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Cliënten Reinaerde kiezen 
gemeenteraadsleden

door Walter Eijndhoven

In 2016 ratificeerde Nederland het verdrag van de Verenigde Naties omtrent gelijke rechten van 
mensen met een handicap. Reinaerde staat volledig achter dit verdrag en moedigt haar cliënten 

met een (verstandelijke) beperking aan zelf regie te nemen en bijvoorbeeld hun stem uit te 
brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 

Volgens Reinaerde is het voor men-
sen met een handicap van belang om 
eigen keuzes te maken, een behoefte 
die bijdraagt aan kwaliteit van leven. 

Daarom hoopt zij meer mensen met 
een verstandelijke beperking zover 
te krijgen dat zij van hun stemrecht 
gebruik maken. In de praktijk valt 
dit echter niet altijd mee. 

Stemwijzer
Lynn, begeleidster bij Reinaerde De 
Reiger aan de Reigerlaan in Biltho-
ven, kan dit laatste beamen. ‘Ik heb 
12 cliënten, waarvan er acht mogen 
stemmen’, vertelt zij. ‘De avond 
voor de verkiezingen heb ik hen, aan 
de hand van de stemwijzer, uitge-
legd wie wie is, waar zij voor staan 
en van welke partij zij zijn, maar de 

stemwijzer voldeed niet altijd. Ik 
heb acht cliënten, waarvan een aan-
tal met het syndroom van Down en 
een paar cliënten met een autisme, 
dus voor ieder van hen heb ik een 
eigen verhaal. 
Daar ben ik de hele avond mee be-
ziggeweest. Er was er eentje die 
zijn stembiljet verscheurde, omdat 
hij dacht dat één stem toch niet uit- maakt. Toen ben ik wel even boos 

geworden’. Ondanks haar uitleg 
over de verkiezingen, is bij som-
migen continu herhaling nodig en 
dan nog kan het fout gaan tijdens 
het stemmen in het hokje. Vragen 
als ‘Welk vakje moet ik aankruisen’, 
‘Hoe moet ik het formulier uitvou-
wen’ en ‘In welke stembus moet het 
formulier’ (aparte stembussen voor 
het referendum en de gemeente-
raadsverkiezingen), waren te horen 
tijdens het stemmen. 

Ondersteuning
Om meer mensen aan het stemmen 
te krijgen, is wellicht meer onder-
steuning nodig, aldus Reinaerde. 
De een wil graag een bekende in de 

buurt tijdens het stemmen, terwijl 
een ander meer behoefte heeft aan 
een duidelijke structuur met behulp 
van pictogrammen. 
Nader onderzoek zal dit moeten uit-
wijzen. Binnen de provincie Utrecht 
wordt in elke gemeente een verslag-
gever gematcht met één of meerdere 
cliënten om te kijken hoe het stem-
men gaat en waar hij/zij tegenaan 
loopt (of juist niet). Iedereen van 
18 jaar en ouder heeft stemrecht, 
ook degenen die onder curatele 
staan. Het aantal mensen met een 
verstandelijke beperking wordt in 
Nederland geschat op 100.000 tot 
200.000. Zes jaar geleden heeft de 
helft van de mensen met een lichte 
of matige verstandelijke handicap 
gestemd, waarvan 43% dit persoon-
lijk deed en 7% middels een mach-
tiging.

Lynn (m) met haar cliënten.

VVD weer grootste partij in de raad
door Guus Geebel

Bij de verkiezingen in de gemeente 
De Bilt hebben drie partijen winst 
geboekt. Groen-Links gaat van 2 
naar 4 zetels, de VVD gaat van 4 
naar 5 en Forza komt met 2 zetels 
in de raad. D66 verloor 2 zetels en 
komt op 4, Beter De Bilt behoudt de 
3 zetels die de partij in de oude raad 
had sinds het vertrek van Schlamich 
uit de fractie. Bilts Belang en de 
SP verloren elk een zetel en komen 
met 1 zetel in de nieuwe raad. Het 
CDA behoudt de 3 zetels en ook de 
PvdA (2), SGP (1) en CU (1) blijven 
in zetelaantal gelijk. Het opkomst-
percentage was 65,98%, nagenoeg 
gelijk aan dat bij de raadsverkie-
zingen in 2014. Het stembureau op 
Jagtlust had met 86,57% de hoogste 
opkomst. Het bureau bij woonstich-
ting SSW het laagste met 40,99%. 
Er zijn 220.023 geldige stemmen 
uitgebracht en de kiesdeler voor 
een volle zetel is 814,9. Om met 
voorkeur te worden gekozen zijn 
204 stemmen nodig, een kwart van 
de kiesdeler. De officiële uitslag is 
vastgelegd in het Proces-verbaal 

verkiezingsuitslag. Er zijn geen 
onregelmatigheden of incidenten 
geweest. De definitieve zetelverde-
ling wijkt niet af van de voorlopige 
uitslag van 21 maart. Wel werd door 
voorkeurstemmen bij enkele par-
tijen de lijstvolgorde veranderd. Bij 
de VVD zijn Christiaan van Nispen 
tot Sevenaer met 242 en Henric de 
Jong Schouwenburg met 223 stem-
men met voorkeur gekozen. 

Hierdoor werden Enny Doornenbal 
en Kees Lelivelt van hun plaats op 
de lijst verdrongen. Bij Beter De Bilt 
kreeg Ebbe Rost van Tonningen 531 
en Connie Brouwer 231 stemmen. 
Pim van de Veerdonk komt hierdoor 
niet in de raad. Bij de PvdA kreeg 
Gija Schoor 224 stemmen, genoeg 
om met voorkeur in de raad te ko-
men. Zij ziet echter van haar zetel 
af waardoor Erik van Esterik zijn 
plaats in de raad weer gaat innemen. 
Gija Schoor stond op de kandida-
tenlijst van de PvdA op nummer 4. 
Op donderdag 29 maart worden de 
nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

Op het glunderende gezicht van lijsttrekker Anne Brommersma van GroenLinks is de blijdschap over het goede 
resultaat af te lezen. (foto Henk van de Bunt)
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 31 maart wordt door de 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen weer oud papier ingeza-
meld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundeld papier voor 8.30 
uur aan de weg te zetten. Heel 
prettig voor de papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Verdrietig om haar heengaan, maar met een bevrijdend 
gevoel dat haar lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van 
het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootoma

Cisca 
Jansen - van den Oudenalder

weduwe van Hennie Jansen

Utrecht, 15 juni 1935 Bilthoven, 21 maart 2018

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend.

Ton † en Betty
Frank en Kitty
Peter
kleinkinderen en achterkleinkind

Correspondentieadres:
Pr. Willem Alexanderplantsoen 31
3738 DJ  Maartensdijk

Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de crematie 
in besloten kring plaatsgevonden.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

26/03 • 19.30u - Ds. C.H. Oechies, 
Avondgebed

27/03 • 19.30u - Mevr. ds. B.L. Bos, 
Avondgebed

28/03 • 19.30u - Ds. C.H. Oechies, 
Avondgebed

29/03 • 19.30u - Mevr. ds. B.L. Bos,  
Dienst van Schrift en Tafel

30/03 • 19.30u - Ds. C.H. Oechies,  
Goede Vrijdag

31/03 • 22.00u - Mevr. ds. B.L. Bos, 
Dienst van Schrift en Tafel

01/04 • 10.30u -  
Mevr. ds. B.L. Bos en Ds. C.H. Oechies

02/04 • 10.30u -  
Pastores A. v.d. Boogaard en L. Spelberg

04/04 • 10.30u -
Protestantse en R.K.-voorgangers, 

Oecumenische ziekenzalving

Pr. Gem. Zuiderkapel
30/03 • 14.30u + 19.30u -  

Ds. R.W. de Koeijer, Goede Vrijdag
01/04 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer
01/04 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
02/04 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
29/03 • 20.00u - ds. Pieter Lootsma,
Witte Donderdag, Avondmaalviering

01/04 • 10.30u -  
Ds. Pieter Lootsma, Gerard Zwart (orgel)

02/04 • 10.30u - 
Oecumenische Samendienst in Centrumkerk,  

Pastores A. v.d. Boogaard en L. Spelberg

Evangelische Gemeenschap,  
Koperwieklaan 3

01/04 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove, 
Paasviering

R.K. Kerk O.L. Vrouw
29/03 • 19.30u - Witte Donderdag,  

Pater J. Stuyt s.j. 
30/03 • 15.00u - Goede Vrijdag,  

mevr. J. Noten en mevr. A. Veldhuis
30/03 • 19.30u - Goede Vrijdag, Pater J. Stuyt 

s.j. en dhrn. J. Ham en H. Nauta
31/03 • 22.00u - Paaswake, Pater J. Stuyt s.j. 
01/04 • 10.30u - Pastor A. v.d. Boogaard en 

dhr. F.W. van de Sande
02/04 • 10.30u -  

Oecumenische Samendienst in Centrumkerk, 
Pastores A. v.d. Boogaard en L. Spelberg

04/04 • 10.30u - in Centrumkerk Protestantse 
en R.K.-voorgangers,  

Oecumenische ziekenzalving

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboom)

30/03 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed,
Goede Vrijdag

01/04 • 10.15u - Ds. J. J. Poutsma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

28/03 • 19.30u - 
dhr. Aaldert van Soest, Passiestonde 

29/03 • 19.30u - Ds. N. de Boo, Passiestonde 
30/03 • 19.30u - Ds. H.E. Dankers,

Goede Vrijdag, Viering
en Dankzegging Heilig Avondmaal 

31/03 • 19.30u - 
dhr. Johan Schotanus, Passiestonde
01/04 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers; 

1ste Paasdag; 
Openbare Geloofsbelijdenis- en Doopdienst.

