoefte aan een actieplan. 

Voorkeur voor fietspad 
langs hele Jan Steenlaan

De veiligheid van fietsers op de Jan Steenlaan is al tientallen jaren een probleem. Dat is 
prima op te lossen met een fietspad aan de noordzijde over de gehele lengte. Er liggen nu al 
twee stukken fietspad aan beide einden, maar het middenstuk - tussen Jan van Eijcklaan en 

Rembrandtlaan - ontbreekt.

Om dat aan te leggen dacht men, 
dat er een strook van de tuinen ont-
eigend moest worden. Maar nu dui-
delijk is dat de laanbomen bij ver-
vangen van het riool niet gespaard 
kunnen blijven, is er een alternatief. 

Door het ontbreken van het mid-
denstuk van het fietspad moeten 
fietsers richting station tweemaal 
oversteken, eerst vanaf het fietspad 
naar de rechterkant van de weg en 
dan later weer terug naar de linker-
kant. Twee kunstgrepen, die voor 
onveilige situaties zorgen. Voor de 
periode van de aanleg van de tunnel 
in de Leyenseweg is daarom op een 
deel van de Jan Steenlaan éénrich-
ting verkeer voor auto’s ingesteld. 
Overstekende fietsers zagen auto’s 
aankomen. 

De tunnel is nu klaar dus moet de 
gemeente de tijdelijke maatrege-
len opheffen. Daarmee is men qua 
fiets-veiligheid weer terug bij af. 
Voor de korte termijn denkt het col-
lege de risico’s te beperken door 
een aantal aanpassingen, die niet 
de veiligste situatie voor de fietsers 
bieden. Aanleg van de beste oplos-
sing - een fietspad over de gehele 
lengte - wordt een plan voor de lan-
gere termijn. Bij werkzaamheden 

aan het riool kunnen de huidige 
laanbomen niet worden gespaard, 
waardoor voldoende ruimte ont-
staat voor een fietspad en een en-
kele rij laanbomen. 

De Fietsersbond doet een drin-
gend beroep op college en Raad 
om nu al te kiezen voor de defi-
nitieve oplossing en niet eerst 
tijdelijke aanpassingen uit te la-
ten voeren. Deze zullen nooit de 
veiligheid kunnen bieden van een 

vrij liggend fietspad. Bovendien is 
er nu geld van de Provincie voor 
een reconstructie op voorwaarde 
dat dit nog dit jaar wordt benut. 
Verder uitstel wordt gevreesd al 
nu niet voor de aanleg van het 
fietspad wordt gekozen. Alle re-
den dus, om nu door te pakken, 
zodat eindelijk een punt kan wor-
den gezet achter het dossier Jan 
Steenlaan meldt namens Fietsers-
bond afdeling De Bilt, Gabriëlle 
Dijkstra - van der Burg.

Fietsers moeten nu tweemaal de Jansteenlaan oversteken. [foto Henk van de Bunt]

Uitnodiging 
20ste jaarvergadering 

van Woonspraak!
Vanavond vindt in het WVT gebouw de 20ste jaarvergadering 

van Woonspraak plaats. Woonspraak is de huurdersorganisatie 
die de belangen van huurders van onze woningbouwvereniging 

SSW behartigt. De jaarvergadering is extra belangrijk dit 
jaar omdat een nieuw bestuur en een nieuwe werkwijze zullen 

worden bekendgemaakt. 

Huurders en belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.00 voor 
koffie mét. Om half acht start de officiële vergadering met een bijzon-
dere opening door burgemeester Potter. 
Dit is een jubileumjaar voor Woonspraak dat is opgericht in 1998 en 
er is veel bereikt door het huidige bestuur. Door de nieuwe woon-
wetgeving is Woonspraak als belangenbehartiger machtiger dan ooit. 
Meepraten en meebeslissen is door die wetgeving een recht geworden. 
Woonspraak onderhandeld met SSW over huurverhoging, onderhoud, 
lasten, klachten, huurschuld en nieuwe bouwplannen. Het werk van 
Woonspraak wordt door SSW gefinancierd. 

Huurders van SSW (lid of niet) kunnen op vanavond hun eigen 
belangenbehartiging veilig stellen. 

actieplannen voor de winkelcen-
tra en een leegstandsverordening. 
Doel daarvan is het maken van af-
spraken over een pakket van acties 
voor ondernemers, eigenaren en de 
gemeente. 

Actieplannen
Het actieplan voor het winkel-
centrum Hessenweg/Looydijk 
verwacht het College nog deze 
maand af te ronden. Voor het win-
kelcentrum centrum Bilthoven, 
waar ook het centrumplan inclu-
sief het Vinkenplein aandacht van 
de winkeliers vraagt, verwachten 
het College medio 2019 te komen 
tot een gezamenlijk actieplan. De 

winkeliersvereniging Maertens-
plein (Maartensdijk) heeft geen 
behoefte aan een actieplan, zo-
dat B en W nu volstaan met het 
maken van een aantal praktische 
afspraken met de winkeliers over 
de beperkte problemen aldaar. Ten 
aanzien van de leegstandsverorde-
ning is extern advies ingewonnen, 
waaruit blijkt dat de effectiviteit 
van een leegstandsverordening 
gering is en de gemeentelijke 
kosten aanzienlijk zijn. Een dis-
cussienota over de leegstandsver-
ordening verwacht het College in 
mei 2019 aan de gemeenteraad 
aan te bieden.                       

  [HvdB]

Jubilaris bij Zang Veredelt
Corrie Binneveld is sinds 5 april 1979 lid van Zang Veredelt (De Bilt). 
Dit is afgelopen donderdag 11 
april tijdens de repetitie gevierd. 
Corrie zingt bij de sopranen en 
is altijd heel trouw aanwezig. 
Zij heeft voor de vereniging 
erg veel betekend. Op allerlei 
manieren heeft zij zich ingezet 
voor Zang Veredelt; leden wer-
ven, sponsoring, corsages ma-
ken, koffie zetten etc. Tot op de 
dag van vandaag is zij naast het 
zingen zeer actief bezig voor het 
koor. Corrie ontving een leuk 
aandenken en een bloemetje.   

(Henriëtte Duyster)

Ingezonden mededeling
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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.

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

De acties zijn geldig tot 30/06/2019.

VOORJAARSACTIES 2019VOORJAARSACTIES 2019

KLAAR VOOR 
ELKE UITDAGING!

HEGGENSCHAREN

ACCU
HSA 45 € 129

ELEKTRISCH
HSE 42 45 cm € 99 ipv € 129

BENZINE
HS 45 45 cm € 249 ipv € 329

KANTENMAAIERS

ACCU
FSA 45 € 129

ELEKTRISCH
FSE 52 € 79 ipv € 99

BENZINE
FS 55 R € 219 ipv  € 289

KETTINGZAGEN 

ACCU
MSA 120 C-B 
met AK20 + AL101 € 299

ELEKTRISCH
MSE 141 30 cm € 159 ipv € 189

BENZINE
MS 170 30 cm € 179 ipv € 199

BENZINEGRASMAAIERS
RM 248 € 289 ipv € 329
RM 448 TC € 499 ipv € 599
RM 650 V € 899 ipv € 999

ZITMAAIERS

€ 2799 ipv € 2999
€ 2999 ipv € 3499

€ 149 ipv € 169

RT 4082
RT 5097

HOGEDRUK-
REINIGERS

RE 90
RE 110 € 239 ipv € 269

€ 119 ipv € 149
ALLESZUIGER
SE 62

RUGSPROEIERS
SG 51 € 89 ipv € 109 

IMOW ROBOTMAAIER
RMI 422 € 999 ipv € 1199
RMI 632 € 1999 ipv € 2249

ACCUGRASMAAIERS

RMA 235
met AK 20 + AL 101 
€ 299

RMA 339 C
met AK 30 + AL 101
€ 499

RMA 443 C
met AP 200 + AL 101 
€ 649 ipv € 699

RMA 448 TC
met AP 300 + AL 300 
€ 799 ipv € 899

VERLENGDE
GARANTIE 
Verleng uw garantieperiode door 
uw machine online te registreren 
en geniet meteen van 6 maanden 
extra garantie.

nl.stihl.be/productregistratie
www.stihl.nl/productregistratie

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

HUUR GEMAKKELIJK EN SNEL EEN VERTICUTEERMACHINE, BEL 0346-212602!

Kapper Hans 
is aanstaande 

zaterdag-
ochtend het 
Haasje bij de 
dierenweide.

Kom maar 
eieren 

zoeken.
of bel 212455

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

*Op geselecteerde artikelen met het rood - wit - blauwe strikje

50%
KORTING

*

HEERLIJK PAASBROOD, 
EEN MOOIE TULBAND OF 
EEN HEEL LEKKER TAARTJE

VOOR DE LEKKERSTE 
PAASBRUNCH KOMT U 
NATUURLIJK 
NAAR 

BAKKER BOS

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

Paasweekend
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Een monument voor Annie
In de landelijke pers van m.n. 18 maart las ik, - naast op tal van andere media, zoals dagbladen 

en websites van RTV’s - ‘Bilthovense laat 1,2 miljoen na’. Dan denk je in Bilthoven al gauw 
aan een alleenstaande vrouw, die een huis en een kapitaal van anderhalf miljoen 

heeft geërfd. Maar zo was het niet.

Ongeveer vijfendertig jaar geleden 
kwamen wij aan de Bilderdijklaan 
wonen. Jong gezin met twee jon-
getjes en een vijftien-jaren-plan 
voor de verbouwing van ons huisje. 
Twee huizen verder woonde de fa-
milie van Leerzem; vader, moeder 
en volwassen dochter. 

Home
‘Annie was in 1933 geboren in Rot-
terdam, waar haar vader werkte op 
de grote vaart. Omdat vader voer 
waren moeder en dochter meestal 
samen als een hecht duo. Het ver-
haal gaat dat vader van Leerzem 
het huis in 1952 heeft laten bouwen 
omdat ze wat rustiger buiten wilden 
gaan wonen. Ze doopten het ‘Our 
Home’. Het werd een degelijk huis 
met de typische elementen uit de 
jaren vijftig en een aangebouwde 
garage voor de auto. Annie ging 
na haar middelbare school me-
dicijnen studeren in Utrecht. Na 
haar afstuderen heeft ze nooit als 
arts gewerkt. Haar moeder, die 
haar dagelijks van en naar college 
bracht, wilde niet alleen thuis blij-
ven omdat ze haar man ook al zo 
vaak moest missen. Dus bleef An-
nie thuis en zorgde voor haar moe-
der en toen haar moeder overleed, 
zorgde ze voor haar vader’.

Overall
‘De familie van Leerzem leidde 
een teruggetrokken bestaan. We za-
gen zo nu en dan vader naar buiten 
komen in een timmermans-overall 
met een houten kruiwagen om de 
heg te knippen, de planten in het 
enige perkje voor het huis te ver-
zorgen, of het gras te maaien. Het 
was een man van weinig woorden, 
die, als je hem eens aansprak vol 
humor uit de hoek kon komen. Als-

of er een luikje van zijn binnenwe-
reld werd opengezet. Een dag later 
was hij weer zijn zwijgzame zelf. 
Op een dag lieten wij de buiten-
gevel van ons huis zandstralen. Er 
reed een enorme vrachtwagen voor, 
die vervolgens zo’n oorverdovende 
herrie produceerde en rotzooi ver-
oorzaakte, dat wij ons het liefst 
van schaamte in de kelder hadden 
opgesloten. We besloten onze excu-
ses aan onze medebewoners te gaan 
brengen met bloemen en appeltaart. 
Vader van Leerzem nam de appel-
taart aan met de woorden: ‘Ik heb 
niks gemerkt’. 

Toen ook vader van Leerzem 
overleed bleef Annie alleen achter 
in het huis, waar sinds de bouw 
nooit iets was veranderd. Zwij-
gend nam ze het werk van haar 
vader over. Ze rolde het gras, ver-
zorgde de planten in het perkje en 
knipte de heg’. 

Boodschappen
‘Op donderdag reed ze de oude 
Lada van haar vader uit de garage 

om boodschappen te gaan doen in 
een vast patroon; naar de bank, naar 
de Hema voor brood, naar de Boni 
voor de eerste levensbehoeften, 
soms naar Albert Hein en de kapper. 
Waarschijnlijk kiende ze uit waar 
ze het voordeligst uit was. De was 
deed ze met de hand, omdat vader 
een wasmachine overbodig vond. 
Ze spande een waslijntje tussen de 
keukendeur en een boom waar haar 
directoires, handdoekjes, hemden en 
bloesjes droog wapperden. Als het 
mooi weer was zat ze erbij op een 
krukje. En terwijl om haar heen hui-
zen werden gebouwd en verbouwd, 

In 1911 was de besluitvorming over de straatnaamgeving m.b.t drie 
nieuwe villaparken ten noorden van de spoorlijn. In het meer noordelijk 
aan te leggen gedeelte zou o.a. de schrijver Bilderdijk vernoemd worden. 
[foto Henk van de Bunt]

Collegekaart mevr. Van Leerzem. 
(foto Universiteit Utrecht)

Annie en haar vader. (foto Universiteit Utrecht)

tuinen werden aangelegd met ruime 
terrassen en zitjes. Terwijl overal de 
rododendrons bloeiden, de rozen 
werden besproeid en de kinderen 
speelden in speciaal voor hen opge-
trokken speelhuisjes, zat zij op haar 
krukje bij de keukendeur en keek uit 
over haar hobbelige terrein vol hoge 
vliegdennen. Door de jaren heen 
leek ze steeds kleiner te worden en 
steeds moeilijker aanspreekbaar. 
Alleen met haar directe buurvrouw 
Maria hield ze een beetje contact. 
Omdat het dagritme van Annie bijna 
militair vast lag, kon de buurvrouw 
haar een beetje in de gaten houden. 
Op een morgen gingen de gordijnen 
niet open en wist Maria, dat er iets 
niet in orde was. De politie forceer-
de de deur en vond haar op de grond 
in de slaapkamer. In het ziekenhuis 
werd ze weer wat opgelapt maar 
beter werd ze niet. Een wond op 
haar been wilde niet helen. Daarna 
werd het contact met de buurvrouw 
intensiever en deed deze voortaan 

de boodschappen. Dat was niet al-
tijd even gemakkelijk vanwege het 
vaste patroon van aankopen.

Familie
Achteraf weten we, dat ze zich vor-
stelijk had kunnen laten verplegen. 
Dat ze van haar spaargeld alle zorg 
had kunnen inkopen, maar dat paste 
niet in haar levensstijl. Ze wenste 
een minimum aan zorg, alsof het 
er niet toe deed hoe ze haar laatste 
adem uit zou blazen. Alsof ze altijd 
geweten heeft dat haar finest hour tot 
na haar dood werd uitgesteld, heeft 
ze de roerende bezittingen aan haar 
familie nagelaten, haar dierbaren 
iets toegestopt en haar hele kapitaal 
nagelaten aan medisch onderzoek. 
Het was een zonderling vrouwtje 
met een uitzonderlijke wens.
(Katinka Hofstede van Beek, Bilt-
hoven)

Op www.uu.nl valt meer te lezen 
over deze nalatenschap.

Cheque Zonnebloem De Bilt-Bilthoven 
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 13 april reikte Lidl Bilthoven een cheque van 250 euro uit aan de lokale afdeling van de 
Zonnebloem in restaurant Bij de Tijd in De Bilt. De afdeling De Bilt-Bilthoven bestaat in september 

50 jaar en hoopt dit bedrag te kunnen besteden aan het vijftigjarig jubileum van de afdeling. 

Joost van Dijk, vestigingsmanager 
van de Lidl op de Kwinkelier in Bilt-
hoven, reikte de cheque met plezier 
uit aan Lout Bracke, voorzitter van 
de plaatselijke afdeling van de Zon-
nebloem. ‘De Lidl draagt graag bij 
aan goede doelen en heeft daar een 
speciaal potje voor’, legt Van Dijk 
uit. ‘De zestig vrijwilligers van De 
Bilt-Bilthoven doen veel voor de sa-
menleving en daarom reiken wij hen 
deze cheque uit’. 

Potje
‘Wij hoorden dat de Lidl een speciaal 
donatiepotje heeft voor dit soort goe-
de doelen’, legt Bracke uit. ‘Daarom 
deden wij een aanvraag voor een do-
natie voor ons aanstaande jubileum. 
En ik moet zeggen, de aanvraag werd 
heel snel gehonoreerd. De cheque 
kunnen wij nu mooi besteden aan ons 
vijftigjarig bestaan’. 

Aanmelden
Binnen de Zonnebloem is de afde-
ling De Bilt-Bilthoven met zestig 

vrijwilligers actief en organiseren 
zij uitstapjes en gezellige bijeen-
komsten voor ongeveer honderd 
deelnemers. Verder bezoeken zij 
ook regelmatig deelnemers thuis 
voor een kop koffie of een gezellig 
gesprek. Wanneer je lichamelijk be-
perkt bent
door ziekte of handicap, 18 jaar of 
ouder bent en behoefte hebt aan een 

uitje of bezoek van een vrijwilliger, 
kun je je aanmelden bij de afdeling 
De Bilt-Bilthoven. De Zonnebloem 
zoekt ook vrijwilligers binnen di-
verse functies.
Voor meer informatie, mail dan 
naar: zonnebloem.debilt.biltho-
ven@hotmail.com of bel naar: 030-
2080211, of ga naar de website: 
www.zonnebloem.nl

Een mooie cheque voor het 50-jarig jubileum

Proef met 700 deelfietsen 
Een kleine 700 oranje deelfietsen van Donkey Republic kleuren 
sinds kort het straatbeeld in de stad Utrecht. In een proef onder-
zoekt de gemeente Utrecht samen met de Universiteit Utrecht en 
Hogeschool Windesheim hoe de deelfiets in Utrecht kan bijdragen 
aan een ‘bereikbare stad’.

De deelfietsen zijn een stap op weg naar een systeem waarbij je je ver-
voer zelf en op maat kunt regelen via je smartphone. Het praktijkon-
derzoek van de gemeente, UU en Windesheim is dan ook onderdeel 
van het landelijke onderzoeksprogramma Smart Cycling Futures. Doel 
van dit programma is om op een vernieuwende manier fietsgebruik te 
vergroten. Daarnaast richt het onderzoek zich op het effect van fietsen 
op de leefbaarheid en bereikbaarheid van Utrecht en omgeving en hoe 
gedeelde fietsen de mobiliteit in de regio kunnen verbeteren.

De Bilt
Donkey Republic werkt vooralsnog met een netwerk van ‘hubs’, plek-
ken waar gemiddeld vier tot zes fietsen staan. Er wordt gebruikgemaakt 
van bestaande fietsrekken in de stad en bij de treinstations in Utrecht, 
Bunnik, Bilthoven en Zeist. Streven is een netwerk van hubs waarbij 
gebruikers nooit verder dan 150 meter hoeven te lopen om een fiets te 
vinden. Hubs zijn virtueel, ze zijn alleen zichtbaar op de app van Don-
key Republic. Fietsers huren de fietsen via de app en zetten deze terug 
in de dichtstbijzijnde hub als ze hun bestemming hebben bereikt.
Vragen c.q. problemen: support@donkeyrepublic.com.

Er wordt gebruikgemaakt van bestaande fietsrekken, zoals bij het 
treinstation in Bilthoven, waar overigens een woud van fietsen en 
aanbieders is te vinden.
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BEKENDMAKING
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Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Golfbaan Ruigenhoek’  
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 
28 maart 2019 het bestemmingsplan gewij-
zigd heeft vastgesteld: ‘Golfbaan Ruigen-
hoek’.

Plangebied
Het plangebied ligt in de polder Ruigenhoek 
ten zuiden van de Ruigenhoeksedijk en ten 
westen van de Koningin Wilhelminaweg te 
Groenekan. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de ontwikkeling van een 
oefengolfbaan door Golf Centrum Utrecht 
als onderdeel van het recreatiegebied Rui-
genhoek.
 
Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn 
voor de vaststelling van het bestemmings-
plan in een Nota zienswijzen opgenomen en 
afgewogen. De Nota zienswijzen maakt on-
derdeel uit van het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan.

Wijzigingen
De wijzigingen betreffen zowel ambtelijke 
wijzigingen als wijzigingen naar aanleiding 
van de zienswijzen op het ontwerpbestem-
mingsplan. 

De betreffende punten zijn in het gewijzigde 
bestemmingsplan verwerkt.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt gedurende zes weken ter inzage. 
Van donderdag 18 april 2019 tot en met 
woensdag 29 mei 2019. 
U kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.0002BP14001-VG01.

De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te ma-
ken om de stukken in te zien. Dit is wel no-
dig als u vragen wilt stellen over de stukken.

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

plan die gewijzigd zijn vastgesteld;
-  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 

bij de gemeenteraad kenbaar hebben ge-
maakt, en;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest.

Beroep kan worden ingesteld van donder-
dag 18 april 2019 tot en met woensdag  
29 mei 2019 bij de:

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

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

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde bestemmingsplan en 
de procedure kunt u contact opnemen met 
de heer A. van Breda via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt zijn voornemens onderstaand 
maatwerkvoorschrift op te leggen:

inrichting:  Rundvee- en agrarisch loonbe-
drijf Van Amerongen

adres: Dorpsweg 91 in Maartensdijk
betreft:  uitvoeren bodemonderzoek in 

verband met verplaatsen was-
plaats én dieselolietank.

Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze ont-
werp-beschikking liggen gedurende zes we-
ken na datum van verzending ter inzage bij:
•  Omgevingsdienst regio Utrecht, Archime-

deslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 
uur (na telefonisch overleg 088 - 0225000);

•  Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 
173 in Bilthoven.

Voor informatie over openingstijden zie de 
website van de gemeente: www.debilt.nl. 

Zienswijze
Gedurende genoemde termijn van zes we-
ken kan door een ieder zowel schriftelijk als 
mondeling zienswijzen worden ingediend op 
het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, p/a Omge-
vingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 
3507 LC Utrecht.

De zienswijze dient de volgende informatie 
te bevatten: naam, handtekening en adres 
van de indiener, datum, reden van de ziens-
wijze en op welk ontwerpbesluit de ziens-
wijze betrekking heeft. Voor het doorgeven 
van een mondelinge zienswijze wordt u ver-
zocht een afspraak te maken via tel: 
088 – 022 50 00.

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

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

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

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

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van 
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlij-

-
vers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afreke-
nen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel 
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die 
-

leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

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

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

Na eventuele aanpassingen gaat de adviseur samen met de klant 

We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

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

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

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

Alex van IJsseldijk geeft een lezing over de noodzaak van een 
actueel testament en levenstestament. U kunt deze lezing 
kosteloos bijwonen door u in te schrijven op                                    
www.inschrijvenlezing.nl of te bellen met 085 - 8000 140.

Locatie:   Theater het Lichtruim
  Planetenplein 2
               3721 LH Bilthoven
Datum:  Donderdag 25 april 2019 om 19:30 uur

Inschrijven kan via:  www.inschrijvenlezing.nl
   085 - 8000 140

Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 25 april een heldere lezing in Theater het Lichtruim

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

ADVERTORIAL
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Groenekanse finalist Miss Nederland
De 24-jarige Terry Groenen is zaterdag 13 april verkozen als een van de 10 finalisten voor Miss 

Nederland. Terry stond een jaar eerder ook al in de spotlights toen zij meedeed aan de wedstrijd 
Curvy Supermodel. Dat avontuur eindigde abrupt maar leverde veel media aandacht op en 

resulteerde uiteindelijk in de oprichting van haar modellenbureau Inbetween Models.

Terry ambieert van jongs af aan 
een plek in de spotlights. Probeert 
een carrière als model maar wordt 
keer op keer afgewezen omdat ze 
‘te dik’ is. Met Curvy Supermodel 
denkt ze eindelijk haar podium ge-
vonden te hebben, maar daar wordt 
ze in de eerste aflevering direct ge-
elimineerd omdat ze ‘te dun’ is. 
Een mediagolf was het resultaat: 
Te dik voor het één en te dun voor 
het ander. Terry: ‘Toen besloot ik 
dat het tijd was voor verandering. 
Er is niks mis met een maatje 36, 
38 of 40 en het wordt tijd dat de 
mode industrie zich daarvan be-
wust wordt. Inmiddels heb ik mijn 
eigen modellenbureau met prach-
tige meiden die in deze maten val-
len. Daar zitten ook meiden tussen 
die zich uitgehongerd hebben om 
aan het size zero plaatje te kunnen 

voldoen, nu een gezondere levens-
stijl hebben en weer lekker in hun 
vel zitten. We selecteren onze mo-
dellen met zorg en helpen ze o.a. 
door middel van workshops en fo-
toshoots om nog beter te worden. 
Wij willen dat fotografen blij zijn 
om met onze modellen te werken 
en dat opdrachtgevers altijd en-
thousiast zijn over het resultaat’.

Miss Nederland
De verkiezing voor de 10 finalisten 
vond afgelopen zaterdag plaats in 
Amsterdam. Na een voorstel- en 
een bikinironde bleven er van de 
60 meiden nog 20 over. Daaruit 
werden de 10 finalisten geselec-
teerd die de komende maanden 
een druk programma te wachten 
staat om ze voor te bereiden op de 
finale in juni. Het gaat niet alleen 

om de ‘looks’ bij deze verkiezing. 
Miss Nederland is op zoek naar 
een echte powervrouw die Neder-
land goed kan vertegenwoordigen. 
Zowel nationaal als internationaal. 
Terry is van plan om zich daar 
100% voor in te zetten en vooral 
met volle teugen te genieten van 
alle mooie dingen die ongetwijfeld 
op haar pad komen. ‘Het afgelo-
pen jaar was al prachtig met alle 
positieve aandacht die ik rond de 
oprichting van Inbetween Models 
heb gekregen.’ 

‘Dit voelt al als een kroon op mijn 
werk. Ik kijk uit naar de komende 
maanden, het zal ongetwijfeld 
leerzaam zijn, ben benieuwd wat 
er allemaal op mijn pad gaat ko-
men en ga me zo goed mogelijk 
voorbereiden op de finale in juni.’

Terry midden tussen de andere finalisten van Miss Nederland.                     (foto Lisette Lubbers)

Terry Groenen, finalist Miss Nederland.                (foto Michel Zoeter)

Geslaagde actie
door Henk van de Bunt

Bij DA-drogist Van Rossum in Maartensdijk bestond de afgelopen periode de mogelijkheid een 
cholesterolcheck te laten afnemen.