01/04 • 19.00u - Ds. H.J.P. de Pater; 
1ste Paasdag

02/04 • 10.00u - Ds. W.J.J. Glashouwer;
2de Paasdag

Pr. Gem. Immanuelkerk
29/03 • 19.30u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samen-Heilig Avondmaal
- dienst met Opstandingskerk 

30/03 • 19.30u - Ds. E.J.W. van Leersum, 
Samendienst met Opstandingskerk 

31/03 • 22.00u - Ds. E.J.W. van Leersum, 
Samen - Heilig Avondmaal

- dienst met Opstandingskerk 
01/04 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk 
Samendienst in en met Immanuelkerk, 

zie rooster Pr. Gem. Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
29/03 • 19.30u - Eucharistieviering

pastor H. van Doorn, Witte Donderdag
30/03 • 15.00u - Goede Vrijdag, 

parochianen I. Elsevier en L. Eurlings
30/03 • 19.30u - Goede Vrijdag, 

pastor H. van Doorn, Kruisverering
31/03 • 22.30u - Eucharistieviering

pastor H. van Doorn
01/04 • 10.30u - Eucharistieviering, 

pastoor J. Skiba
 

V.E.G. De Bilt e.o.
01/04 • 10.00u - Spreker Adri van der Mast, 

viering Avondmaal

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

29/03 • 19.00u - Ds. E.J.W. van Leersum, 
Heilig Avondmaal

30/03 • 19.00u - Leesdienst, Goede Vrijdag 
01/04 • 10.30u - Ds. E.J.W. van Leersum 

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

30/03 • 10.00u - Ds. M. Baan, Goede Vrijdag 
01/04 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

30/03 • 18.30u - Preeklezen
01/04 • 10.00u - Ds. G.J. Blankers

01/04 • 18.30u - Ds. H. Juffer
02/04 • 10.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen kerkdiensten

in Blauwkapel 
01/04 • 10.30u - Ds. C. ’t Lam m.m.v. Hans 
Siemons (orgel), Gerard Koning (trompet)

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/03 • 18.30u - Ds. R. Alkema, 
Paasmaaltijd, Witte Donderdag, Samendienst 

met Ontmoetingskerk Maartensdijk
01/04 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

30/03 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer 
01/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, vooraf 

09.45 u. zingen Paasliederen
01/04 • 18.30u - Ds. P.B. de Groot

02/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Paaszangdienst

 
Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk
30/03 • (10.00 + 19.30u), 01/04 • (10.00u + 

18.30u) en 02/04 • (10.00u) - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
30/03 • 19.30u - Ds. R. Alkema,

Goede Vrijdag
Samendienst met Kapel Hollandsche Rading 
31/03 • 21.30u - Ds. R. Alkema, Paaswake, 

Samendienst met Kapel Hollandsche Rading 
01/04 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
29/03 • 19.30u - Eucharistieviering

pastor M. Meneses, Witte Donderdag
30/03 • 14.30u - Meditatie, Goede Vrijdag

30/03 • 19.00u - 
Goede Vrijdag, Kruisverering
31/03 • 20.30u - Paaswake,

Pastor Frans Zwart
01/04 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren 

 
Westbroek

Ned. Ger. Kerk
30/03 • 19.30u - Drs. A. ten Napel 

01/04 • 10.00u - Dhr. J. Brunt
01/04 • 18.30u - Ds. R. Koelewijn 

 
PKN - Herv. Kerk

30/03 • 19.00u - Ds. M. van der Zwam
01/04 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

01/04 • 18.30u - Ds. J. Belder

Afsluiting deel 
Nachtegaallaan Bilthoven

Vanaf maandag 26 maart is de 
Nachtegaallaan in het centrum 
van Bilthoven ter hoogte van het 
Vinkenplein afgesloten in beide 
richtingen. Op een deel van de 
Nachtegaallaan wordt de riolering 
vervangen. De werkzaamheden 
duren 2 weken. Het parkeerterrein 
op het Vinkenplein blijft bereik-
baar vanaf de Melchiorlaan. Kort 
parkeren (max 1,5 uur) kan ook 
op het nieuwe parkeerterrein op 
de Driehoek. Volg de ontwikke-
lingen in het centrum van Biltho-
ven op bilthovenbouwt.nl. 

Collecteweek ZOA

In de week van 26 tot en met 31 
maart collecteren vrijwilligers in 
de gemeente De Bilt voor stich-
ting ZOA. Met het thema ‘Sta 
stil bij vluchtelingen wereldwijd’, 
vraagt de hulporganisatie aandacht 
voor de ruim 65 miljoen men-
sen die momenteel op de vlucht 
zijn voor oorlogen, natuurgeweld 
of onderdrukking. De opbrengst 
van de collecte wordt gebruikt 
om deze mensen te ondersteunen 
met noodhulp en hen te helpen 
een nieuwe start te maken. Met 
de opbrengst van de collecte in 
gemeente De Bilt kan ZOA man-
nen, vrouwen en kinderen in oor-
logsgebieden ondersteunen. 

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 31 maart staat Amnes-
ty International van 11.00 tot 12.30 
uur met een stand in de openbare 
bibliotheek van Bilthoven. Daar 
kunt u een handtekening zetten 
onder petities waarmee Amnesty 
bij regeringen aandacht vraagt 
voor gevangenen waarvan de men-
senrechten geschonden worden. 
Ook is er informatie over Amnesty 
zelf en haar acties.

PvdA-overdag

Op donderdag 29 maart is er 
een overdagbijeenkomst van de 
PvdA in De Bilt bij Thea Poorte-
naar, Burgemeester van der Bor-
chlaan 4D, Bilthoven om 9.45 
uur. Krischan Hagedoorn, PvdA 
fractievoorzitter, zal spreken over 
de uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Inf. tel. 030 
2282813, tel. 030 2286903 of tel. 
0681858955.

Koffieconcert

Op zondag 1 april (Eerste Paas-
dag) is er in Huize Gaudeamus, 
Gerard Doulaan 21 te  Bilthoven 
om 12.00 uur een koffieconcert, 

verzorgd door Duo Serenissima. 
Kaarten hiervoor kunnen worden 
gereserveerd via: concerten.hui-
zegaudeamus@gmail.com. 
 

NPV jaarvergadering
 
Donderdag 29 maart houdt de 
Nederlandse Patiëntenvereni-
ging - afdeling De Bilt, haar 
jaarvergadering. Mevrouw Jac-
kelien van Damme, huisarts en 
groepsvoorlichtster van de Her-
senstichting, verzorgt deze avond 
een lezing over ‘Hoe houd ik 
mijn hersenen gezond’. Tijdens 
en naar aanleiding van de lezing 
krijgt men meer concrete tips 
hoe de kans te vergroten dat her-
senen tot op hoge leeftijd actief 

blijven. De toegang is gratis; de 
avond begint om 20.00 uur in de 
d’Amandelboom, Noord Houd-
ringelaan 82 in Bilthoven.

Muziek in Schutsmantel

Zondag 1 april om 15.00 uur geeft 
het ensemble Duo Engelsberg-
Vasi een Paasconcert  in Zorg-
centrum Schutsmantel, Gregori-
uslaan 35 in Bilthoven. Raphael-
la Engelsberg (viool) en Andrea 
Vasi (piano) zijn hechte muzikale 
partners. Beiden studeerden aan 
het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag en hebben op vele 
festivals en andere gelegenhe-
den uiteenlopend repertoire ten 
gehore gebracht.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE
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Eerste Paasdag:
aandacht voor uw uitvaartmuziek op de radio

Ik verzorgde een tijd geleden 
de uitvaart van een man in de 
aula van begraafplaats Zorg-
vlied. Hij was gek geweest op 
muziek en had zijn autoradio 
altijd hard aan staan. Tijdens 
de afscheidsbijeenkomst werd 
zijn favoriete muziek met een 
oorverdovend volume afge-
speeld. Heel herkenbaar voor 
wie de overledene kende.

Een paar weken geleden 
speelde een accordeoniste 
live bij een uitvaart. Zij was 
de schoondochter van de 
overledene en speeelde een 
klassiek stuk, ter ere van haar 
schoonvader. Na afloop werd 
er door de aanwezigen hard 
geklapt. Ik vind dat mooi; de 
overledene had bij leven vast 
ook geklapt als waardering 
voor het prachtige spel.

Nederlandstalige muziek 
wordt veel gebruikt bij plech-
tigheden. De tekst is dan de 
belangrijkste boodschap: ‘Nu 

Misschien hebt u er wel eens bij stilgestaan: uw eigen uitvaart. Hoe zal dat gaan? Wat zijn 
uw eigen wensen op dat gebied? Hebt u als eens iets aan het papier toevertrouwd of zelfs 
besproken met partner, kinderen, familie of vrienden? En hebt ú dat ook: ik hoor soms 
muziek waarvan ik denk: die wil ik laten horen bij mijn uitvaart’. 

weet ik dat ik nooit zal zijn 
vergeten, ik leverde bewijs 
van mijn bestaan’ (‘De Steen’, 
Bram Vermeulen), ‘Als het 
einde komt, en als ik dan 
alleen ben, mag ik dan bij 
jou?’ (‘Mag Ik Dan Bij Jou’, 
Claudia de Breij), ‘Als eindsta-
tion het paradijs, het kaartje is 
een enkele reis’ (‘’n Trein naar 
Niemandsland’, Frans Bauer). 

Naast mijn werk als uitvaart-
verzorger presenteer ik 
wekelijks op NH Radio 
(de regionale omroep van 
Noord-Holland, te beluisteren 
via FM 88,7) het program-
ma ‘Waarheen, Waarvoor?’. 
Aanstaande zondag, Eerste 
Paasdag, staat dat van 7:00-
10:00 uur helemaal in het 
teken van uitvaartmuziek en 
bijbehorende herinneringen. 