Jannie van Rossum vertelt hier-
over: ‘Iedereen heeft cholesterol 
nodig. Een verhoogd cholesterol is 
een risico voor hart en vaatziekten. 
Wij gaven daarom de mogelijkheid 
je cholesterol te checken. Je ont-
dekt binnen enkele minuten of je 
cholesterolniveau in orde is. Als je 
cholesterol je aandacht nodig heeft, 
dan is het belangrijk om dat te we-
ten. Op basis van de meting krijg je 
een persoonlijk leefstijladvies’.

Jannie van Rossum deed dit samen 
met medewerkster Agaath van Kla-
ren: ‘De afgelopen weken hebben 
we zo’n 100 mensen geprikt om 
het cholesterol te laten bepalen. 
Twee mensen hebben we doorge-
stuurd naar de huisarts, nadat we 
tweemaal het cholesterol hadden 
geprikt. Agaath en ik wisselden het 
prikken en de daarbij behorende 
advisering over voeding, bewegen, 
leefstijl en over supplementen zoals 
visolie en vitamine D-gebruik af’.

Terug
Jannie vervolgt: ‘Sommige men-
sen komen ook weer terug na 3 
maanden. Het was ook goed dat 
fysiotherapeut en lifestyle expert 

Nathalie Schaafsma een aantal ke-
ren bij ons in de winkel was om 
adviezen te geven over voeding, 
bewegen en BMI en om bloed-
druk en gewicht te meten. Nathalie 
en ik zijn van plan om in oktober 
weer een aantal woensdagen te or-
ganiseren om de cholesterolcheck 
en adviseringen te doen over je 

leefstijl. De mensen die bij ons 
geweest zijn waren enthousiast dat 
wij deze service aanbieden. Het is 
laagdrempelig om bij een drogis-
terij binnen te lopen. De mensen 
kunnen ook nu nog steeds elke 
woensdag na 10.00 uur bij ons bin-
nenlopen om een cholesterolcheck 
te laten doen’.

Het was voor de drogist aan het Maertensplein een verrassing dat zij ook 
nog weekwinnaar van de DA Hart voor je Hart campagne werden; Alle 
medewerkers krijgen een dagje Wellness voor 2 personen aangeboden.

‘Kamers met aandacht’ 
gezocht voor jongeren 

Op 17 april start in de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, 
Bunnik en Wijk bij Duurstede een zoektocht naar ‘kamers met aan-
dacht’. Deze kamers worden gezocht voor jongeren, die de jeugd-
hulpinstelling verlaten, maar niet thuis en nog niet helemaal zelfstandig 
kunnen wonen. De gemeenten zoeken samen met de jeugdhulpaanbie-
ders deze te huren kamers in de particuliere sector. 

Iedereen kan een kamer met aandacht aanbieden en iedere woonruimte 
kan een kamer met aandacht worden. Of dat nu een zolderkamer bij een 
gezin, een kamer bij een alleenstaande of ouder echtpaar thuis, of een 
kamer boven een winkel of in een studentenhuis is. De jongere krijgt 
begeleiding van de jeugdhulpverlener en met een beetje persoonlijke 
aandacht in zijn woonomgeving bouwt hij of zij een eigen netwerk op 
om op terug te vallen.  

Aandacht
De persoonlijke aandacht kan komen van de verhuurder, inwonende 
huisgenoten, familie of betrokken buurtbewoners. Het is dus mogelijk 
dat iemand een kamer verhuurt zonder aandacht te bieden, bijvoorbeeld 
wanneer deze niet zelf in het pand woont. In dat geval organiseert de 
jeugdhulpverlener een buurtvriend bij wie de jongere terecht kan. 

Zorgvuldige match 
Verhuurder en jongere worden zorgvuldig gematcht. De verhuurder be-
paalt zelf hoeveel ‘aandacht’ hij of zij wil bieden en overlegt op welke 
wijze dit gebeurt. Voorwaarden zijn dat de verhuurder de kamer voor 
minimaal een jaar verhuurt aan de jongere en de huurprijs niet hoger is 
dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommis-
sie. De jongeren om wie het gaat kunnen de huur maandelijks voldoen 
en hebben een dagbesteding.

Aanmelden 
Wie geeft een van deze jongeren een goede start naar zelfstandigheid in 
onze maatschappij? Kijk voor aanmelding en meer informatie op www.
kamersmetaandacht.nl. 

Langzaamaan zie je bomen en struiken
weer fraai in het landschap ontluiken
Pasen staat voor de deur
en tuinen krijgen weer kleur
zo komt alles weer in kannen en kruiken 

Guus Geebel Limerick

Inloopmiddag Lage Vuursche

In plaats van Paasstukjes maken 
op de donderdag voor de Paas-
dagen wordt in Lage Vuur-
sche op donderdag 18 april een 
muziekmiddag georganiseerd 
met het muzikale duo ’Duo Pas-
sie’(Hennie en Peter) in Dorps-
huis De Furs. Aanvang 13.30 uur. 
Met accordeon en zang verzor-
gen zij al jaren met veel plezier 
muziek. Ze treden op in heel 
Nederland in verzorgingshuizen 
en verpleeginstellingen, vakan-
tiehotels en verzorgingsschepen. 
De entreekosten bedragen 3 euro 
per persoon. 

Open Coffee De Bilt e.o.

Tijdens de Open Coffee De Bilt 
komen ondernemers uit de regio 
bij elkaar om elkaar te inspireren 
en van elkaars netwerk gebruik 
te maken. Regelmatig is er een 
gastspreker. Op donderdag 18 
april komt Jan van der Knaap, 
fotograaf uit Utrecht, vertellen 
waar een goede profielfoto voor 
social media aan moet voldoen. 
De Open Coffee wordt dit keer 
gehouden van 9.00 tot 11.00 bij 
Huussen Electro aan de PC Staal-
weg 90 in Bilthoven. Vooraf aan-
melden is niet nodig. Meer info 
op www.opencoffeedebilt.nl
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Elk jaar rond deze periode 
starten de bekende  
Lui-Lente-Land-weken bij 
‘t Vaarderhoogt. 5 Weken 
met overvloedig veel fan-
tastische aanbiedingen.  
Da’s tuinwinkelen met een 
zéér kleine portemonnee!!!

Bungelplanten
Van Surfinia tot Verbena, van Bacopa
tot Sanvitalia. De natuur op z’n 
mooist neemt u 
nú mee voor slechts 99ct
     (per stuk, potmaat 10,5 cm)

Steenpotterie
Op álle 
stenen potten,
kassakorting ... 25%
Ons grondadvies: 
Wilt u de áller-állerbeste kans 
van slagen voor al die nieuwe 
aanplant kies dan “potgrond 
terras en balkonplanten”  
van Pokon
Van 8,99 nu ....... 5,99

En zo’n Spaanse margriet
... wie wil dat niet

 Olé, olé, mañana bij u in de tuin.
Olé, olé neem er

muchos mee. Slechts 99ct
            (per stuk, potmaat 10,5 cm)

Dorresteinweg 72b Soest, 
035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl
Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 23 april

1e Paasdag vieren wij thuis 
met onze families

2e Paasdag zijn wij 
open van 10.00 

tot 17.00 uur

5 Weken 
lang elke 
week wat
aan de hand

Week 1

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers voor BE-rijbewijs. 
Onze productrange bestaat verder uit oprij vrachtwagens en diverse 

Hovertrack varianten. Tevens hebben we een verhuurvloot van 250 combinaties.

Voor onze vestiging in Groenekan zijn we op zoek naar een: 
Assistent Verhuur
- planning verhuur van B-E combinaties en vrachtwagens
- contracten invoeren in het computersysteem
- afleveringsklaar maken t.b.v. verhuur 
- huurcombinaties innemen
- planning transport eigen vervoer

Groenekan T. 0346 25 96 00 | Loosdrecht | Zwolle | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

contactpersoon: Pieter Veldhuizen

    verhuur medewerker gezocht 

Vindt je het leuk om met klanten om te gaan en leer je graag in de 
praktijk?
Dan is deze functie ook zeker geschikt voor jou als SCHOOLVERLATER.

personeelsadvertentieVerhuurGKapril2019.indd   1 9-4-2019   15:10:33

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

PAASGOURMET SCHOTEL
Gezellige paastip voor binnen of buiten.
Feestelijke paasgourmetschotel met o.a. biefstuk, 
kipfilet, varkenshaas, hamburgers..... P.P. vanaf 6,00

GEBAKKEN BIEFSTUK
Van heerlijke malse magere biefstuk, met zout & peper
Lekker in roomboter aangebakken & langzaam gegaard
Heerlijke traktatie voor uw paasontbijt 100 gram 2,95

PAASGEBRAAD
Met o.a. mals rundvlees, mager rookspek & kruiden
Om rosé te bakken. Lekker aan een stuk of plakken
Stevig aanbakken en dan 25 min. 150°C 100 gram 2,35

KIPDIJFILET BONBON
Iets aparts voor Pasen. Met o.a. kipdijfilet,
kruidencrème, pancetta, olijfolie & tomaatsnippers. 
30 minuten op 160 graden in de oven 100 gram 1,50

CARPACCIO ROLLADE
Wie kent het niet inmiddels? Met o.a. biefstuk, rucola,
kruidencrème, pijnboompitjes, pesto olie &
Parmezaanse kaas; lekker rosé braden! 100 gram 2,45

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Heerlijke tips voor de pasen:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
15 april t/m zaterdag 20 april. Zetfouten voorbehouden.

BLACK ANGUS RIBEYE
Zeer smaakvol en boterzacht, alleen zout & peper 100 gram 5,50
KALFSSCHNITZEL
Heerlijks mals, mogen heel kort gebakken worden 100 gram 3,55

VERSE ZUIGLAMSBOUT
Superkwaliteit! Op maat gesneden, erg smakelijk
Vers - Vers - Vers; Frenched racks, lamshaas volop
voorradig! Met een klein beentje erin..... 100 gram 2,15

Hessenweg 176, De Bilt (gratis parkeren)
Tel: 030 - 221 87 65 (ook voor reserveringen)

info@grieksetavernayamas.nl
Keuken geopend: 17.00 tot 21.30 uur - ’s maandags gesloten

ALLE FEESTDAGEN GEOPEND
Dus 1e én 2e Paasdag geopend

Actie april / mei
keuzemenu à la carte € 24,- p.p.

(Uitsluitend geldig op dinsdag, woensdag, donderdag 
en niet i.c.m. kortingsbonnen en andere acties.)

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Bescherm je haar 
tegen zon, zee, 
strand en chloor 

Deze kleine verpakking 
verzorgende shampoo en 
conditioner "Sun Shields" van Keune.
Bevat UV- bescherming en anti-chloorstoffen.

Tijdelijk verkrijgbaar per set € 15,95

Bij aanschaf van deze set 

GRATIS paspoorthoesje

+ kofferlabel

Speciaal 
voor de 

vakantie!
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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)

advertentie

Floyds vanaf begin mei 
geopend voor lunch en diner

door Rob Klaassen

Vanaf 1 mei is Restaurant Floyds aan de Noodweg 35 in Hollandsche Rading, naast de 
Korporaal van Oudheusdenkazerne, van woensdag tot en met zondag weer geopend 

voor lunch en diner. De laatste jaren was Restaurant Floyds hoofdzakelijk geopend 
voor speciale gelegenheden: recepties, bruiloften, personeelsfeesten e.d. 

Vanaf 1 mei is Restaurant Floyds dus weer 5 dagen in de week geopend.

Wilma van Ingen was samen met 
haar man 21 jaar eigenaar van Res-
taurant Floyds. Ze zegt: ‘Deze grote 
verandering is onverwacht. Dat het 
niet langer is mogelijk op oude voet 
door te gaan, komt omdat mijn man 
Frank op 14 januari jl. tot mijn gro-
te verdriet is overleden. Frank en ik 
runden dit restaurant al 21 jaar sa-
men als een geloliede motor… zo-
als Frank dat altijd zei. Vanaf 1998 
waren wij geopend voor lunch en 
diner, daarna zijn wij 11 jaar lang 
open geweest voor hoofdzakelijk 
speciale gelegenheden. Met uitzon-
dering van de eerste woensdag in 

de maand, wanneer onze vaste gas-
ten ‘vrienden van Floyds’ konden 
dineren. Naast deze woensdag wa-
ren wij ook altijd geopend tijdens 
de kerstdagen. Deze formule beviel 
ons uitermate goed’. 

Nieuwe situatie
Via wederzijdse vrienden leerden 
Frank en Wilma van Ingen, Jeffrey 
Koopmans en Stefan Breijer van 
Restaurant Hedgehog in Holland-
sche Rading kennen. Toen Frank 
ziek werd, hebben Jeffrey en Stefan 
contact gezocht. Wilma: ‘Hieruit 
is een speciale band ontstaan die 

Frank nog heeft meegekregen. Dit 
heeft ertoe geleid dat ik samen met 
Jeffrey en Stefan Restaurant Floyds 
zal voortzetten. De traditie van Res-
taurant Floyds van (h)eerlijk koken 
zonder fratsen, service en vriende-
lijkheid zal ongewijzigd blijven’. 

Nieuw team
Jeffrey: ‘Als kok heb ik 12 jaar in 
verschillende restaurants veel erva-
ring opgedaan. Samen met Stefan 
als gastheer, hebben we met veel 
plezier 2,5 jaar Restaurant Hedge-
hog gerund. Restaurant Hedgehog 
bevalt ons goed. We krijgen altijd 

Restaurant Floyds is vanaf 1 mei weer 5 dagen per week geopend.

(Links) Stefan Breijer en Jeffrey Koopmans gaan samen met Wilma van Ingen vanaf 1 mei Restaurant Floyds 
runnen.

goede reviews, maar in Restaurant 
Floyds hebben wij veel meer mo-
gelijkheden. We gaan er hier met 
z’n drieën een prachtig restaurant 
van maken. We gaan er iets moois 
neerzetten. Dit pand heeft een ziel 
en een rijke geschiedenis. Qua keu-
ken gaan we door op Frans-Euro-
pese stijl. Mooie seizoengebonden 
klassiekers, die we naar de eigen 
tijd toe halen. Wat je ziet, is wat je 
krijgt. Dat alles tegen een redelijke 
prijs’. 

Restaurant.
Wilma: ‘Floyds is een knus en ge-
moedelijk restaurant waar we ge-
middeld 40 couverts kwijt kunnen. 
Buiten beschikken we over een 
ruim terras, waar er midden in de 
natuur heerlijk kan worden genoten 
van een hapje en een drankje. Ui-
teraard kun je de fiets of auto kwijt 
op eigen terrein. We zitten nog vol 

plannen… het is fijn om te ervaren 
dat de ideeën van ons drieën zo 
goed op elkaar aansluiten. Dit is de 
basis voor een mooie toekomst’. 

Opfrisbeurt.
Jeffrey: ‘We zijn nu met z’n drieën 
druk bezig het restaurant een grote 
opfrisbeurt te geven. Een enorme 
klus, maar tot nu toe mag het resul-
taat er wezen, al zeg ik het zelf. En 
wat het leukste is… we proberen 
zoveel mogelijk oude ornamenten 
opnieuw in te passen en te gaan 
gebruiken. Het wordt prachtig. We 
zitten hier op een geweldige plek 
in een mooie omgeving. Midden in 
de natuur, volop wandel- en fietspa-
den, er valt hier van alles te zien en 
te beleven. Waar kun je mooier zit-
ten op een warme zomeravond dan 
hier op het terras onder de bomen. 
Het is een fantastische locatie die je 
moet zien en beleven’. 

Jubileum gastlessen Julianaschool 
en winkelsafari Ekoplaza

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft er op dinsdag 9 april een winkelsafari 
plaatsgevonden bij de EkoPlaza op de Julianalaan in Bilthoven.

In het kader van de Gezonde School 
streeft de Julianaschool al jaren een 
beter voedings- en traktatiebeleid 
binnen de school na. Daarvoor wor-
den er jaarlijks gastlessen gegeven 
door natuurvoedingskundige Gitta 

van Eick, die ook de gastlessen aan 
de docenten verzorgt. Alles in het 
kader om de kinderen en de docen-
ten bewuster te maken van gezonde 
voeding. De gastlessen houden in 
dat de kinderen van groep 6 leren 

om al hun zintuigen in te zetten om 
o.a. groenten en fruit op een be-
wustere manier te (her)ontdekken. 
Dan volgt een hele leuke manier 
van afsluiten door de kinderen in 
de EkoPlaza te laten vertellen over 
een product dat zij daar in de schap-
pen hebben gevonden. De kinderen 
vormen een werkstukje over wat het 
product inhoudt, waar het vandaan 
komt en waarom het gezond voor je 
kan zijn. De ouders, opa’s en oma’s 
en andere belangstellenden mochten 
ook dit jaar bij de EkoPlaza luisteren 
naar de kinderen naar wat zij er over 
weten en mochten ook proeven van 
het product. Op een creatieve ma-
nier, bijvoorbeeld door mooie affi-
ches te maken en cakejes te bakken, 
hebben de kinderen wederom weer 
een hele leuke avond aan volwas-
senen bezorgd maar ook zelf gehad. 
De avond werd door zo’n 60 kinde-
ren en 90 volwassenen bezocht.

Al vijf jaar lang is dit een succes en 
wat de Julianaschool, EkoPlaza en 
Gitta van Eick betreft, blijft dit voor-
lopig ook zo.

Ingezonden mededeling

Meester Eric-Jan, Cynthia Weerstra, partner van Jan Peter, Gitta van 
Eick, eigenaar EkoPlaza Jan Peter Oosterloo en een paar kinderen van 
groep 6 tijdens de winkelsafari.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Kijk voor de actuele 
openingstijden op 
hoogvliet.com/
openingstijden

 Luxe gourmetschotel 
Runderbiefstuk, runderhamburger, 
varkensschnitzels of gehaktcordonbleu 
 Van /9.98 
 Voor 4.99 

PER SCHAAL

 50% 
KORTING

Maximaal 4 kratten per klant 

 Hertog Jan
 Krat met 24 fl esjes
van 0.3 liter 
 Van /16.49 

 9.99 
PER KRAT

 Hoogvliet 
vers sap 
 2 fl essen van 0.5 liter 
 Van /3.94  - /4.18

L’Or of Illy capsules 
 3 pakken met 10 stuks 
 Van /8.19 - /13.17 
 Voor 5.46 - 8.78 

1.99 
2 FLESSEN

 2.99 
2 SCHALEN

 Blauwe bessen 
of frambozen 
 2 schalen van 125 gram 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 17 t/m dinsdag 23 april 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij 2 + 1 gratis krijg je 33,34% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

NU

 2+1
GRATIS Per kilo

11.96
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De Bilt voetbalt wandelend in 2019
Sporten is spelen. 
We weten allemaal: speel een potje dart of tennis en 
de tijd vergaat. Waarvan we ons misschien minder be-
wust zijn, is dat spelen jong doet voelen. Spelen is ook 
sporten.  

‘Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat 
bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo 
op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football 
houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. 
Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag 
niet boven heuphoogte komen.’ (KNVB)

De Bilt wandel voetbalt 
Begin maart hebben FC De Bilt, buurtsportcoaches 
van Mens De Bilt en fan Otto Oussoren afgesproken 
om hun al langer gekoesterde wens in daden om te 
zetten. Naar voorbeeld van FC Utrecht en andere lo-
kale clubs wil het trio wandelvoetbal introduceren in 
De Bilt. Mens én FC De Bilt stellen hun diensten en 
materialen belangeloos ter beschikking om dit jaar toe 
te werken naar een levendige groep wandelende voet-
ballers op de velden van FC De Bilt. Meedoen kost 
slechts enthousiasme en een goed paar schoenen. Af 
en toe een regenjack meenemen en je kunt een uur per 
week buiten sporten. 
‘Met de nodige twijfels zette ik een maand geleden 
toch de stap naar een uurtje walking football en ik was 
verkocht. Niet alleen was ik echt intensief bezig ge-
weest, maar ik was ook voldaan. Ik dacht dat ik dit niet 
meer kon en me moest behelpen met oefeningen en fit-
ness. Mijn fysieke beperkingen telden even niet meer 
en ik genoot van het spel in een sportieve en vriend-
schappelijke sfeer!’ (Otto Oussoren, 61).

Feestelijke aftrap in april
Tijdens het jaarlijkse evenement van ‘FC Utrecht in 
de wijk’ op Donderdag 25  april zal het project met 
een feestelijk programma worden gestart. FC De Bilt 
verzorgt een veld en materialen; de organisatie doen 
ze met de buurtsportcoaches en het walking football 
team van FC Utrecht. Dit is de eerste kans om mee te 
doen en veel plezier te hebben. In de komende weken 
verschijnt er meer informatie in de lokale kranten en 
via de website van FC De Bilt. 

Voetballers tussen de 50 en 100 jaar kunnen zich tij-
dens deze dag aanmelden om mee te spelen. 
Sporten is spelen en spelen is sporten. Wandelvoetbal 
gaat een leven lang! 
Je alvast aanmelden kan via het volgende E-mail adres 
walkingvoetbal@fcdebilt.nl

FC De Bilt, Mens De Bilt (sport), Otto Oussoren

Ook bij Oranje boven 60 is de scheidsrechter de baas.

Paaswandeling met IVN De Bilt 
De bomen van het Van Boetzelaerpark

Zondag 21 april om 11.00 uur organiseert het IVN De Bilt een tweede bomenwandeling, 
nu langs een variëteit aan bomen die het Carel van Boetzelaerpark rijk is.

In deze warme periode bloeien al 
veel bomen. Niet alleen kers, fruit-
bomen, en magnolia’s bloeien, ook 
minder opvallende bloeiers als de 
eik, beuk, en es kunt u zien floreren. 
De wandeling is ook bedoeld als 
een beleving. De beleving van het 
park als geheel, en van de bomen in 
het bijzonder die het park karakte-
riseren. Boomsoort-specifieke ken-
merken als de vorm, schors, blad en 
bloemen leert u (her)kennen tijdens 
de wandeling. 

Jaap Milius (IVN De Bilt) licht toe: 
‘Het park zoals we dat nu kennen 
vindt zijn oorsprong in 1930 als de 
firma H.Copijn&zoon de opdracht 

krijgt een wandelpark met vijver-
partij aan te leggen voor de Biltse 
bevolking. Het park is in Engelse 
landschapsstijl aangelegd. Dat wil 
zeggen dat waterpartijen, glooiende 
landschapslijnen en hoogteverschil-
len, boomkleuren en vormen een ex-
tra perspectief geven aan de beleving. 
Het wordt niet voor niks ook wel een 
‘Coulisselandschap’ genoemd: al 
wandelend krijgt de bezoeker telkens 
een ander doorkijkje, het verrast en 
maakt nieuwsgierig wat er zich ach-
ter een volgend coulisse bevindt’. 

Kleuraccenten
Milius vervolgt: ‘De aanplant van 
bomen in de Engelse landschaps-

stijl doet er toe om het aangezicht 
te accentueren en het landschap ei-
genlijk te ‘maken’. Dat kan door de 
boomvorm, hangend of rechtop, of 
door de aanplant: solitair, in groep-
jes of gemengd in een doorlopende 
slingerrand. Maar ook de diverse 
kleuraccenten werken als verster-
ker. En die bladkleur verandert ook 
nog eens door de seizoenen heen. 
Allemaal zaken waar Copijn&zn 
over heeft nagedacht. Tijdens de 
wandeling staan we natuurlijk stil 
bij de bijzondere en monumentale 
bomen van het park. Wat te den-
ken van de Vaantjesboom (ook wel 
zakdoekjesboom)? Of de Paraplu 
beverboom, De Doodsbeenderen-
boom of het Perzisch ijzerhout? En 
dan nog zo’n 70 soorten waar we 
in de wandeling aan voorbij zullen 
gaan’. 

Zondag 21 april mei is de aanvang 
11.00 uur. Duur van de wandeling 
is maximaal 2 uur. Start bij de in-
gang van het park op de hoek van 
de Hessenweg/Bilthovenseweg en 
Blauwkapelseweg, De Bilt. Voor 
meer informatie belt u met Jaap 
Milius: 030 2288636.Bomen en een waterpartij in het Van Boetzelaerspark. (foto Jaap Milius)

Paaswandelen
Op zondag 21 april - 1e Paasdag 
- organiseert Utrechts Landschap 
een natuurwandeling in het Pan-
bos: bij velen is dit gebied bekend 
om te sporten of te wandelen. Tij-
dens deze wandelexcursie worden 
minder bekende aspecten van dit 
gebied belicht. Ter sprake komen 
de ontstaansgeschiedenis, flora en 

fauna, beheer door Utrechts Land-
schap. Ook het verhaal achter Tan-
nenberg met zijn bijzondere dennen 
komt aan bod.

De wandeling begint om 14.00 uur 
bij de parkeerplaats gelegen aan de 
Jozef Israëlslaan te Bosch en Duin, 
3735 LM, t.o. huisnr. 7. Vertrektijd 

14.00 uur. De wandeling duurt an-
derhalf tot twee uur. Vooraf aanmel-
den kan op de website van Utrechts 
Landschap bij ‘activiteiten’. Deel-
name is gratis. Gezien de aard van 
het terrein is een redelijke fysieke 
conditie wenselijk. Deze wandeling 
is ongeschikt voor kinderwagens, 
wandelwagens, rollators e.d.

Pasen bij Beerschoten
Op 1e en 2e paasdag rijdt de rijdt en er is een speurtocht op Beer-
schoten. 1e Paasdag is er weer vanaf 12.00 uur broodjes bakken in de 
vuurkorf, totdat ze op zijn. Het infocentrum is op beide dagen open van 
11.00 tot 16.30 uur op Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt.

Op beide paasdagen organiseert Utrechts Landschap een wandelex-
cursie voor de helft over Landgoed Beerschoten en voor de helft over 
Landgoed Houdringe. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de 
rijke historie van deze landgoederen. De wandeling start vanuit Pavil-
joen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. Voorbij de 
parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. De wandeling duurt 1,5 
uur tot 2 uur. Vertrektijd 14:00 uur. Vooraf aanmelden is nodig i.v.m. 
het maximaal aantal deelnemers. Dit kan op de website van Utrechts 
Landschap bij ‘activiteiten’. Deelname is gratis.