Hebt u bijzondere herinne-
ringen aan muziek bij een 
uitvaart of hebt u al muziek 
uitgezocht voor uw eigen 

uitvaart? Als u wilt dat ik úw 
liedje laat horen en úw herin-
nering voordraag op Eerste 
Paasdag in dit radioprogram-
ma, dan mag u mij mailen: 
waarheenwaarvoor@nhradio.nl

Goede paasdagen gewenst!

Koop Geersing
uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

Laatste raadsvergadering eindigt 
met motie van wantrouwen

door Guus Geebel

Op verzoek van Fractie Schlamich, VVD, PvdA en SP werd op 20 maart een extra vergadering 
over het zwembad Brandenburg gehouden. Het was de laatste vergadering van de gemeenteraad 
in de oude samenstelling, waarbij Hester Visser uit Maartensdijk Gast van de Raad was. Aan het 

eind diende Krischan Hagedoorn een motie van wantrouwen in die werd verworpen.

De behandeling van het onderwerp 
begint met een aantal insprekers. Jo-
han L’Honoré Naber doet dat voor de 
gebruikersgroepen Ouder en Kind 
zwemmen en de Stichting Samen 
Verder.’Voor het Ouder en Kind 
zwemmen is een verwarmd bad van 
32° nodig met een aflopende bodem. 
Het gaat om een kwetsbare groep die 
recht heeft op goed zwemonderwijs. 
Voor Samen Verder is zwemmen de 
enige mogelijkheid om te kunnen 
sporten.’ L’Honoré Naber betwij-
felt of Samen Verder in het nieuw te 
bouwen zwembad het uurtje zwem-
men op zaterdagochtend kan behou-
den. ‘Ook is het de vraag of er straks 
plaats is voor het Ouder en Kind 
zwemmen.’

Stichting Water
Robert Havekotte is voorzitter van 
BZC Brandenburg en initiatiefnemer 
van Stichting Water. Hij vertelt dat 
het college hem in een brief schrijft 
het jammer te vinden dat hij weinig 
vertrouwen heeft in de verstrekte 
informatie en de toelichting van de 
aannemer. Havekotte licht toe waar-
om dat is. ‘De gebruikers toonden 14 

november aan dat het bad doorver-
warmt. Een oplossing werd beloofd. 
Na drie maanden kregen wij een tem-
peraturentabel zonder activiteiten. 
Een temperaturentabel zonder activi-
teiten slaat nergens op. Het verstrekte 
temperaturenrooster is nergens op 
gebaseerd en is in strijd met het Plan 
van Eisen. Het is dus begrijpelijk dat 
de gebruikers weinig vertrouwen 
hebben.’ Hij vraagt aan te tonen dat 
het gekozen zwembad qua warmte en 
diepte het rooster ondersteunt. ‘Lukt 
het echt niet, geef dat dan toe. Het 
gaat erom of alle gebruikers erin pas-
sen en de exploitatie gehaald wordt. 
Als dat zo is dan zijn wij misschien 
ontevreden met de gekozen oplos-
sing, maar dan voldoet het nieuwe 
zwembad aan de uitgangspunten en 
accepteren wij dat.’

Biltse Sportfederatie
Ineke Stienstra gaat in op de gebrek-
kige communicatie tot nu toe. Zij 
vertegenwoordigt het bestuur van 
de Biltse Sport Federatie (BSF). De 
BSF pleit ervoor om op zo kort mo-
gelijke termijn de nodige duidelijk-
heid te geven over het gebruik van 

het zwembad en de gevolgen voor de 
exploitatie. Zij vraagt om na te gaan 
of het nieuwe zwembad voldoet aan 
de destijds door de gemeenteraad ge-
formuleerde eisen. Stienstra zegt dat 
niet te verwachten is dat de water-
polovereniging dispensatie verleend 
wordt voor het nieuwe zwembad. ‘Er 
zal een aparte berekening van de ex-
ploitatiekosten moeten worden opge-
nomen bij de dan te verwachten ver-
mindering van afgenomen uren. Als 
blijkt dat de uitgangspunten waarop 
het besluit in januari 2017 genomen 
is wezenlijke grond blijken te missen 
dan adviseert zij: Beter ten halve ge-
keerd dan ten hele gedwaald.

Duidelijkheid
De raad voert daarna een uitvoerig 
debat. Peter Schlamilch dringt aan op 
een rooster waarin voor elke dag be-
schreven staat wie er mag zwemmen, 
met welke temperatuur en op welke 
tijden. Krischan Hagedoorn (PvdA) 
stelt de vraag of de wethouder bereid 
is de start van de bouw op te schorten 
totdat de technische berekeningen er 
zijn. Hij wil daarna de gevraagde be-
rekeningen in overleg met de gebrui-

kers op een behoorlijke manier af-
ronden. Ook wil hij weten of er in het 
uiteindelijke plan wijzigingen zijn 
aangebracht die niet in het oorspron-
kelijk plan stonden. De PvdA vraagt 
het college geen onomkeerbare stap-
pen te nemen. Kees Lelivelt (VVD) 
somt de voordelen van het plan van 
Stichting Water op en constateert dat 
de gebruikers daar blij mee zijn. Dolf 
Smolenaers (D66) zegt moe te zijn 
van de doorlopende discussie. Johan 
Slootweg (SGP) vraagt om duidelijk-
heid. Anne de Boer (GroenLinks) 
stelt dat het besluit is genomen en nu 
wordt uitgevoerd.

Randvoorwaarden
Wethouder Ebben Rost van Ton-
ningen zegt niets anders gedaan te 
hebben dan een democratische ge-
nomen besluit van januari 2017 dat 
paste binnen de randvoorwaarden uit 
te voeren. ‘Alle doelgroepen passen 
erin, het is duurzaam, het is een hy-
permodern bad met twee comparti-
menten waarbij de gevraagde tempe-

raturen kunnen worden gerealiseerd. 
Dat het bad gebouwd kan worden 
hebben we willen markeren. Eventu-
ele bezwaren hebben op dit moment 
geen opschortende werking.’ De wet-
houder stelt dat een aantal partijen 
en gebruikersgroepen dit plan niet 
willen. ‘Daar heb ik geen oplossing 
voor. Het stopzetten gaat 1,4 miljoen 
euro kosten.’ 

Moties
Krischan Hagedoorn diende vervol-
gens een motie in waarin hij stelt dat 
de gemeenteraad er geen vertrouwen 
in heeft dat wethouder Rost van Ton-
ningen het proces om te komen tot 
een nieuw zwembad, dat voldoet aan 
de uitgangspunten van het raadsbe-
sluit, goed en ordentelijk zal voltooi-
en. Na hoofdelijke stemming wordt 
de motie van wantrouwen verworpen 
met 11 stemmen voor en 15 tegen. 
Een motie van Fractie Schlamilch 
om snel met een compleet en defini-
tief rooster te komen wordt eveneens 
verworpen. 

De laatste raadsvergadering voor de verkiezingen.

Zo stemden de kernen 
In onderstaand overzicht is, naast de einduitslag van de gemeenteraads-
verkiezing van de gemeente De Bilt, berekend hoe de raad eruit zou 
zien wanneer de kernen afzonderlijk de 27 raadleden zouden hebben 
gekozen. Opvallend is dat de SGP in Westbroek 8 zetels zou hebben 
gekregen en ook in Maartensdijk met 6 zetels de grootste partij zou 
zijn, maar in De Bilt/Bilthoven geen enkele zetel behaald zou hebben.

Uitslagen op basis van 27 zetels

Na een intensieve campagne werden de kiezers bedankt.[GG]

Gemeente
De Bilt

De Bilt
Bilthoven

Maartens-
dijk

Groenekan Holl.
Rading

Westbroek

D66 4 4 1 3 2 1
VVD 5 5 3 6 5 2
BDB 3 4 3 3 4 2
CDA 3 2 5 2 6 6
PvdA 2 2 1 1 1 1
SP 1 1 1 1 1 0
BB 1 2 1 1 1 1
GL 4 4 2 5 3 2
SGP 1 0 6 2 1 8
CU 1 1 2 1 1 3
Forza 2 2 2 2 2 1
Totaal 27 27 27 27 27 27
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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  maart
t/m woensdag  april

VOORDEEL HELE WEEK

Kiprollade

 Kipfilet
diverse soorten

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.98

Vers gebrande noten

500
GRAM 5.50Filetrollade

500
GRAM 9.98Australische sucade

250
GRAM 4.98

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 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

HEERLIJKE HUISMIX
nu ook ongezouten 
verkrijgbaar!

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 6.-

STOMPETOREN 
‘GRAND CRU’

500
GRAM 7.50 

Lekker makkelijk voor het weekend!

2 
VOOR 7.-

3
VOOR 5.-

BROODJE 
PULLED PORK

GEHAKT BROODJES

Extra donderdag voordeel:

KLEINE VARKENS
HAASJES 1

KILO 9.99

Scharrel

Wij wensen u hele fijne paasdagen!

Diverse mooie paasproducten 
om uw brunch of diner 
geweldig te maken!!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

• Paastaart
met exotisch fruit,
chocolade en banaan

• Volop paaseieren
groot en klein

• Friandises
• Handgemaakte bonbons
• Nog veel meer!

•  Macaroni-gehaktschotel € 0,99
100 gram

•  Vers gewassen spinazie € 0,99
zak 300 gram

•  Mooie Mango
Ready to eat

€ 0,99
per stukAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Groot assortiment
• Desembrood
• Croissants,

frambozen-croissants
• Mini-broodjes
• Rozijnenbolletjes
• Diverse Paasbroden
• Alles voor de Paasbrunch

Speciaal voor Pasen - (dagelijks) vers van de traiteur

•  Volop keuze in voorgerechten, salades (vlees, vis en vegetarisch)

•  Volop keuze in soepen o.a.: asperge, curry, mosterd en paddestoelen
•  Mooie hoofdgerechten o.a.:

gevulde parelhoen, kabeljauw in panchetta
•  Groot assortiment salades o.a.:

huzaren-, tonijn-, asperge- en paassalade
•  Gevulde eieren en gevulde tomaatjes

Volop specialiteiten 
uit Brussel!