Beleef het in De Bilt

Het complete culturele aanbod van De Bilt is nu te vinden op de ver-
nieuwde website www.cultuurindebilt.nl. Zoals de voorstelling van 
Senna, Zinat en Luna (foto) van de jongerengroep van de KunstenHuis 
Theaterschool Masquerade tijdens het theaterfestival HiStories afge-
lopen weekend. De website cultuurindebilt.nl is een initiatief van ge-
meente De Bilt en sinds januari 2019 in beheer bij KunstenHuis De 
Bilt-Zeist.(foto: KunstenHuis)

Paaseitjes zoeken bij 
dierenweide Maartensdijk

Zaterdagmorgen 20 april zal het weer een gezellige boel zijn bij de 
dierenweide in Maartensdijk. De paashaas heeft dan rondom de weide 
vele paaseitjes verstopt. De paaseitjes kunnen van 10.30 uur tot 12.00 
uur door alle kinderen tot 10 jaar gezocht worden. Tussen de paaseitjes 
zal de paashaas ook een speciaal ei verstoppen; het gouden paasei. Voor 
het kind dat het gouden paasei vindt ligt er een leuk prijsje klaar. 

De dierenweide is open zodat de bezoekers de vele jonge dieren die 
dit voorjaar zijn geboren van dichtbij kunnen bekijken. In verband met 
het dierenwelzijn zijn er geen paaseieren verstopt in de weide waar de 
dieren verblijven. Deelname is gratis.

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door de Middenstandsvereni-
ging Maartensdijk in samenwerking met het bestuur en vrijwilligers 
van Stichting Dierenweide Maartensdijk. De Maartens-
dijkse dierenweide ligt aan het Gerard de Witpad achter 
de St. Maartenskerk aan de Nachtegaallaan in Maartens-
dijk. Meer informatie over de dierenweide: zie Facebook-
pagina van Dierenweide Maartensdijk. 

advertorial
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GEMEENTENIEUWS
week 16 ¾  17 april 2019

Bouwen en buren
Alles goed geregeld met de aannemer en de 
gemeente – vergeet u de buren te informe-
ren over uw verbouwing! Voorkom ergernis 
of een juridisch geschil en vertel uw buren 
tijdig over uw plannen. Dat kan ook met een 
briefje en schets of tekening in de brieven-
bus.

Gewijzigde openingstijden 
tijdens de feestdagen

In verband met de komende feestdagen zijn 
de openingstijden van het gemeentehuis in 
Bilthoven en de milieustraat in De Bilt gewij-
zigd. Zie hiernaast. 

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
• Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) - gesloten
• Maandag 22 april (Tweede Paasdag) - gesloten

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.
• Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) - gesloten
• Maandag 22 april (Tweede Paasdag) – gesloten
• Zaterdag 27 april (Koningsdag) - gesloten

Melding gevaarlijke situaties buiten 
kantoortijden: (06) 558 76 775

Verkeersmaatregelen Jan Steen-
laan en omgeving in Bilthoven Werk in uitvoering

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

Bilthoven:   Overboslaan, Parklaan, Korte Boslaan, Hoflaan en Noord-Houdringelaan,  
riool wegen reconstructie tot 01 juni 2019.

Bilthoven:  Korhoenlaan, renovatiewerk bomen en rioolonderhoud tot 3 mei 2019.
Bilthoven:  Aardelaan, herstraten rijweg tot 3 mei 2019.
Bilthoven:  Melkweg en omgeving renovatiewerkzaamheden tot aan de bouwvak.
Westbroek:  Wolkammerweg, Schutmeesterweg, Kleppermanweg, Holsblokkenweg,  

afkoppelen hemelwater riool en herstraten rijweg tot 26 april 2019.

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

Verkeersmaatregelen op korte en 
lange termijn
Voor de aanleg van de onderdoorgang Le-
ijenseweg zijn enkele jaren geleden maatre-
gelen genomen voor de doorstroming en 
veiligheid in de omgeving. Die werkzaamhe-
den zijn inmiddels afgerond. Daarom zijn de 
eerdere verkeersmaatregelen nog eens te-
gen het licht gehouden en worden er op 
korte en lange termijn maatregelen getrof-
fen.

Na meivakantie weer 
tweerichtingsverkeer
Op 13 maart 2019 heeft een drukbezochte 
informatieavond plaatsgevonden in de Brem-
horst om te komen tot een gedragen maat-
regelenpakket op korte- en lange termijn 
voor de Jan Steenlaan en omgeving. In dit 
maatregelenpakket zit het intrekken van het 
tijdelijk verkeersbesluit De Leijen op 21 
maart jl. en de uitvoering van enkele maat-
regelen in de meivakantie. Op de Jan Steen-
laan, Jan van Eijcklaan, Van Ostadelaan en 
Rembrandtlaan wordt het tweerichtingsver-
keer voor zowel langzaam als gemotoriseerd 
verkeer teruggebracht. Na de vakantie, op 

maandag 6 mei, begeleiden verkeersrege-
laars het verkeer in de nieuwe situatie. 

Meer ruimte voor de fiets
Samen met belanghebbenden wordt de ko-
mende tijd gewerkt aan aanvullende voorzie-
ningen voor fietsers en snelheidsremmende 
maatregelen in de omgeving van de Jan 
Steenlaan. Hierbij komen op de Jan Steenlaan 
brede fietsstroken op het weggedeelte tussen 
de Rembrandtlaan en Heidepark, waar geen 
tweerichtingenfietspad is, en een smallere rij-
loper voor gemotoriseerd verkeer. Zodoende 
krijgen de fietsers een eigen plek in de infra-
structuur en is het gemotoriseerde verkeer ‘te 
gast’ op de rijloper. De realisatie van deze in-
richting is gepland in de zomervakantie 2019. 

Lange termijn
Op lange termijn bestaat de behoefte om het 
tweerichtingenfietspad door te trekken langs 
de gehele Jan Steenlaan.

Situaties melden
Verkeersonveilige situaties en verkeersover-
last kunt u direct melden bij de gemeente De 
Bilt via www.debilt.nl/melden.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 18 april vanaf 19.30 uur in de  
Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven. Naast het Vragenhalfuur, de Lijst 
Ingekomen Stukken en eventuele moties vreemd aan de agenda zijn de onderwerpen:
• Reparatie artikel 4:11 Apv De Bilt 2019
• Vaststellen bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 340’
• Verlenen toestemming voor wijzigen Gemeenschappelijke Regeling ODRU
• Vaststellen Nota Participatiebeleid – Samenwerken in De Bilt

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 commis-
sie Openbare Ruimte op 16 mei. 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. 

Een lintje verdien je!
Een Koninklijke Onderscheiding (lintje) aanvragen voor  
iemand waarvan u vindt dat die het echt verdient, kan tot  
1 juli 2019.

Volgende week zal de burgemeester tijdens de lintjesregen mogelijk 
weer onderscheidingen opspelden bij inwoners die zich op een bijzon-
dere manier hebben ingezet voor de samenleving. 
Kent u ook iemand die er met kop en schouders bovenuit steekt, die 
altijd voor anderen klaar staat? Dan kunt u deze persoon voordragen 
voor de lintjesregen 2020. 

Aanvraag indienen
U kunt  uw aanvraag tot uiterlijk 1 juli 2019 indienen. Neem vooraf 
altijd even contact op met Annemiek Bovée via 030 – 228 95 69 of 
a.bovee@debilt.nl. Zij zal samen met u bekijken of de voorgedragen 
persoon op hoofdlijnen in aanmerking komt voor een Koninklijke on-
derscheiding. 

Op www.debilt.nl vindt u meer informatie over de verschillende vormen van een eerbetoon in 
onze gemeente.

Na meivakantie weer tweerichtingsverkeer op Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan, Van Ostade-
laan en Rembrandtlaan

De Jan Steenlaan in Bilthoven vormt een belangrijke schakel in het fietsnetwerk 
van de gemeente De Bilt. Het maakt deel uit van de fietsroute naar nabij  
gelegen scholen, sportverenigingen en het station én centrum Bilthoven. De ver-
keerssituatie op de Jan Steenlaan en omliggende straten staat al geruime tijd in 
de belangstelling
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Leerlingenteam Werkplaats wint 
International Debate Tournament

door Walter Eijndhoven

De Werkplaats in Bilthoven kan trots zijn op haar Debatteam. Voor de eerste keer wint een 
Nederlands team één van de belangrijkste Europese debattoernooien voor scholieren. En dat

 is nog niet alles. Eén van de leerlingen van de Bilthovense school werd uitgeroepen 
tot één na beste debater tijdens het Dutch Schools Debate College (DSDC).

Ruim 150 scholieren uit Europa 
kwamen van woensdag 6 tot za-
terdag 9 maart in Slovenië bij el-
kaar om te debatteren over diverse, 
actuele onderwerpen, waaronder 
feminisme, integratiebeleid, ou-
derenzorg en arbeidsrecht. Na zes 

ronden behaalde het team van De 
Werkplaats de kwartfinales. Ook 
voor deze tegenstanders waren zij 
echter veel te sterk, net als voor 
hun tegenstanders in de halve fi-
nale. Uiteindelijk gingen zij op 
zaterdag 9 maart aan de haal met 
de felbegeerde eerste prijs. Een 

unicum voor Nederland. VWO-
scholiere Dina Gijswijt (16) is dan 
ook onwijs trots op haar team. ‘Wij 
hebben hier heel veel voor moeten 
laten en hoe gaaf is het niet dat je 
uiteindelijk met de eerste prijs aan 
de haal gaat’, vertelt zij. 

Selectie
Behalve meedoen met haar debat-
team binnen de Werkplaats, deed 
Dina ook individueel mee tijdens 
wedstrijden van DSDC. Ook hier 
viel zij in de prijzen. Na de indi-
viduele wedstrijden werd zij uit-
geroepen tot één na beste van het 

toernooi. ‘Ik zit nu een half jaar in 
de nationale selectie van middel-
bare scholieren en om dan zo snel 
al in de prijzen te vallen’. Natuur-
lijk moet Dina hier veel voor doen. 
Twee middagen in de week is het 
hard trainen en ook nog de hele 
zaterdag is zij hieraan kwijt. Dina: 
‘Ja, en dat is nog niet alles. Iedere 
dag houd ik alle actualiteiten bij, 
zodat ik overal over kan debatte-
ren. In het Engels, want dat is de 
voertaal tijdens de internationale 
wedstrijden’. 

Technieken
De Dutch Schools Debate College 
Foundation (DSDC) organiseert 
debattoernooien voor scholieren 
en selecteert de beste onder hen 
voor internationale toernooien. 
Ook voor beginnende debaters 
organiseren zij debatten. Zo kun-
nen leerlingen meedoen aan het 
World Schools Academy toernooi 
op zaterdag 18 mei. Door het vol-
gen van workshops ‘Spreken in het 
Openbaar’ en ‘Argumentie’ kun-
nen scholieren zich de technieken 
eigen maken en wellicht in de na-
tionale selectie terechtkomen. De 
organisatie stelt wel enige voor-
waarden: de leerling moet VWO 
doen, veel kranten lezen en Engels 
kunnen spreken. 

Dina Gijswijt debatteert individueel bijna als beste.   (foto WP)

Arjen Lubach in debat op 
Het Nieuwe Lyceum

‘Wetenschap zonder religie is lam; religie zonder wetenschap is blind’, zei Albert Einstein, 
bedenker van de Algemene relativiteitstheorie en… van de atoombom. Hoe het de mensheid zou 
zijn vergaan als hij zijn religieuze kant de overwicht had gegeven weten we niet, maar wellicht 

niet eens zo slecht…

Het debat dat leerlingen van Het 
Nieuwe Lyceum afgelopen vrij-
dag op hun school hadden georga-
niseerd stond in het teken van de 
plaats van religie in de maatschap-
pij: volgens Arjan Lubach, die de 
leerlingen voor deze middag had-
den weten te strikken, was het dui-
delijk: religie is een leuk sprookje, 
waar je vooral thuis in moest gelo-
ven maar zeker geen andere men-
sen mee moet lastigvallen.

Kara von Schmid, docent geschie-
denis en levensbeschouwing, was 

zijn opponent en betoogde, samen 
met de ijzersterke leerlingen uit zijn 
team, op misschien wel humorvol-
lere wijze dan de komiek, dat reli-
gie hoop geeft en dat begrippen als 
naastenliefde en vergeving door re-
ligie zijn ‘uitgevonden’ en ontwik-
keld, begrippen die voor een vreed-
zame samenleving onmisbaar zijn. 

Het team Lubach had daar maar 
moeizaam een antwoord op en bleef 
herhalen dat je er elkaar niet mee 
moest lastigvallen, waarop team 
Von Schmid de morele eindzege 

binnensleepte met de gedachte dat 
je religieuze normen en waarden 
van bijvoorbeeld rechtvaardigheid 
moeilijk voor jezelf kunt houden 
als je elders onrecht constateert. 
En dan was het ultieme argument 
nog niet eens in het spel gebracht: 
leg een wereldkaart van welvaart, 
gelijke rechten, vrede en geluk op 
die van het Christendom en ieder-
een zal constateren dat die kaarten 
samenvallen. Of, om met Einstein 
te spreken: ‘Verbeelding is belang-
rijker dan kennis’.
                 (Peter Schlamilch)

Arjen Lubach omringd door leerlingen van Het Nieuwe Lyceum.

Schoolproject Buitenplaatsen 
laat leerlingen meedenken

door Guus Geebel

Leerlingen van groep 7 van de Groen van Prinstererschool uit 
De Bilt kregen donderdag 11 april een door Kunst Centraal 
georganiseerde rondleiding op Landgoed Eyckenstein. De 

acteurs Jolijn Zwart en Rick Schellinkhout wisten als 
baron en baronnes van het landgoed op speelse wijze

de kinderen te informeren en te betrekken 
bij wat ze zoal tegenkwamen.