Vers geperste
Jus d’ orange
Subliem van smaak,
De lekkerste

van het jaar..
Kom proeven!!

Dagelijks vers binnen..
van onze eigen telers..

Hollandse
Aardbeien en
Asperges
(gratis geschild)
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advertentie

Ook de komende vier jaar zullen wij ons weer  
vol inzetten voor u. Het CDA blijft: betrouwbaar, 
betrokken en bereid. En natuurlijk dichtbij!

Bedankt voor uw stem

adv Vierklank bedankt 103x50 FO.indd   1 22-03-18   19:19

Uitloop raadsvergadering
van 15 maart 

door Guus Geebel 

De extra raadsvergadering op 15 maart over de ontwikkeling van de financiering van de 
Uithoflijn en de consequenties voor de gemeente De Bilt werd op 20 maart voortgezet met de 

tweede termijn van de raad. Wethouder Rost van Tonningen had daarvoor
in de eerste termijn een feitenrelaas toegezegd. 

Menno Boer (SP) noemt de gele-
verde tijdlijn compleet en duidelijk 
en vraagt wat de toezeggingen van de 
provincie zijn. Kees Lelivelt (VVD) 
stelt dat de tekorten veroorzaakt zijn 
door de stad Utrecht en wil keihard 
inzetten op het krijgen van de 1,8 mil-
joen euro. Peter Schlamilch (Forza) 
vindt dat de problemen voorkomen 
hadden kunnen worden als voortva-
rend met het Verkeerscirculatieplan 
aan de gang was gegaan. Erik van 
Esterik (PvdA) stelt dat gemeente en 
provincie met elkaar in gesprek moe-
ten blijven en raadt daarom het indie-
nen van moties af. Han IJssennagger 
(Bilts Belang) wil het geld binnen-
halen via de stad Utrecht. Een motie 
ingediend door Pim van de Veerdonk 
(Beter De Bilt) om binnen drie maan-
den een uitgebreid onderzoek uit te 
voeren naar de gevolgen voor de ge-
meente De Bilt wordt ingetrokken. 

Acties
Werner de Groot (CDA) en Johan 
Slootweg (SGP) hebben er vertrou-
wen in dat het goed komt. Anne de 
Boer (GroenLinks) dient motie waar-
in aan Gedeputeerde Staten duidelijk 
gemaakt wordt wat de consequenties 
voor verkeersprojecten in De Bilt 
zijn. De motie wordt aangenomen. 
Theo Aalbers (CU) wil weten wat de 
wethouder buiten de U10 doet om 
de 1,8 miljoen euro veilig te stellen. 
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen stelt dat het doel is de 1,8 mil-
joen binnen te halen. Daarvoor heeft 
hij drie acties in gang gezet. ‘We zijn 
met Zeist tot overeenstemming ge-
komen dat wij de twee trekkers zijn 
om dit probleem voor de U10 naar de 
provincie toe te bespreken. Ambtelijk 
is er tussen De Bilt en Zeist overleg 
over de aanpak. Verder ben ik bezig 

met bilaterale gesprekken met de 
verantwoordelijke gedeputeerde.’ De 
wethouder gaat verder in op vragen 
en opmerkingen van de raad.  

Burgerpeiling
Omdat de burgemeester portefeuil-
lehouder zit Frans Poot de raad bij 
het agendapunt Gemeentebeleids-
monitor het laatst voor. Werner de 
Groot (CDA) zegt dat de gemeen-
telijke beleidsmonitor een dossier is 
waar zaken instaan waarvan je kunt 
schrikken, maar ook zaken waar we 
heel trots op mogen zijn. Het gaat 
hem te ver om te zeggen dat het heel 
slecht gaat in de gemeente. ‘Bewo-
ners geven een 7,8 voor het wonen 
in deze gemeente.’ Han IJssennagger 
vindt dat scores die laag zijn extra 
aandacht nodig hebben. Peter Schla-
milch constateert dat de gemeente de 
burgerpeiling in een persbericht pre-
senteerde met alleen de mooie cijfers. 
De alarmerende cijfers op het gebied 
van veiligheid baren hem zorgen. 
‘Nog maar 42 procent van de Biltse 
bevolking heeft vertrouwen in B en 
W.’ 

Commissie
Connie Brouwer (Beter De Bilt) en 
Hanneke de Zwart (D66) noemen de 
burgerpeiling een nuttig instrument. 
‘Om de cijfers goed te kunnen inter-
preteren is nader onderzoek nodig.’ 
Han IJssennagger ziet de punten van 
zorg niet in het persbericht terug. 
Voor Kees Lelivelt was bespreking 
van het stuk in een commissie met 
de nieuwe raad voldoende geweest. 
Henk Zandvliet (GroenLinks) wil het 
alsnog in de commissie agenderen 
om over de meest in het oog lopende 
cijfers van gedachten te wisselen. 
Menno Boer (SP) steunt het verzoek. 

Erik van Esterik noemt het een be-
langwekkend stuk dat je moet wegen 
in zijn totaliteit. ‘Eerlijk kijken naar 
de cijfers. Wat heel erg opvalt is dat 
de website goed voldoet, contact met 
de baliemedewerkers meer dan goed 
is en telefonisch contact ook best 
goed scoort. ‘Dat is het eerste contact 
dat burgers met de gemeente hebben 
en dat is goed op orde.’ Johan Sloot-
weg constateert dat het grosso modo 
goed gaat in de gemeente.

Belangrijk
Burgemeester Sjoerd Potters noemt 
de beleidsmonitor een belangrijk do-
cument om de trends waar te nemen. 
Hij stelt dat de gemeente niet alleen 
de goede punten heeft gepubliceerd. 
De burgemeester constateert dat de 
waardering voor voorzieningen in de 
openbare ruimte is gedaald ten op-
zichte van 2015 en dat driekwart van 
de inwoners niet betrokken wil wor-
den bij beslissingen van de gemeente. 
‘Over all zijn het cijfers om tevreden 
over te kunnen zijn.’ Hij ziet geen 
noodzaak om het persbericht te recti-
ficeren. Potters wil graag met nieuwe 
raad over de burgerpeiling discussië-
ren en de samenvatting van het rap-
port in de commissie Burger en Be-
stuur agenderen. Werner de Groot is 
blij dat in de discussie de nuance eruit 
gekomen is. 

Vragenuur
Henric de Jong Schouwenburg 
(VVD) stelt vragen over de gekraak-
te scholen in Groenekan. ‘Omwo-
nenden hebben hun verontrusting 
uitgesproken en aangedrongen op 
ontruiming.’ De VVD-fractie vindt 
dat de wethouder laks is opgetreden. 
De Jong Schouwenburg vraagt of de 
gemeente van plan is handhavend te 

gaan optreden. ‘Theater in het Groen 
heeft al tien jaar een gebruikstitel 
voor een ruimte in de school voor 
repetities en opslag. Ondernemers 
moeten aan allerlei voorwaarden 
voldoen en de krakers starten een 
weggeefwinkel zonder enige vergun-
ning.’ Ook hiervoor vraagt De Jong 
Schouwenburg handhaving. Wet-
houder Hans Mieras antwoordt dat 
de school nog niet aan de gemeente 
was overgedragen omdat de discussie 
over achterstallig onderhoud nog niet 
was afgerond. De gemeente zal daar 

voortaan scherper op sturen. Er is nu 
besloten een bestuurshandhavend 
traject in te zetten. Het gebouw is met 
de brandweer getoetst op brandvei-
ligheid en er was geen aanleiding om 
maatregelen te nemen. Op aanvullen-
de vragen van Pim van de Veerdonk 
(Beter De Bilt) antwoordt de wethou-
der dat met de krakers geen contract 
wordt opgesteld. ‘Omwonenden zijn 
geïnformeerd. Het was de bedoeling 
het pand door antikraak te laten be-
wonen en een goede bestemming te 
vinden.’

Omwonenden zijn verontrust over de gekraakte Nijepoortschool.   

Verlichting meer op
de weg gericht

door Henk van de Bunt

Inwoners van met name Groenekan is het niet ontgaan dat de verlichting 
van de A27 veel intenser is geworden dan voorheen: ‘Het witte LED-licht 
en de hogere lantaarnpalen geven een zee aan strooilicht. Met als gevolg 
dat er meer licht komt op plaatsen waarvoor dat licht niet bestemd is’. 
Het betreft het talud, het fietspad, de aangrenzende tuinen en woningen 
in Groenekan langs de A27. RWS antwoordt op vragen hieromtrent: ‘Op 
dit moment brandt de verlichting op de A27 inderdaad zowel ’s nachts als 
overdag. Dit heeft te maken met het werk op en langs de weg. Door de ver-
lichting aan te laten staan is het zicht voor de wegwerkers goed en kunnen 
zij hun werkzaamheden veilig uitvoeren. Daarnaast is het aanlaten van de 
verlichting ook goed voor de weggebruikers omdat de tijdelijke situatie dan 
ook voor hen overdag en ’s nachts goed zichtbaar is’.
 
Armaturen
‘In het Tracébesluit is voor de verlichting opgenomen, dat er armaturen 
(lichtmasten) worden toegepast,  die minder strooilicht geven. Waar nodig 
wordt de bestaande verlichting vervangen of aangepast. Er is in dit project 
gekozen voor ledverlichting omdat dit duurzamer is en minder strooilicht 
geeft. Ledverlichting geeft een bundel licht met daarin alle kleuren, dat 
ziet er anders uit want de oude verlichting gaf alleen een oranje licht dat in 
alle richtingen gestrooid werd. Met LED-verlichting is de verlichting beter 
op de weg gericht. Ledverlichting verbruikt minder energie en gaat langer 
mee. Zo had de oude verlichting een levensduur van 4 jaar en heeft de 
nieuwe verlichting een levensverwachting van 25 jaar’. 