‘Kunst Centraal is een provinciale organisatie die voor leerlingen van 
basisscholen evenementen op cultureel gebied organiseert en begeleidt. 
Zij krijgt daarvoor subsidie van de provincie en de gemeente. Het pro-
ject Buitenplaatsen is een onderdeel van het cultuurprogramma. Bijna 
alle scholen nemen dit programma af, wat betekent dat leerlingen ken-
nismaken met hun lokale culturele omgeving’, vertelt Roos Goossens. 
Zij is programmeur Cultuurmenu voor Bunnik, De Bilt en Utrechtse 
Heuvelrug bij de organisatie. 

Project
Het bezoek op 11 april draait vooral om de tuin waar kinderen de gran-
deur van de plek ervaren, maar ook wat te weten komen van de ge-
schiedenis. Het project is ontwikkeld door Landschap Erfgoed Utrecht 
en Theaterschool Masquerade, waarvan de twee acteurs de baron en 
baronnes van Eyckenstein spelen. Directeur Frank van der Hulst van 
Kunst Centraal heet de betrokken aanwezigen welkom, waaronder de 
landgoedeigenaars Otto en Barbara van Boetzelaer en cultuurwethou-
der Dolf Smolenaers. Zij zijn er om te kijken hoe het project bij de 
kinderen overkomt. Caroline Matla, adviseur Erfgoed en Onderwijs, 
vertelt dat er van de ongeveer 680 buitenplaatsen die er ooit waren nog 
maar 280 over zijn. ‘Het buitenplaatsenproject is vernieuwd dit jaar. 
Vroeger leerden we de kinderen waarom het zo belangrijk is dat er bui-
tenplaatsen zijn. Nu zeggen we onderzoek zelf wat je van waarde vindt 
van deze buitenplaatsen. Dat sluit beter aan bij het onderwijs van nu.’

Regels
De acteurs die hun rol met verve spelen, vertellen dat de kinderen zijn 
uitgenodigd omdat de gemeente het bespottelijke plan heeft bedacht 
om het landgoed vol te bouwen met flats. Zij willen dat te allen tijde 
voorkomen en laten daarom zien wat het landgoed te bieden heeft. Zij 
beginnen hun verhaal met enkele regels waar de kinderen zich aan moe-
ten houden en dat leidt er meteen toe dat ze de aandacht goed vast 
kunnen houden. Bij het landhuis weet een van de kinderen te vertellen 
dat landhuizen gebouwd werden als zomerverblijf van de eigenaars. 
De ‘baron’ vertelt dat het Springerpark is aangelegd door tuinarchitect 
Leonard Springer in Engelse landschapstijl. Ze lopen vervolgens over 
een pad waarlangs hondstand in bloei staat naar de knuppelbrug. Daar 
wordt uitgelegd dat de naam komt van knuppels, stukken hout waarmee 
de brug is gemaakt. Baron Rick Schellinkhout neemt afscheid van de 
leerlingen met het gedicht De oude eik: ‘O eik, wat ben je oud met je 
gebarsten hout en je bladeren van goud’.

Spelenderwijs krijgen de kinderen informatie over de pracht en praal 
van het landgoed.

Rommelmarkt bij Ben Labre
Zaterdagochtend was er weer 
de jaarlijkse rommelmarkt 
van de scoutinggroep Ben 
Labre, op het terrein achter 
de Michaelkerk in De Bilt. 
De markt werd ook nu weer 
druk bezocht. De opbrengst 
komt ten goede aan het 
organiseren van activiteiten, 
o.a. een zomerkamp voor de 
jeugdleden.         
        (foto Frans Poot)
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Alle Paaskoek, -chocolade en -snoep

Fuet of Catalaanse worst
Knofl ook, roquefort, rozemarijn, peper of Catalaanse 
Alle stukken van 130 - 140 gram
Van /5.58

A la Carte
Franse wijn
Alle fl essen van 0.75 liter
Van /4.99

Tapas
Alle soorten

 3.99 
PER FLES

 5.-
2 STUKS

 5.-
3 BAKJES

Deze acties zijn geldig van woensdag 17 t/m dinsdag 23 april 2019. Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden.

M.u.v. de paasproducten van de broodafdeling. Deze actie is geldig van vrijdag 19 t/m maandag 22 april 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs.

STUNT
PAAS

GRATIS
 1+1

Een smaakvol

Hoogvlietmet
pasen

2
soepel
en rond

3
vol en

krachtig 4
droog
en fris

5
vol en
rond

Alleen dit 
weekend

Voor bij de gezellige 
paasborrel
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Koningsspelen bij SVM
door Henk van de Bunt

SVM organiseert al vanaf 2010 het schoolvoetbaltoernooi in Maartensdijk; in 2013 is dit 
verbonden aan de ‘koningsdagspelen’. In het verleden was Karel Schouten (tot 2017) 

de grote animator en organisator van dit evenement; sinds die tijd 
vervult hij nu nog een adviserende en ondersteunende rol.

De organisatie is in handen van Pe-
tra Harte, Marjan Gaasenbeek en 
Wout van Dronkelaar; zij worden 
op de dag bijgestaan door 30 vrij-
willigers, waarvan een groot deel 
speciaal voor dit evenement zelf 
een vrije dag opneemt om zo een 
steentje bij te dragen als scheids-
rechter of in een andere rol.

Sponsoren
Deze mensen, het redelijke (maar 
koude) weer en 500 geweldig en-
thousiaste schoolkinderen en hun 
begeleiders verhieven deze dag tot 
een echt ‘Koninklijke-dag’. Naast 
de poulewinnaars heeft dus ieder-
een gewonnen.

Er was tijdens het toernooi een ijs-
je voor iedereen en bij de prijsuit-
reiking kregen de poulewinnaars 
een beker; voor elk deelnemend 
team was er een mooie bal om 
daar op de schoolpleinen mee te 
oefenen. Dit alles was uiteindelijk 
toch weer mogelijk dankzij de op-
brengst van de klaverjascompetitie 
(organisatie Karel Schouten) en de 
welwillende medewerking van di-
verse sponsoren. 

Kampioenen
Er zijn altijd kampioenen en net-
geen-kampioenen, maar iedere 
deelnemer heeft op bewonderens-
waardige manier gestreden, voor 

de eer van zijn of haar school. De 
uiteindelijke winnaars zijn: 

Groep 3: 1e Kievit 3a, 2e MLK 3c, 
3e ’t Kompas 3b.
Groep 4: 1e Bosberg 4b, 2e Nije-
poort 4b, 3e MLK 4c.
Groep 4b; 1e ’t Kompas 4a, 2e 
MLK 4a, 3e MLK 4b.
Groep 5: 1e Bosberg 5a, 2e ’t 
Kompas 5a, 3e Nijepoort 5c.
Groep 6: 1e Nijepoort 6a, 2e Nije-
poort 6b, 3e ’tKompas 6b.
Groep 7: 1e MLK 7a, 2e MLK 7b, 
3e Nijepoort 7a.
Groep 8: 1e Kievit 8a, 2e ’t Kom-
pas 8a, 3e MLK 8a.

Ondanks het kille weer volop enthousiasme.

Voor ieder team was er na afloop een bal.

50-jarig jubileum TV TOSS
Op zaterdag 13 april hebben de leden van TV TOSS het 50-jarig jubileum van hun vereniging gevierd. 

’s Middags was er voor de leden een autopuzzelrit georganiseerd. Vervolgens werd er na een 
heerlijke maaltijd onder het genot van een drankje en onder begeleiding van 

de muziek van dj Cropy tot in de late uurtjes gedanst en gefeest.

TV TOSS (Tennis Our Special 
Sport) is in 1969 opgericht door een 
groepje enthousiaste tennissers, dat 
regelmatig met elkaar tenniste op 
de huidige WVT banen. Na vervol-
gens een aantal jaren onafhankelijk 

van elkaar met tennisvereniging 
Helios banen te hebben gehuurd op 
tennispark Brandenburg verkreeg 
TV TOSS op 28 december 1990 het 
erfpacht en opstalrecht van het ten-
nispark Brandenburg. In 1999 zijn 

er 4 lichtmasten op het tennispark 
geplaatst en in 2013 zijn de gravel-
banen vervangen door ‘all weather’ 
banen, waardoor er gedurende het 
gehele jaar getennist kan worden. 

Recreatief
Vanaf haar oprichting in 1969 
wordt de club gekenmerkt door 
het hebben van uitsluitend recre-
atieve leden. TV TOSS is dan ook 
niet aangesloten bij de KNLTB en 
kent geen jeugdafdeling. Daardoor 
is het altijd een betrekkelijk kleine 
vereniging gebleven en heerst er 
een grote saamhorigheid. Wanneer 
je het leuk vindt om een keer nader 
kennis te maken en mee te tossen 
dan kan dit op de maandagavond, 
woensdagochtend, donderdag-
avond of zondagochtend.
             (Henk van der Ploeg)TOSSers vieren het 50-jarig bestaan. 

Koningsspelen De Bilt 
Op vrijdag 12 april organiseerde 
het Buurtsport Team van Mens De 
Bilt en FC De Bilt gezamenlijk de 
Koningsspelen De Bilt. De start 
was om 9.45 uur met een gezamen-
lijke dans op het nummer Pasapas 

van Kinderen voor Kinderen. Het 
thema dit jaar was Water (H2O) en 
de activiteiten waren speciaal voor 
de groepen 7 en 8 van basisscho-
len uit De Bilt en Bilthoven. Meer 
dan 250 leerlingen hebben aan de 

volgende workshops kunnen deel-
nemen: honkbal, voetbal, zelfver-
dediging/karate, kickboxen, korf-
bal, dans, free-run en mad science 
(wetenschap)
                 (Merije Brouwer) Groepen 7 en 8 verzamelen zich voor de Koningsspelen.

Schoolvoetbaltoernooi 
Op 3 en 10 april vonden weer de basisschoolvoetbaltoernooien 
plaats voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen uit 
de kernen Bilthoven en De Bilt.

Op 3 april waren de groepen 7 en 8 aan de beurt; op 10 april volgden 
5 en 6; alles tezamen meer dan 700 kinderen van 11 scholen; nimmer 
namen zoveel kinderen aan het toernooi deel. Opvallend waren ook de 
vele (groot)ouders die langs de lijn stonden.

De tientallen wedstrijden mondden uiteindelijk uit in 4 kampioenen in 
4 categorieën :
- meisjes groep 5/6: Groen van Prinsterer 4
- jongens groep 5/6: Wereldwijs 1
- meisjes groep 7/8: Patio
- jongens groep 7/8: Michaël 1

Bij groep 7/8 gaan de Patio- en de Michaëlschool deze gemeente verte-
genwoordigen bij de rayonfinale op 15 mei bij voetbalvereniging Delta 
Sport te Houten. Verder werden na de verloting ook nog een 5-tal teams 
blij gemaakt met vrijkaartjes voor een wedstrijd van FC Utrecht. Alle 
leerlingen gingen ook nog met een vaantje huiswaarts. 

Onder frisse, maar lekkere voetbalomstandigheden werden alle 
wedstrijden gespeeld.

Westbroekse polderloop en 
‘Samenloop voor Hoop’

Vrijdagavond 26 april wordt voor de 43e keer de polderloop in West-
broek georganiseerd. Traditiegetrouw zijn de afstanden van 0 t/m 15 
jaar ca. 250 meter en 3km. Vanaf 16 jaar zijn de afstanden 6 en 8 km., 
dus voor elke hardloper is er een sportieve uitdaging.
Daarnaast is er de wandeltocht van 8km voor alle leeftijden : dit jaar 
komt het inschrijfgeld van de wandeltocht ten goede aan de actie ‘Sa-
menloop voor Hoop’ van het KWF: ‘Wat zou het mooi zijn wanneer er 
een lint van wandelaars door het Westbroekse polderlandschap samen-
loopt c.q. wandelt tegen kanker. De wandelaars komen de hardlopers in 
tegenovergestelde richting tegen. Ook is er vanuit Westbroek een team, 
dat meeloopt op 28/29 juni met de 24-uurs wandelestafette ‘Samenloop 
voor Hoop’ in De Bilt.

Inschrijven voor de loop op 26 april in de feesttent vanaf 17.15 uur. 
De starttijden zijn Junioren 18.15 uur, Minioren 18.20 uur, Wandelaars 
KWF 18.45 uur, Senioren en Masters 18.50 uur. Voor meer informatie 
www.oranjeverenigingwestbroek.nl.         (Agaath van Klaren)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nootjes
 De Vierklank 18 17 april 2019
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Te koop aangeboden
VOUWCARAVAN Jamet 
Texas Luxe in prima staat. 
Waterdicht, met grote voor-
tent en keuken. Vraagprijs 
€375,00. Tel. 0622526995

MONTEL Hoekbank(stof), 
model Urban voorzien van 
hoofdsteunen en uitschuif-
baar gedeelte. Meest ver-
kochte model en nog steeds 
te koop. Afm.: 2.71 x 2.10 m 
zitdiepte 60 cm. De bank is 
2 jaar oud en in prima staat. 
€450,00. Tel. 030-2102772

4 eetkamer stoelen of fau-
teuils, antraciet grijs op 
wieltjes met armleuning. 
Hoogte armleuning 68 cm. 
Samen voor €45,-. Tel. 
06-41367588.