Vanuit de Groenekanse tuinen is de heldere verlichting goed zichtbaar. 
[foto Reyn Schuurman] 

Grote internationale Open Clubdag
Zaterdag 31 maart is De Bilt weer het centrum van de wereld voor Trix Express modeltreinen 

en hun liefhebbers. Jong en oud, uit binnen- en buitenland, verdringen zich weer rond alles wat 
sinds 1935 de fabriek in Neurenberg heeft verlaten. 

Deze keer worden alle stoomlocomo-
tieven van Trix Express in het zonne-
tje gezet: modellen die ten tijde van 
verschijnen de wereld deden verba-
zen qua techniek en detaillering. Er 
zijn vele demonstratiebanen, waarop 
ze rijdend te zien zijn. Kinderen mo-

gen ook zelf aan de knoppen draaien 
en zelf hun emplacement bouwen. 
Voor de ouderen herleven de tijden 
dat al dat moois vrijwel onbereikbaar 
in de etalages lag. Nu echter blijkt 
dat die dromen op deze snuffelmarkt 
toch realiseerbaar zijn. En heeft u een 

exemplaar, dat het niet meer doet: Er 
zijn moeilijk verkrijgbare onderde-
len verkrijgbaar en er is een ervaren 
reparatieploeg aanwezig. Aanvang 
11.00 in de sporthal van het H.F. Wit-
te, Henri Dunantplein 4, De Bilt. Jon-
geren onder de 12 jaar gratis toegang.

Jong en oud in de ban van Trix Express.
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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.

YOU RELAX, 
ROBOTMAAIER
MI 422 P

€ 1749,-
iMow robotmaaier

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

Schoonheidssalon
Basic Beauty

Molenweg 40
3738 DG  Maartensdijk
Bel voor een afspraak:

06 - 2227 4263

Vanaf 1 april geopend 

Vanaf heden in 
Restaurant de Biltsche Hoek

Dagelijks Lunchbuffet
Prijs € 17,50 p.p.

 
RESTAURANT DE BILTSCHE HOEK
DE HOLLE BILT 1 - 3732 HM DE BILT

TEL. 030 – 2205811
RESERVATIONS@BILTSCHEHOEK.VALK.COM

Dagelijks Dinerbuffet
Inclusief dessertbuffet en drankenarrangement*

Ma. t/m vrij. € 29,50 p.p.
Zat. en zon. € 34,50 p.p.

* Exclusief buitenlands gedistilleerd

Reserveren gewenst
Tijdens feestdagen andere tarieven

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

OP ALLES WAT IN DE ZAK PAST
van woensdag 28 t/m 31 maart

Actiezak in de winkel verkrijgbaar

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak gebruik van 

onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

 MENS is ook…
Samen Leuke Dingen Doen - Vindt u het leuk om samen iets te 
gaan doen en zoekt u iemand met dezelfde interesses? Kom dan 
langs bij de Samen Leuke Dingen Doen Markt op woensdag 4 april 
van 19.00-21.00 uur in De Vierstee, Nachtegaallaan 30 Maartensdijk. 
U ontmoet er mensen die houden van bijvoorbeeld: wandelen, 
sporten, theater of spelletjes. Bij het kraampje van uw voorkeur vindt u mensen met 
dezelfde interesse. U kunt zelf onderling uw afspraken maken, of uw ‘oproepje’ op het 
Samen Leuke Dingen Doen bord hangen.
Netwerkcafé Samenwerken in de (in)formele zorg - Op donderdag 12 april van 
15.00 tot 17.00 uur is er een Netwerkcafé Samenwerken in de (in)formele zorg voor 
professionals en vrijwilligers, werkzaam in de (in)formele zorg en het Sociale Domein 
in gemeente De Bilt. Doel is om samenwerking en innovatie te stimuleren aan de 
hand van relevante thema’s, maar natuurlijk ook om elkaar te ontmoeten. Locatie: 
Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96. Aanmelden: tot 6 april via het 
aanmeldformulier op onze website.
Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1
De Bilt, 030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96, 0346-214161.

www.mensdebilt.nl

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OP FACEBOOK VOOR 
MEER INSPIRATIE

OP FACEBOOK VOOR 

SPRING/SUMMER

STREET
ONE

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

WIJ HEBBEN ALLES VOOR DE PASEN!

VAN HET LEKKERSTE PAASBROOD

TOT EEN PRACHTIG PASSIETAARTJE

EN EEN VERRASSEND TARTELETJE

EN EEN VERRASSEND TARTELETJE



Open Dag
Rover Crofts Groep

De Rover Crofts Groep (RCG) houdt zaterdag 24 maart van 10.00 tot 
17.00 uur een open dag; voor jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar en 11 
t/m 15 jaar is er de mogelijkheid om met een activiteit mee te draaien. 
De speltakken houden hun activiteiten voor Bevers (5 t/m7 jaar) van 
10.00 tot 12.00 uur en Verken-
ners (11 t/m 15 jaar) van 14.00 tot 
17.00 uur. Jongens en meisjes die 
aan een activiteit deel willen ne-
men om te ontdekken wat er alle-
maal bij scouting te doen valt zijn 
van harte welkom. Zij worden op 
zaterdag 24 maart een kwartiertje 
voor de bovengenoemde tijden op 
het Troephuis aan de Ruysdael-
laan 26 in Bilthoven verwacht. 
De speltakleiding staat klaar voor 
een leuke buitenactiviteit. Wie er 
niet de hele tijd bij kan zijn, maar 
wel graag wil horen en zien wat 
scouting allemaal inhoudt, is op 
24 maart eveneens van harte wel-
kom. Kijk voor meer informatie 
op www.rover-crofts.nl
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Murtada Al Hariri ondersteunt 
landgenoten met taalcursussen

door Kees Diepeveen

Het ondersteunen van landgenoten, die net als hij en zijn vrouw uit Syrië zijn gevlucht,
is voor Murtada Al Hariri een missie geworden. Het niet machtig zijn van de taal is een grote 

handicap voor statushouders en ook problematisch voor de inburgering.
Murtada doet zijn uiterste best zijn landgenoten hierbij te helpen.

Sinds 2011 was de situatie in Syrië 
niet meer veilig voor de toen 29 
jarige Murtada en zijn vrouw. Het 
was bekend, dat de docent Engels 
aan de Universiteit tegen het re-
gime was. Hij moest ook in dienst 
wat hij beslist niet wilde. Met zijn 
vrouw is hij gevlucht naar Libië. 

Daar is het stel twee jaar geweest, 
maar ook daar was de situatie ge-
vaarlijk. In een bootje is hij de Mid-
dellandse Zee overgestoken naar 
het Italiaanse Lampedusa, op door-
reis naar Frankrijk en België om in 
2015 in Nederland aan te komen in 
AZC Ter Apel. Van daaruit naar de 
AZC’s in Uithuizen(NH), Putten 

en Doetinchem alwaar Murtada Al 
Hariri en zijn vrouw een verblijfs-
vergunning kregen. Vervolgens 
ging de reis naar AZC Zeist. Daar 
kwam het bericht dat er een woning 
beschikbaar was in Bilthoven. 

Taalcoach
Inmiddels woont het gezin Al Ha-
riri 2,5 jaar in Bilthoven en is uit-
gebreid met een zoon en een doch-
ter. Murtada kwam in Bilthoven in 
contact met Paula Nijman van het 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. 
Daar werd hem taalcoach Michelle 
van Weegen toegewezen die Sy-
rische statushouders begeleidt als 
taalcoach. Michelle: ‘Wat opviel 

is dat Murtada erg gemotiveerd 
was om goed Nederlands te leren 
spreken. Hij volgt lessen aan de 
taalschool De Harmonie in Utrecht 
en doet het daar goed’. Murtada: 
‘Ik studeer nu voor staatsexamen 
B2, dat is examen doen op Havo-
niveau. Daarna wil ik wanneer er 
plaats is instromen op HBO level 
om mijn studie Engels weer op te 
pakken. Mijn Syrische diploma’s 
zijn hier niet geldig’. 

Arabische schrift
Zijn inzet en goede resultaten ble-
ven bij Taalschool De Harmonie 
ook niet onopgemerkt. Hem werd 
gevraagd coördinator te worden 
om taalcursussen voor meerdere 
afdelingen te gaan verzorgen. Daar 
had hij al wat stages voor gelopen 
in verschillende plaatsen. Murtada: 
‘Dat wilde ik graag en ben met Mi-
chelle in De Bilt gaan rondkijken 
voor geschikte locaties’. Michelle: 
’Uiteindelijk heeft Murtada het zelf 
geregeld. Hij heeft een ruimte ge-
vonden in De Oude Winkel aan de 
Waterweg in De Bilt. Deze ruimte 
heeft De Harmonie gehuurd en is 
nu officieel een dependance van de 
Taalschool. Hier wordt nu een cur-
sus gegeven voor statushouders op 
A1 niveau door twee Nederlandse 
docenten. Dat zijn mensen die de 
lagere school hebben gehad in Sy-
rië. Murtada vult aan: ‘Ik wil ook 
een tweede groep formeren voor 
een cursus Alfabetisering. Dit voor 

mensen die alleen het Arabische 
schrift kennen en het Nederlandse 
alfabet moeten leren’.    

Vrijwilliger
Murtada komt veel met landgeno-
ten in aanraking omdat hij ook één 
dag vrijwilliger is als tolk. Hij kent 
inmiddels veel mensen uit Syrië 
en verwijst ze naar de school. De 

meeste statushouders gaan de cur-
sussen volgen. Murtada: ’Ik ben erg 
enthousiast over Nederland en zie 
hier mijn toekomst. Het is een vei-
lig land met fijne mensen. De situ-
atie in Syrië is te ondoorzichtig. De 
wederopbouw zal heel lang gaan 
duren. Ik wil hier mijn diploma’s 
halen en mijn toekomst opbouwen 
in Nederland’.

Murtada Al Hariri staat rechts naast het bord voor de klas waar 
Nederlandse les wordt gegeven aan Syrische statushouders. Links naast 
het bord docent Hans van der Lugt.

Open Les Sportstichting Samen Verder
door Marijke Drieenhuizen

De groep sporters met een beperking, sport elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur in de 
sportzaal van Het Lichtruim in Bilthoven. Afgelopen donderdag was er een open les.

Familie, vrienden en medebewoners konden zien wat er tijdens deze twee uur gedaan wordt.
Na de pauze mocht ook het publiek meedoen.

Sportstichting Samen Verder is de 
enige sportclub in gemeente De Bilt, 
die zwemmen en sporten aanbiedt 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. De groep sporters bestaat 
uit 15 leden en er zijn 25 zwemmers, 
die elke zaterdagochtend in zwem-
bad Brandenburg te vinden zijn. De 
begeleiding bestaat uit vrijwilligers.

Applaus
Voor de pauze stond na de warming 
up de trampoline klaar. Eerst lopen 
over de lijn op de lange mat, dan 
over een bank lopen en springen 
op de trampoline en landen op een 
dikke mat. Recht lopen over een 
lijn was niet voor iedereen vanzelf-
sprekend, net als goed doorsprin-
gen op de trampoline gevolgd door 
een mooie afsprong. Iedereen deed 
zijn best er iets moois van te ma-
ken: elke inspanning werd beloond 
met applaus. Na de pauze werd er 
badminton met ballonnen gespeeld, 
hockey met speciale knotsen en pi-
onnen omgooien via een stok en rin-
gen. Dat bleek ook voor de familie, 
vrienden en medebewoners niet zo-
maar iets wat makkelijk lukte. 

Penningmeester
Na afloop kreeg iedere sporter van 
het bestuur een plantje om de ko-
mende paasdagen gezellig te ma-
ken. Er is zowel bij het sporten als 
bij het zwemmen nog ruimte voor 
nieuwe leden. De Stichting is niet 
groot maar moet natuurlijk wel een 

gewone financiële administratie 
voeren. Samen Verder is op zoek 
naar een nieuwe penningmeester: 
inschatting van de benodigde tijd, 
een uur per maand. 
Meer informatie c.q. aanmelden 
kan via de mail:
info@samenverderdebilt.nl

Samen Verder op de ladder.

Gluren bij de Buren 
blijft populair

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt (SKF) had op zaterdag 17 en zon-
dag 18 maart voor de tiende keer het evenement Gluren bij de Buren 
georganiseerd. Honderden liefhebbers konden deze dagen kiezen uit 
een gevarieerd programma met muziek, theater, cabaret, exposeren van 
beeldende kunst en verhalen vertellen. Particulieren stelden hiervoor 
belangeloos hun woning beschikbaar. [GG] 

In Galerie Mi in Bilthoven, Beethovenlaan 13 trad de band Promotion 
op met zangeres Anneke Iseger. De band bracht een programma met 
blues, countryrock en ballads uit de jaren ’60 en ’70. In het pand werd 
ook werk getoond van diverse beeldende kunstenaars.

De band De Buren trad onder grote belangstelling op met minder 
bekende nummers van bekende artiesten in het huis van Lizzie 
Kronemeijer en Mark van Nesselrooij, Valklaan 6 Bilthoven. De band 
trad op met verrassende pareltjes van de popmuziek.
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Voordeel

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

799

795 500

200

Geldig van donderdag 29 t/m zaterdag 31 maart 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Los Gansos
wijn

2 � essen

Goede Vrijdag 30 maart open van 08.00 tot 19.00 uur

Jumbo
Zalm� let
2 stuks of
Biefstuk
4 stuks

per pak

Jumbo Gourmet 
mini’s

per pakje

Advocaatslof

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn
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Orthomoleculair voedingsadviseur
www.gezondmetgerrie.nl

gezondmetgerrie
Een gezonder lichaam
door lekker en verantwoord te eten

advertentie

Markten in Servicecentrum De Bilt 
goed bezocht

door Kees Diepeveen

De loop zat er goed in bij de Mini Voorjaarsmarkt op vrijdag 23 maart in het Servicecentrum 
van Mens De Bilt. Tevredenheid bij de kraamhouders over bezoekersaantallen en verkopen 

voor goede doelen. De Markt Samen Leuke Dingen Doen leverde zeker acht directe matches op 
van mensen die ter plekke een afspraak maakten gezamenlijk iets te gaan ondernemen.

De gang van het Servicecentrum 
De Bilt aan de Prof. Debijeweg 1 
was voor deze gelegenheid inge-
richt als Marktstraat. MamaCafé 
en Speelotheek verkochten kle-
ding en kinderspullen voor KIKA, 
Klaarenbeeks Sokpoppen verkocht 
sokpoppen voor de Stichting Poe-
zensnuitjes. De opbrengst van de 
verkopen van gebreide spullen van 
Samen Breien gaat naar het Natio-
naal Ouderenfonds en naar KIKA. 
De opbrengst van de zelfgemaakte 
spullen van Reinaerde komt ten 

goede aan de Schaapskooi bij het 
Lichtruim in Bilthoven. Zideris 
besteed de opbrengst van de am-
bachtelijke spullen voor de aan-
koop van schildermaterialen. Em-
maeus heeft een bestemming van 
de opbrengsten binnen de eigen 
organisatie. De Mini Voorjaars-
markt heeft in totaal 469,05 euro 
opgebracht. Organisator Wendy 
Veerman: ‘Ik ben tevreden met het 
resultaat. We hebben ook veel po-
sitieve reacties gekregen over deze 
markt’. 

Nut
De markt Samen Leuke Dingen 
Doen heeft ook zijn nut weer ge-
wezen. Tijdens de markt kwamen 
er acht directe matches tot stand. 
Mensen die elkaar vonden om 
met elkaar af te spreken en iets te 
gaan ondernemen. Exact het doel 
van de markt. Zeker 20 mensen 
hebben gebruik gemaakt van het 
bord waarop mensen hun wensen 
aangeven of hun wensen kenbaar 
maken. Mogelijk komen daar ook 
nog contacten uit voort. Organisa-
tor Wilma van Poelgeest: ‘en daar 
gaat het ook om. Contacten leggen, 
gezelligheid en ontmoeten en dat 
zo laagdrempelig mogelijk’. Wet-
houder Madeleine Bakker bezocht 
in de voormiddag beide markten.. 
Zij heeft gezellig rondgekeken, met 
veel mensen een praatje gemaakt en 
zelf ook nog wat spullen gekocht. 
Op woensdag 4 april van 18.00 
tot 21.00 uur is er weer een Markt 
Samen Leuke Dingen Doen in De 
Vierstee in Maartensdijk. Iedereen 
is van harte welkom. 
Voor nadere info bel of mail met 
servicecentrumdebilt@mensdebilt.
nl, tel. 0307440595.

De mensen wisten de weg naar het Servicecentrum De Bilt goed te vinden. 
Het was de gehele ochtend gezellig druk.

Geslaagde actiedag in Westbroek
Zaterdag 17 maart werd in West-
broek een grote actiedag gehouden 
met als doel geld op te halen voor 
de restauratie van het leien dak van 
het kerkgebouw van de Hervormde 
Kerk. De plannen waren groots op-
gezet door een kleding- en rommel-
markt te houden, een heus (kinder-)
plein met (sportieve) activiteiten en 
natuurlijke heerlijke broodjes. On-
danks de zeer koude weersomstan-
digheden kan teruggezien worden 
op een geslaagde actiedag met een 
mooie opbrengst als resultaat. 

Het gebouw van de Hervormde 
Kerk in Westbroek bepaalt al ja-
ren, samen met Molen de Kraai het 
dorpsgezicht van Westbroek. Op 
dit moment is het leien dak op de 
noordzijde van de kerk aan vervan-
ging toe. Een restauratie waar flink 
veel geld voor nodig is en waar de 

afgelopen jaren al veel voor ge-
spaard is. Om het resterende bedrag 
binnen te halen werd de jaarlijkse 
jeugdactie voor dit doel bestemd. 

Weer
Het weer werkte niet volledig mee, 
want het waaide hard waardoor het 
behoorlijk koud was. In en rondom 
de kerk werden diverse activiteiten 
ondernomen. Gelukkig lieten be-
zoekers zich niet weerhouden om 
tussen de spullen van de kleding- 
en rommelmarkt te snuffelen en 
mooie koopjes te vinden. 

Veel activiteiten waren verplaatst 
naar het gebouw Rehoboth of de 
geplaatste tenten, waaraan een be-
zoek door de aanwezigheid van 
terras-verwarmers best mogelijk 
was geworden. Sommige sportieve 
activiteiten vonden nog wel buiten 

plaats, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Gelukkig was er heerlijk 
(warm) eten en drinken. 

Veiling
Daarnaast werd veel geld geboden 
op de dienstenveiling. Verschillen-
de mensen hadden hun ‘dienst’ aan-
geboden, waardoor veel Westbroe-
kers nu bijvoorbeeld een oppashulp 
kunnen inschakelen, een prachtige 
luchtfoto krijgen of gebruik kunnen 
gaan maken van een handige klus-
hulp. Door diverse ondernemers uit 
de omgeving waren mooie prijzen 
aangeboden voor de grote verloting 
aan het einde van de dag, waardoor 
veel mensen met mooie prijzen, 
zoals een rondvlucht boven de om-
geving of high tea bon, huiswaarts 
konden heren. De totale netto op-
brengst was 7173,89 euro.

(Marjan Hennipman)

Zaterdag 17 maart was er in Westbroek een actiedag voor het dak van het Kerkgebouw van de Hervormde Kerk. 