Brabantia droogmolen €20,-. 
Tel. 06-42318078

Prima akoestische gitaar om 
te leren en te spelen €15,-. 
Tel. 06-16641083

Mooie afsluitbare beautycase 
L38 x B22 x H20 cm. €7,50. 
Tel. 06-16641083

3 pak koffiebonen in XXL 
verpakking á 1,2 kg merk 
Bellarom Crema van 
Lidl. Vers tot 30-05-2020. 
Samen voor € 14,70. Tel. 
06-16641083

Digitale personen weeg-
schaal, weegt tot 100 gr 
nauwkeurig als nieuw €8,-. 
Tel. 06-16641083

Mooie wollen Desso tafel-
loper 46 x 90 cm. €10,-. Tel. 
06-16641083

Steengrill 37x19 cm. Met 
twee spiritusbranders, nieuw 
€8,-. Tel. 06-16641083

Luchtbed met inge-
bouwde pomp (nieuw) 
152x203x42cm €27,50. Tel. 
06-49757450

Parasolvoet met kruisvoet en 
4 vulbare kunststof siertegels 
voor zwevende parasol dia-
meter max.51mm. €45,-. Tel. 
06-55701549

Over gordijn 1.75h, 190b. met 
eventueel gratis rails. Naad is 
met haken geplooid. Z.g.a.n. 
€30,-. Tel. 06-29506849

Origineel zonschermdoek, 
geel, zonder armen wel 
met ringen om op te han-
gen. 190x300cm. €85,-. Tel. 
06-29506849

Boek genieten van een aller-
gie-arme tuin. Er zitten alle-
maal kleurrijke foto’s in. €5,-. 
Tel. 0346-243758

Voor kinderen super dik knut-
selboek. Er staan leuke afbeel-
dingen in. €5,-. Tel. 0346-
243758

Kwartet spel van de NS uit de 
jaren 70. Compleet. €5,-. Tel. 
0356-243758.

Fietsen/ brommers
DAMESFIETS gazelle 
punta 28inch handrem. 4 
versnellingen. €100,-. Tel. 
06-29521960.

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.

Wil jij werken bij een vak-
bond? Ben jij 3 dagen op de 
middag/avond beschikbaar? 
Ben jij COMMUNICATIEF 
sterk en sta jij sterk in jouw 
schoenen? Neem dan contact 
op!
Waar: Bilthoven
Dagen: Ma - Di - Woe - Do
Tijdstip: 15.45 - 20.45
@: solliciteren@berkvacatu-
res.nl
Tel: 06-45133532

Op zoek naar een leuke 
BIJBAAN naast school of stu-
die? Wij zijn op zoek naar 
extra hulp in ons magazijn. 
Heb jij nog tijd over en ben 
je geïnteresseerd? Stuur ons 
een e-mail of bel ons 030-
2761420. VCE techniek B.V., 
P.C. Staalweg 94, 3721T TJ, 
Bilthoven info@vcetechniek.
com

JOHNS zoekt een gemotiveer-
de, gezellige en vooral vlotte 
medewerker/ster voor 15-20 
uur per week. Iemand die het 
heerlijk vindt om in een druk-
bezochte winkel te werken. 
Die weet van aanpakken en 
vooral van lekkere produc-
ten houdt. Iemand die goed 
in teamverband kan werken 
en bij toerbeurt ook op zater-
dag (want dat is de leukste 
verkoopdag). Bel gerust even 
030-2201752 of kom langs op 
Hessenweg 185, De Bilt.

Personeel aangeboden

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

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

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

PEDICURE Janet. Provoet 
gediplomeerd met 15 jaar 
ervaring. Voor al uw voet-
problemen. Ik kom graag 
bij u thuis in Maartendijk en 
Hollandsche Rading, ook s 
'avonds. Bel voor info of een 
afspraak met Janet de Lange 
06-29060003

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: Ik geef Mijn schapen Eeuwig Leven en zij 
zullen zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 
ze uit Mijn hand roven! 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

Cursussen/ trainingen

Ervaren jonge vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk tel 
0612316999

Jonge vrouw zoekt 
werk als huishoudelijke 
hulp. Met ervaring! Bel 
0684807630/0308796002

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) 

BIJENPLANTEN en kruiden-
thee. Agnes Kruiden is weer 
open zaterdag 10-16uur wo. 
13-16uur. Dorpsweg 264A 
Maartensdijk

Op MOESTUINCOMPLEX 
Tuinmaar in Maartensdijk is 
nog plek voor een serieuze 
tuinder. Voor informatie: tuin-
maar@hotmail.com of bellen 
06-42108050.

Bridgeles voor Beginners in september? 
Op dit moment is er nog een ‘lopende’ bridgecur-
sus voor beginners (+ oefenavonden, eindigend 
20 mei). Er blijkt belangstelling te zijn voor een 
nieuwe cursus voor beginners (incl. 4 oefenavon-
den), welke mogelijk vanaf 16 september (tot en 
met 20 januari 2020) op basis van boekje 1 van 
Berry Westra kan plaatsvinden. Wil daarom voor-
alsnog vrijblijvend eventuele belangstelling aan-
geven voor het volgen van deze cursus, die bij 
een voldoend aantal aanmeldingen, gegeven door 
Henk van de Bunt, op maandagavond in het pavil-
joen van SVM (Dierenriem 4 te Maartensdijk) kan 
starten. Minimaal 12 deelnemers (kosten dan 90 
euro) en maximaal 20 deelnemers (kosten dan 75 
euro). Belangstelling kan worden aangegeven via 
avondcursusbridge@ziggo.nl.

Maria Magdalena

Het SKC-Filmhuis in het Lichtruim (Planetenplein 
2, Bilthoven) vertoont op 24 april de film Maria 
Magdalena. De laatste maanden van Jezus gezien 
door de ogen van apostel Maria Magdalena. 
Rebellerend tegen de onderdrukking die ze voelt 
vanuit haar conservatieve familie, sluit Maria zich 
aan bij Jezus en zijn volgelingen. Haar rol binnen 
de groep wordt steeds groter en zorgt voor span-
ningen. Aanvang 20.00 uur. Kaartverkoop aan de 
kassa vanaf één uur voor voorstelling. 

Centrumkerk in Bilthoven kleurt oranje 

De dames van Rotary Zandzegge zijn druk met 
de voorbereiding van King’s Jazz & Lounge op 
27 april. Tussen 15.00 en 20.00 uur swingen met 
Marie José Tiemstra en band en de jongens van 
Tswings. Het feest wordt ondersteund met bijdra-
gen van plaatselijke ondernemers en winkeliers. 
De uiteindelijke opbrengst is voor Steunfonds 
Vluchtelingen De Bilt en de Voedselbank. Kaar-
ten: www.kingsjazz.nl of aan deur indien mogelijk.

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 19 april wordt er geklaverjast in de 
kantine van SVM aan de Dierenriem in Maartens-
dijk. De aanvang is om 20.00 uur en meedoen kost 

3 euro. Er is ook een loterij, voor € 
0,25 per stuk zijn er loten te koop. 
Voor aanmelden: tel. 0346 212366 of 
06 51832063.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 20 april is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate aan 
het Maertensplein in Maartensdijk 
van 10.00 tot 14.00 uur. Alles fair-
trade ingekocht, dus maximaal ren-
dement voor boeren en producenten 
in ontwikkelingslanden.

Oecumenische viering 

Maandag 22 april vindt om 10.30 uur 
een oecumenische kerkdienst plaats 
in de Onze Lieve Vrouw Kerk aan de 
Gregoriuslaan te Bilthoven; de voor-
gangers zijn pastor G. Weersink en 
Mevr. Ds. J.T. Vos-Butijn. Het thema 
van de dienst is: Doortocht - Nieuw 
leven. Muzikale medewerking ver-
lenen Arie van Viegen (orgel) en 
Gerard Koning (trompet). Collecte 
is bestemd voor daklozenproject van 
het Leger des Heils

OPHEFFINGSUITVERKOOP
tot 31 juli 2019
 
TOT 70% KORTING
op alle voorraadartikelen
 

Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING
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Irene MC1 kampioen
Drie weken voor het einde van de competitie waren er drie teams, 
die nog kans maakten op de titel. VCV uit Veenendaal had de beste 
papieren, PDK uit Huizen had ook prima kansen en Irene MC1 
had nog een waterkansje om de titel binnen te halen. 

Maar voor het Bilthovense meisjes C-team was dat waterkansje ge-
noeg. Eerst werd de uitwedstrijd in Huizen met 3-2 gewonnen, waar-
door VCV de week daarop kampioen kon worden. Daarvoor moest 
het team uit Veenendaal dan wel winnen van Irene. De Veenendaalse 
bloemen en medailles stonden al klaar en nadat VCV de eerste set won 
werd er al een klein feestje gevierd, maar dat bleek te vroeg victorie 
gekraaid, want daarna won Irene drie sets op rij. Daardoor had Irene 
opeens weer kans om kampioen te worden. De laatste wedstrijd van het 
seizoen moest dan wel met 4-0 gewonnen worden want anders zou de 
titel alsnog naar PDK Huizen gaan. 

Koel
Met samengeknepen billen werd in Huizen de wedstrijd tussen Irene en 
Sovoco uit Soest gevolgd. Een geconcentreerd Irene won de eerste drie 
sets eenvoudig waarna er nog één set nodig was om de titel binnen te 
halen. Opeens leek het Bilthovense jeugdteam toch zenuwen te kennen 
waardoor de allesbeslissende set ongelooflijk spannend werd. Geluk-
kig hielden de Irene-meiden het hoofd koel toen het echt belangrijk 
werd waardoor de vierde set met 25-22 gewonnen werd, waarna Lieke, 
Sunna, Vera, Lieke, Fenne, Maud, Mila en Sari het uitschreeuwden van 
geluk. En terecht, want wat hebben deze meiden afgelopen seizoen 
enorme grote stappen gezet. ‘Echt een team om trots op te zijn’, aldus 
Irene voorzitster Ineke van Straaten.

D1
Ondanks een fantastische eindsprint waarbij in de laatste drie wedstrij-
den 9 punten gehaald werden wisten Irene D1 de promotie-degradatie 
wedstrijden niet te ontlopen. Zaterdag a.s. moet tegen Vives uit IJsels-
tein en Dinto uit Warmenhuizen gestreden worden om de plaats in de 
2e divisie te behouden. ‘Als we de vorm van de afgelopen weken vast 
weten te houden hebben we goede kansen’, vindt Irene coach Erna 
Everaert. Uiteraard is alle publiek vanaf 14.00 uur welkom om het Bilt-
hovense team in de Kees Boekehal aan te komen moedigen.
                  (Michel Everaert)

De kampioenen: Irene MC1.

SVM wint van runner-up Austerlitz
Austerlitz had de laatste 5 wedstrijden gewonnen. SVM wist dus, dat het alleen met 100 % inzet 

en gewoon doelpunten maken de drie punten mee naar huis kon nemen. 

SVM trok na het beginsignaal di-
rect het initiatief naar zich toe en 
had al na een paar minuten de 0-1 
op het scorebord kunnen zetten. 
Austerlitz counterde met af en toe 
gevaarlijk aanvallen. SVM toonde 
goede inzet maar was toch te slor-
dig in de passing. Een rommelige 

eerste helft van beide kanten op een 
moeilijk bespeelbaar veld volgde. 
SVM zette te weinig druk en liet 
Austerlitz te veel komen. Uit één 
van deze situaties kwam Austerlitz 
door slordig verdedigen te gemak-
kelijk op de 1-0. Nog in dezelfde 
minuut scoorde Roy Wijman de ge-

lijkmaker. Ineens kreeg SVM-vleu-
gels en vlak voor het rustsignaal 
kopte Wessel Schuller de verdiende 
2-1 binnen.

In de tweede helft drong Austerlitz 
SVM terug. De Maartensdijkers 
lieten dit gebeuren en had geluk dat 
Austerlitz niet scoorde. Maar SVM 
kreeg door meer ruimte achterin bij 
Austerlitz zelf genoeg kansen om 
de veilige 1-3 op het scorebord te 
zetten. Goede schoten gingen net 
naast of over het doel; Stijn Orsel 
had dit zo belangrijke derde doel-
punt kunnen maken. Perry van 
den Bunt had zijn vizier net niet 
op scherp. Het bleef hierdoor lang 
spannend. SVM nam de verdiende 
drie punten mee naar huis, maar 
had deze wedstrijd al eerder op slot 
kunnen gooien. Koploper Hercules 
won met 6-1. 
Zaterdag komt de koploper op be-
zoek en wil SVM mee blijven doen 
dan moet er gewonnen worden.Doelman Max Koetze blijkt zeer betrouwbaar.             (foto Nanne de Vries)

FC De Bilt wint topper in 2de klas
Bij de aftrap van de thuiswed-
strijd FC De Bilt tegen naaste 
concurrent Delta Sports was het 
onderlinge verschil twee punten 
in het voordeel van FC De Bilt. 
Dat het een belangrijke wedstrijd 
genoemd kon worden was merk-
baar in de aanwezigheid van 
RTV Utrecht en de regiosport-
journalist van de landelijke pers 
naast een merkbaar groter aantal 
toeschouwers. 

Beide teams wilden vooral niet 
verliezen en het zag er in het eerste 
kwartier dus ook wat afwachtend 
uit. Delta Sports had iets meer de 
overhand, maar echt gevaarlijk was 
het niet voor het Biltse doel. Zo hal-
verwege de eerste helft pakte FC De 
Bilt gestaag wat meer het initiatief 
en kwam het enkele keren gevaar-
lijk voor het doel van de mannen uit 
Houten. In de 31e minuut was het 

raak: een mooie corner van Marcel 
Melissen werd perfect tegen de tou-
wen gekopt door Marc Schuurman. 
Het bleef 1-0 en het talrijke publiek 
kon even op adem komen.

Na rust knalde FC De Bilt er ge-
lijk bovenop en het had na de eer-
ste aanval eigenlijk al 2-0 moeten 
staan. Het verbaasde niemand dat 
het kort daarna wel raak was. Mano 
knalde op de paal en Robin Noten-
boom was alert en scoorde uit de 
rebound. Delta Sports was rijp voor 
een grotere nederlaag, maar uit het 
niets scoorde Casper Verboom de 
2-1 en vijf minuten later was het 
Rodney van Klooster, die met een 
prachtig schot de gelijkmaker op 
het scorebord liet verschijnen. Nog 
maar net bekomen van de gelijk-
maker, wist Redouan Boussoufi het 
vijandige strafschopgebied te betre-
den en de verdedigers dol te draai-

en, met als resultaat een strafschop 
voor FC De Bilt, die Redouan zelf 
benutte. (3-2). Enkele minuten later 
verslikte de Biltse verdediging zich 
in een niet zo lastige aanval, maar 
ineens kwam Lennart Dubbeldam 
kansrijk voor de Biltse keeper: 3-3. 
Het spel golfde heen en weer, het 
kon echt alle kanten op, diverse 
wissels, gele kaarten, kansjes en de-
gene die de vierde goal ging maken 
werd de winnaar. Gelukkig voor FC 
De Bilt was het Sander van de Berg 
die als pinchhitter op de goede plek 
stond en koel de 4-3 binnenschoot. 
Vijf punten voor en nog vier las-
tige wedstrijden te gaan: volgende 
week uit tegen Benschop; ‘Daar 
moet de overwinning tegen Delta 
Sports worden verzilverd’, aldus 
de nuchtere uitspraak van Alain 
Hijman, trainer van FC De Bilt. 
‘Daarna op 11 mei de thuiswed-
strijd tegen Lopik’. 

Trainers DOS ondertekenen contract
De mondelinge overeenstemming 
was er al eerder dit jaar, maar 
woensdagavond voor aanvang van 
de training werden de contracten 
met de trainers van de selectie-

teams van korfbalvereniging DOS 
uit Westbroek ondertekend. 
Maarten van Brenk traint/coacht 
de komende twee seizoenen (met 
een optie voor een derde seizoen) 

het eerste seniorenteam van DOS. 

Stefan Gringhuis verlengde zijn 
huidige contract als trainer van 
DOS 2 met een seizoen. 

Voor de spelers van de selectie uiterst links Stefan Gringhuis (trainer DOS 2) en derde van links Maarten van 
Brenk (aanstaand trainer DOS 1) na het ondertekenen van het contract.

Volleybalclinic van 
eredivisieteam bij Salvo

Op dinsdag 23 april komen de heren van SV Land Taurus uit Hou-
ten een clinic geven op de trainingsavond van Salvo in De Vierstee 
in Maartensdijk. Zowel de jeugd - als de senioren(trainings)groe-
pen van Salvo worden door deze eredivisie-spelers getraind. Ook 
hun trainers zijn aanwezig.

De jeugd t/m 17 jaar neemt deel aan deze clinic van 19.00 tot 20.00 uur. 
Voor de senioren -competitiespelers en recreanten- begint de clinic om 
20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Iedereen is welkom om een 
kijkje te komen nemen hoe deze lange mannen die zelf op het hoogste 
niveau volleyballen, de training verzorgen voor de Salvoleden en hen 
net die tips geven die de Salvospelers normaal niet krijgen.

Niet zomaar
Taurus is niet zomaar een eredivisievereniging. In 2018 heeft het team 
de Nationale Bekercompetitie gewonnen door in de finale volleybal-
topper Lycurgus te verslaan. Bijkomend detail is dat ook Hidde Uit-
tenbosch in dit team speelt. Hij heeft in de jeugd van Salvo gespeeld 
en is via een aantal omzwervingen bij Taurus beland. Hij is er ook bij 
op 23 april. 



Plantjesmarkt en 
Steenbreek

Op zaterdag 20 april van 10.00 tot 13.00 verzorgt Groei en Bloei De 
Bilt bij VvSO-WVT (Talinglaan 10 te Bilthoven) weer een Plant-
jesmarkt met een-jarigen, vaste plantjes, groenteplantjes, kruiden-
plantjes en leuke tuinartikelen.

Traditioneel houdt Groei en Bloei samen met VvSO- WVT in het voor-
jaar de jaarlijkse Plantjesmarkt. Op deze markt worden een-jarigen ver-
kocht, opgekweekt door leerlingen van het Seyster-college uit Zeist. 
De plantjes worden met veel zorg, biologisch en zonder hulpmiddelen 
opgekweekt. Dat geeft krachtiger en gezondere plantjes, die verderop 
in het seizoen een uitbundige bloei laten zien. Naast deze een-jarigen 
bieden leden van de afdeling een grote variëteit aan van door henzelf, 
uit zaad of door delen, opgekweekte planten, die voor een klein prijsje 
gekocht kunnen worden. 

Standjes
Andere standhouders op deze markt zijn: Tuinderij Eyckenstein met 
biologische groenten (plantjes), Agnes Kruiden met kruiden en kruid-
plantjes, Marja Kalisvaart met diverse producten en zelfgemaakte jam, 
Reinaerde/kinderboerderij De Schaapskooi met een tafel vol prachtige 
door de cliënten gemaakte cadeauartikelen zoals kaarsen, vogelhuisjes 
en meer, Lita van Soest met een bloemschikdemonstratie naast een pro-
motiestand van Groei en Bloei (met een prachtig welkomstgeschenk 
voor nieuwe leden) en een promotiestand van Steenbreek De Bilt.

Steenbreek
Vooral in stedelijk gebied heeft klimaatverandering consequenties. Dit 
geldt zeker ook voor het dorp De Bilt. Te veel bestrating in tuinen zorgt 
voor problemen tijdens hoosbuien én bij aanhoudende droogte. Ver-
steende tuinen bieden geen ruimte voor nuttige dieren. Operatie Steen-
breek wil iedereen in Nederland 
enthousiasmeren om de tuin te 
vergroenen en zo bij te dragen 
aan een klimaatbestendige, ge-
zonde en groene leefomgeving. 
Duurzaamheid is bovendien een 
van de speerpunten van een kli-
maatgemeente.

Steenbreek De Bilt is een samen-
werkingsverband tussen Groei 
en Bloei afdeling De Bilt, IVN 
afdeling De Bilt en de gemeente 
De Bilt. Leden van het kernteam 
van Groei en Bloei en IVN gaan 
dit jaar aan de slag om bewoners 
te informeren over de mogelijk-
heden. Voor vragen over de mo-
gelijkheden van Operatie Steen-
breek in het dorp De Bilt: vraag 
Caro Hollebeek via c.hollebeek@
debilt.nl of tel. 030 2289190.

 [HvdB]
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Vogels kijken op 
Landgoed Sandwijck

door Walter Eijndhoven

In samenwerking met het IVN De Bilt organiseerde Vogelwacht Utrecht afdeling De Bilt/ Zeist 
zondagochtend 14 april een vroege ochtendexcursie op Landgoed Sandwijck in De Bilt. 

Helaas zagen de vogelaars veel minder vogelsoorten dan vorig jaar, maar fitis, 
groenling en graspieper gaven acte de présence. 

Het was nog donker en erg fris, die 
zondagochtend. Toch verscheen 
een groep van dertig vogelaars ten 
tonele om 6.00 uur. Vanwege de 
grote belangstelling werd de groep 
in tweeën gedeeld en gingen zij, 
gewapend met kijker, het gebied 
in. Nog voordat beide groepen ver-
trokken, vloog een aantal kleine 
mantelmeeuwen over, op weg naar 
hun nest, iets verderop.

Rollertje
In het duister werden al snel de 
eerste merels en zanglijsters ge-
hoord, afgewisseld met koolmees 
en pimpelmees. Regelmatig stond 
Wigle Braaksma, de excursieleider, 
stil en spitste hij de oren. ‘Ook al 
zou het licht zijn, vogelen doe je 
vooral met je gehoor’, legt hij uit. 
‘Hoor je dat? De eerste winterko-
ning vandaag. Vooral te herkennen 
aan de harde zang en een rollertje in 
het midden van zijn deuntje’. Veel 
vogelaars verbazen zich over zijn 

enorme kennis op het gebied van 
vogelgeluiden. ‘Om vogels te kun-
nen herkennen aan hun zang, is veel 
oefening en ervaring nodig. Kom 
je er niet uit? Check het geluid op 
internet. Dan kom je er ook achter 
of je een contactroep hoort, of een 
alarmroep’, legt Braaksma uit. 

Alarmroep
Zoveel vogelsoorten, zoveel zang 
en contact- alarmroepen. Braak-
sma: ‘Dat klopt, maar de alarm-
roep is universeel, ondanks dat 
iedere soort zijn eigen alarmroep 
heeft. Ik geef een voorbeeld. Alle 
vogels alarmeren elkaar. Als een 
boomvalk langsvliegt, duiken alle 
vogels direct weg, maar bij een 
overvliegende sperwer, doen zij 
het rustiger aan, lijkt het wel. Ge-
woon omdat een sperwer minder 
snel is dan een boomvalk. Voor 
vogelaars is het verschil tussen een 
alarmroep voor boomvalk of sper-
wer ook te leren. Vaak hoor ik aan 

een alarmroep of een boomvalk in 
aantocht is. In negen van de tien 
keer is dat dan ook zo’. 

Mistflarden
Ondertussen maakt het duister 
plaats voor het ochtendschemer en 
komen bossen en weilanden steeds 
meer tot leven. De vorst heeft haar 
werk gedaan. Hardbevroren paden 
slingeren zich langs slootjes en ak-
kers. Overal staan kievitsbloemen, 
hun knoppen met een laagje rijp. 
In de verte, tussen de mistflarden, 
wiekt traag een blauwe reiger langs, 
terwijl de eerste zwartkop van zich 
laat horen in het struweel. In het 
oosten komt de zon rood op en haar 
prille voorjaarswarmte laat vele vo-
gels ontwaken uit hun diepe slaap, 
terwijl schemer- en nachtdieren als 
vos en das zich spoeden naar hun 
burcht. De hele groep geniet intens 
van deze mooie ochtendstemming. 
En dat vlak onder de Utrechtseweg 
op Landgoed Sandwijck. 

Eén van de groepen vogelaars. 

Opschoonochtend 

Zaterdag 13  april was er weer de maandelijkse opschoonochtend in het Van Boetzelaerpark in De Bilt. 
Vrijwilligers gingen aldaar aan het werk om het park weer voor een maandje ‘opgefrist’ er uit te laten zien. 
(foto Frans Poot)

Hessing
‘Toch moeten wij wel op onze 
hoede zijn’, vertelt Braaksma. 
‘Hierachter, op het voormalig ter-
rein van Hessing, worden mogelijk 
woningen gebouwd’. Braaksma 
wijst het gebied aan waar men 
voornemens is huizen te bouwen. 
‘Vanaf de Utrechtseweg tot aan 
dat stuk daar, waar notabene een 
das zijn burcht heeft. Als het zover 
komt, stappen wij naar de rech-

ter, desnoods tot aan de Raad van 
State’, vervolgt hij zijn verhaal. 
Ondertussen loopt de groep weer 
verder, stuit nog op een reebok en 
wat nijlganzen en verdwijnt in het 
bos. Hier laten weer heel andere 
vogels van zich horen. Boomkle-
ver, boomkruiper en zwartkop. Als 
toetje nemen de vogelaars nog een 
aalscholver waar, zittend op een 
oude boomtak en is een mooie ex-
cursie ten einde. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In de afvalkalender van dit jaar staat, 
dat de gemeente De Bilt het snoeiaf-
val in De Bilt op vrijdag 5 april op-
haalt. Samen met nog een paar an-
dere bewoners van de Crutzenlaan 
hebben wij de donderdag(-avond) 
ervoor netjes het snoeiafval langs de 
weg gelegd.
Echter, zaterdag 6 april lag het er 
nog steeds. Ik ben toen langs de ge-
meentewerf gefietst om te vragen 
wanneer het snoeiafval wordt op-
gehaald. Ik moest het langs de weg 
laten liggen en het zou de maan-
dag of dinsdag worden opgehaald. 
Toen het dinsdagmiddag (9 april) 
nog steeds niet was opgehaald, heb 
ik het gemeentehuis gebeld. Daar 
kreeg ik te horen dat het snoeiafval 
op meerdere plekken niet was opge-
haald, maar, dat dit in de loop van de 
week opgehaald werd. Nu - zaterdag 
13 april - ligt het snoeiafval er nog 
steeds. 
Slechte beurt van de gemeente.
Jan Visser, De Bilt

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Wie grabbelt met Pasen het gouden ei??

Woe.
17-04
Do.

18-04
Vr.

19-04
Za

20-04
Zo.

21-04
Woe.
24-04
Do.

25-04
Vr.

26-04
Za

27-04
Zo.

28-04

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Runderrib-eye v.d. grill 
met knoflooksaus

Bouillabaisse 
(Zuid-Franse visschotel)

Vegetarische burger 
met salade van 
snoeptomaatjes

Beenham v.d. grill 
met mosterdsaus

Doradefilet 
met garnalensaus

Groene aspergesalade 
met ei, noten, appel 

en kaassaus
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