Brandweer Maartensdijk 
wint regionale wedstrijd

Zaterdag 17 maart waren de regionale wedstrijden, georganiseerd door 
het landelijke ABWC. Er waren twee klassen waar 8 korpsen per klasse 
werden getest op hun vakbekwaamheid. Brandweer Maartensdijk deed 
mee aan de 112 klasse, wat zowel technische hulpverlening als brand 
kan zijn. Het scenario was de ontmanteling van een oud munitiedepot 
bij Fort Honswijk waarbij per ongeluk fosfor granaten worden bloot-
gelegd. Een uitdagend scenario, dat gemiddeld rond de 30 minuten 
duurde, van aankomst tot ingepakt en weer in de brandweerwagen. ’s 
Avonds was de prijsuitreiking op post Houten door de burgemeester 
van Houten. Net als vorige week was het weer een mooie uitslag voor 
de korpsen uit gemeente De Bilt. Post Maartensdijk werd eerste, post 
Groenekan werd tweede en bij de andere klasse (hogedruk/brand) werd 
post Westbroek-Tienhoven tweede. Al deze brandweerposten gaan door 
naar de gewestelijke wedstrijden. (Timo Bos)

Ruim baan voor 
blindengeleidestrook

Er is een einde is gekomen aan de situatie rond het terras van een res-
taurant aan het Vinkenplein in Bilthoven waar de blindengeleidestrook 
geblokkeerd werd door bloembakken en terrasstoelen. Ook mensen met 
een rolstoel konden hier niet verder. Eind 2016 was er brede steun in 
de gemeenteraad voor een voorstel om te komen tot een inventarisatie 
van knelpunten in de openbare ruimten voor mensen met een beperking 
en een actieplan om deze op te lossen. Dat actieplan is er nog steeds 
niet; wel besloot de gemeenteraad onlangs dat er in het centrum van 
Bilthoven een openbaar toilet zou moeten komen, dat ook toegankelijk 
is voor mensen met een rolstoel.

Er wordt gewerkt aan een vrije baan op het Vinkenplein.

Na aandacht voor al die partijen
is het tijd om te denken aan bijen
want die hebben veel baat
bij een duurzaam klimaat
met bloemen die volop gedijen

Guus Geebel Limerick
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

VERSE ZUIGLAMSBOUT UIT N.Z.

Een echte paastraditie. Met een beentje; op maat 

afgesneden; een zeer smakelijke traditie!!
100 gram 1,85

CARPACCIO ROLLADE

Met o.a. biefstuk, kruiden crème, rucola, Parmezaanse 

kaas, pijnboompitjes & pesto kruidenolie
100 gram 2,45

KIPDIJ BONBON

Iets bijzonders voor de Pasen. Met o.a. kippendijfilet, 

pancetta & kruiden crème. 30 min op 160°c
100 gram 1,50

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS

Vol gevuld met bospaddenstoelen, even kort 

roerbakken, heerlijk met pasta, witte rijst
100 gram 1,95

PAULS PIE

Gevuld taartje van roomboterdeeg; met diverse 

vullingen; 15 - 18 minuten op 170°C
nu 3 voor 10,00

HET PAASGEBRAAD

Heerlijke malse gekruide rosbief bedekt met een 

laagje gerookt ontbijtspek; rosé bakken....
100 gram 2.25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 26 maart t/m zaterdag 31 maart. Zetfouten voorbehouden.

Hessenweg 176, De Bilt (gratis parkeren)
Tel: 030 - 221 87 65 (ook voor reserveringen)
Op maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag: 16.00 tot 22.00 uur

Beide Paasdagen

GEOPEND
(kortingsbonnen en acties niet geldig
tijdens de feestdagen)

Zaterdag 7 april
Griekse live muziek

Bonnen van Grieks Restaurant
Alexandros zijn ook bij ons geldig.

Hessenweg 176, De Bilt (gratis parkeren)
Tel: 030 - 221 87 65 (ook voor reserveringen)
Op maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag: 16.00 tot 22.00 uur

Beide Paasdagen

GEOPEND
(kortingsbonnen en acties niet geldig
tijdens de feestdagen)

Zaterdag 7 april
Griekse live muziek

Bonnen van Grieks Restaurant
Alexandros zijn ook bij ons geldig.

NIEUWE
EIGENAAR

De uitslag van 
groen Soest

U ziet het, bij ons duren de  
verkiezingen een week langer, 
maar de uitslag is fenomenaal.

ALLE VIOLEN

KASSAKORTING
-25%

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

Het aftellen is klaar; we gaan de tuin weer in. 
Niet alleen omdat we er zo ontzettend veel zin in 

hebben, maar óók omdat het nu het meest ideale 
moment is om heesters, bomen en ander  

“grootgroen” aan te planten én het geheel op te 
sieren met kleurige, bloemrijke planten.

WIJ HEBBEN ER VAST VELE  
DUIZENDEN VOOR U KLAAR GEZET!!!

Eerste paasdag zijn we gesloten. Tweede paasdag 
zijn we open van 12.00 tot 17.00 uur

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 ...... 
bEGINNEN mAARRRRRRR!!

Geldig t/m 
dinsdag 3 april

VIER MEE 
& SPAAR 
MOOIE 
CADEAUS!

Van Eijken Optiek viert zijn 50-jarig jubileum! Sinds de oprichting in 
1968 is er veel veranderd, maar service, kwaliteit en persoonlijke 
aandacht staan nog altijd centraal bij het familiebedrijf.

Vier met ons mee en spaar voor mooie cadeaus! Kom naar de winkel en 
profi teer van onze spaaractie. Bij besteding van € 50,- ontvangt u 1 zegel.

•  bij 3 zegels ontvang je een luxe 
handdoek

•  bij 6 zegels ontvang je een 
 kortingsvoucher voor 
 dierenpark Burgers’ Zoo
•  bij 10 zegels ontvang je een 

dinercheque t.w.v. € 50,-

Van Eijken Optiek viert zijn 
1968 is er veel veranderd, maar service, kwaliteit en persoonlijke 
aandacht staan nog altijd centraal bij het familiebedrijf.

SPAAR 
NU VOOR 

MOOIE 
CADEAUS!

Begraven worden midden in de vrije natuur. Het is 
een wens die steeds meer mensen hebben. Maar 
hoe werkt dat dan? Begraven worden in de natuur? 
En waar moet je allemaal rekening mee houden? 
Op zondag 8 april organiseren Tap DELA en 
Utrechts Landschap een voorlichtingsbijeenkomst 
met wandeling op natuurbegraafplaats Den en Rust 
in Bilthoven. Iedereen is van harte welkom.

Natuurbegraafplaats Den en Rust is gelegen in het 
bos van het Utrechts Landschap. Op de begraafplaats 
blijft het bos karakter behouden. Geen hekken, geen 
kunstmatige verlichting en geen graven met graf
stenen. Graven blijven voor altijd onaangeroerd. Het 
enige dat het aangezicht van de natuurbegraafplaats 
verandert, is de wisseling van seizoenen. 

Mogelijkheden rondom de uitvaart
Veel mensen zijn echter niet op de hoogte van alle 
mogelijkheden rondom een uitvaart. Dit blijkt uit 
gesprekken die Henk Koelewijn, adviseur uitvaart
verzorging bij Tap DELA, regelmatig voert met 
mensen over hun uitvaartwensen. Henk: ‘Mensen 
weten vaak niet dat je ook kunt kiezen voor een  
natuurbegraafplaats. Of ze denken dat de kosten 
voor zo’n natuurgraf heel hoog zijn.’ 

Laatste rustplaats 
midden in de 
Utrechtse natuur

Lezing en wandeling door het bos
Om mensen te helpen beter keuzes te kunnen ma
ken voor later, organiseren Tap DELA en Utrechts 
Landschap op zondag 8 april om 14.00 uur  
een voorlichtingsbijeenkomst op natuurbegraaf plaats  
Den en Rust. Henk Koelewijn vertelt over de 
mogelijk heden van natuurbegraven. Ook behandelt  
hij enkele veel gestelde vragen en is er voldoende  
tijd om vragen te stellen. Martijn Bergen, boswachter 
Utrechts Landschap, neemt iedereen vervolgens 
mee naar de natuur begraafplaats. Hij vertelt meer 
over de flora en fauna van dit bijzondere natuur
gebied. 

Kom naar de bijeenkomst op 8 april
Bezoekers waarderen onze bijeenkomsten over  
natuurbegraven; zij zijn blij met het initiatief en vinden  
de bijeenkomsten verhelderend. Deelname is koste
loos en aanmelden kan via utrechtslandschap.nl/ 
activiteiten. In verband met de wandeling kunnen 
maximaal 25 personen deelnemen. Het advies is 
om stevige schoenen te dragen. De bijeenkomst is,  
inclusief pauze en napraten, rond 17.00 uur afgelopen. 

(advertorial)

Martijn Bergen | boswachter Utrechts Landschap
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Specialisten in esthetiek, restauratieve en implantologische behandelingen

Mondzorg De Bilt breidt uit

Burgemeester de Withstraat 59-c
3732 EJ  De Bilt - T 030-2512105
balie@mondzorgdebilt.nl

kleinschalige praktijk
3 betrokken tandartsen
2 mondhygiënisten

Van Eijken Optiek viert
50-jarig jubileum 

Voor Van Eijken Optiek is 2018 een feestelijk jaar. Dit jaar bestaat de optiekzaak, met winkels 
in De Bilt en Bunnik, namelijk vijftig jaar Het jubileum zal worden gevierd met onder andere 

een feestelijke spaaractie, waarmee klanten kunnen sparen voor mooie cadeaus. 

In 1968 opent Jan van Eijken de 
deuren van zijn optiekzaak aan de 
Hessenweg in De Bilt. De zaak 
groeit en bloeit en in 1986 wordt er 
zelfs een tweede vestiging in Bun-
nik geopend. Nu, vijftig jaar later, 
is Van Eijken Optiek nog altijd 
een echt familiebedrijf. Niet alleen 
Peter (de zoon van oprichter Jan), 
maar ook Sjoerd (kleinzoon van 
Jan en zoon van Peter) werkzaam 
in het bedrijf. De huiselijke sfeer in 
de winkels waar het draait om per-
soonlijke aandacht, weerspiegelt dit 
warme familiegevoel. 

Branche
Uiteraard draait het bij Van Eijken 
Optiek niet alleen om sfeer. Peter 
van Eijken vertelt: ‘Wij volgen de 
ontwikkelingen in de branche op de 
voet en onze oogmeetruimten zijn 
dan ook gevuld met de meest ge-
avanceerde apparatuur. Omdat we 

het belangrijk vinden om onze oog-
zorg laagdrempelig te houden, kan 
iedereen bij ons nog altijd kosteloos 
een oogmeting laten uitvoeren door 
een van onze deskundige medewer-
kers’. Omdat goede oogzorg bij Van 
Eijken Optiek centraal staat, is er 
ook een HBO-opgeleide optome-
trist in dienst, die de gezondheid van 
ogen onderzoekt, zowel preventief 
als naar aanleiding van klachten. 

Mode
Met alle kennis en apparatuur zit het 
dus wel goed bij Van Eijken Optiek. 
Maar daarmee alleen red je het geen 
vijftig jaar. Doordat de bril in de 
loop der jaren van een hulpmiddel 
is veranderd in een populair mode-
accessoire, is het volgen van trends 
ook steeds belangrijker geworden. 
Van Eijken: ‘Wij bezoeken veel 
beurzen en volgen de vakbladen, 
zodat we een unieke collectie kun-

nen samenstellen. Onze monturen-
collectie bestaat, naast klassiekers 
van Serengeti en Ray-Ban dan ook 
uit veel exclusieve merken, zoals 
Lindberg, Dutz en Johann von Goi-
sern’. 
 
Spaaractie
Van Eijken Optiek laat het vijftigja-
rig bestaan niet ongemerkt voorbij-
gaan. Zo organiseert de optiekzaak 
een feestelijke spaaractie, waarmee 
klanten kunnen sparen voor mooie 
cadeaus, zoals een luxe badlaken, 
een kaartje voor de dierentuin of 
een dinercheque. Ook zal er in de 
voorjaarseditie van het Van Eijken 
Magazien volop aandacht worden 
besteed aan het jubileum. Peter van 
Eijken: ‘We zijn trots op dit jubi-
leum en klaar voor de toekomst. 
We zullen blijven investeren in de 
nieuwste ontwikkelingen en actuele 
collecties. Maar wat nooit zal ver-
anderen zijn het persoonlijk contact, 
de vertrouwde gezichten en de beste 
service en kwaliteit. En natuurlijk 
onze heerlijke koffie, die altijd voor 
iedereen klaarstaat’. 

Sjoerd (l) en Peter van Eijken; de derde en tweede generatie opticiens.

De optiekzaak in 1968.

Van Ginkel helpt bij 
tuinkriebels

De lente doet zijn intrede en daarmee zal het ook bij menigeen 
kriebelen om weer in de tuin aan de slag te gaan. Aan de 

Dorpsweg in Maartensdijk vindt u L.M.B. van Ginkel met
een showroom vol apparatuur die het werken in de

tuin een stuk makkelijker maakt.

Naast verkoop en reparatie van landbouwmachines en tractoren houdt 
Van Ginkel zich bezig met de verkoop van tuinapparatuur en parkma-
chines, U treft er onder andere topmerken als Viking en Stihl aan en op 
de iMow robotmaaiers kunt u zonder veel moeite te doen genieten van 
maar liefst 5 jaar garantie. Reparatie en service wordt door een eigen 
team uitgevoerd zodat u verzekerd bent van een vlotte afhandeling van 
een eventueel probleem. Voor onderhoud kunt u tevens gebruikmaken 
van de gratis haal- en brengservice. LMB van Ginkel is een van de 
deelnemers aan het kortingsbonnenboekje dat eind vorig jaar door de 
Vierklankbezorgers is uitgereikt. Met de kortingsbon ontvangt u 10% 
korting bij de aankoop van een Stihl en/of Viking product. Daarmee 
komt de aanschaf van een accuheggenschaar of bladblazer wel heel 
dichtbij. Heeft u het kortingsbonnenboekje gemist? U kunt alsnog een 
exemplaar halen op o.a. het kantoor van De Vierklank. Kijk voor een 
volledig overzicht van de afhaaladressen op www.vierklank.nl

Van Ginkel maakt het werken in de tuin een stuk makkelijker.

Prijs voor Van Ettekoven
Van Ettekoven Rietdekkers heeft onlangs met het resultaat van hun vakmanschap de 2e plaats 
behaald tijdens de verkiezing ‘Pand van het jaar 2017’ die door de Vakfederatie Rietdekkers 

was uitgeschreven.

Voor de verkiezing werden door 
Rietdekkers, architecten, aanne-
mers, en huiseigenaren in totaal 148 
foto’s ingestuurd waaruit 17 panden 
genomineerd werden. Van Ettek-
oven scoorde hoog met het dak van 
het Hilversumse Landhuis Hoog-
eynd dat in 1920 onder architectuur 
werd gebouwd. Het ambachtelijk 

vakmanschap en de mooi afgewerk-
te details oogstten ruime waardering 
met een mooie 2e plaats tot gevolg. 
Het ambacht rietdekken wordt door 
de familie van Ettekoven al sinds 
1750 beoefend. 

Willem en Evert-Jan van Ettekoven 
vormen nu de achtste generatie riet-

dekkers. Het beroep rietdekker gaat 
over het algemeen over van genera-
tie op generatie en ook zij leerden 
het vak van hun vader. De blauwe 
busje zijn een bekende verschijning 
in deze omgeving. Sinds enige jaren 
is deze van oorsprong Maartens-
dijkse onderneming in Loosdrecht 
gevestigd.

Landhuis Hoogeynd is in 3,5 week tijd voorzien van een nieuw rieten dak.

editorial
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Kijk voor actuele openingstijden
op hoogvliet.com/openingstijden

Combineren mogelijk. Zet- en drukfouten voorbehouden

m.u.v. het assortiment 
op de broodafdeling

Bewezen de
goedkoopste!

tip
Paas

750 gram 
Van 3.49

Luxe vruchtenstol 
met amandelspijs

Geldig van woensdag 28 maart t/m maandag 2 april 2018

Geldig van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

 2.99 
PER STUK

Alle Paaskoek, 
-snoepgoed of 

-chocolade

 1+1 
GRATIS* 

PAAS
STUNT

Van 0.98 - 8.98
Voor 0.49 - 4.49

Paasweekenddeal
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Yvonne Lammeretz, van huis uit 
psycholoog en natuurgeneeskun-
dige, herkent dit als geen ander. 
Ruim 30 jaar ervaring als psycho-
loog en coach heeft zij het gevoel 
dat ze veel kan betekenen voor 
degene die hulp nodig heeft bij 
ontregelende levensomstandig-
heden of sombere gedachten”, 
vertelt ze ons.

“Vaak hebben mensen mentale, 
psychische, emotionele of licha-
melijke klachten, die voortkomen 
uit de dagelijkse druk die op hen 
wordt gelegd. Het gevoel dat ze 
niet meekomen, anders of niet 
goed genoeg zijn. Bijvoorbeeld 
een kind dat gepest wordt op 
school, een student die twijfelt 
aan zijn of haar capaciteit of 

mensen die angstig zijn voor ont-
slag. Maar ook ouderen kunnen 
klachten krijgen door het verlies 
van een dierbare.”

Als ervaren professional gaat 
Yvonne het gesprek aan, voelt 
waar de zwaarte ligt en leert haar 
cliënten om te gaan met deze 
situaties. “Het is vooral een proces 

van zélf leren”, vervolgt zij. 
“Ik geef handvatten om positief 
in het leven te staan. De oplos-
sing ligt meestal bij de persoon 
zelf en juist hier werk ik aan. 
Belangrijk hierbij is dat iemand 
meer inzicht krijgt in zijn of haar 
klachten”, aldus Yvonne. Door haar 
werkwijze natuurgeneeskunde en 
psychologie te combineren kan zij 

zich veel meer richten op de bron 
van de klachten. Hierdoor heeft 
Yvonne meer invalshoeken tot 
haar beschikking om mensen te 
behandelen en te ondersteunen. 
Bovendien kan zij op deze wijze 
meer tijd en persoonlijke aan-
dacht geven aan cliënten. 

Zie voor meer informatie 
omtrent therapieën, tarieven en 
vergoedingen
www.praktijk-np.nl 

Velen kennen het, op een gegeven moment ervaar je dat het zo niet langer kan. Je zit in een 

dip, bent neerslachtig, overspannen, ervaart grote druk of herkent zelfs verschijnselen van 

een burn-out. Vaak ervaar je een hoge drempel. Maar dat er iets moet gebeuren is duidelijk!

Praktijk voor Natuur-
geneeskunde & Psychologie

Praktijk voor Natuur-
geneeskunde & Psychologie

Burg. v. Heemstrakwartier 86
3731 TL De  Bilt
06 54 21 27 49
info@praktijk-np.nl

Biedt handvatten om zelf klachten en problemen aan te pakken

“Het is vooral een proces van zélf leren”

Yvonne Lammeretz (Foto: Hans Lebbe)

Paasnummer Klooster 
nieuw begin na tegenslag

door Henk van de Bunt

Kun je opnieuw beginnen in het leven als je je partner verliest, als je je 
baan kwijtraakt, wanneer je niet gelukkig op je werk bent, wanneer 
je worstelt met depressiviteit of wanneer je na een hersenbloeding 
alles weer moet leren? Die vraag staat centraal in het Paasnummer 
van het kwartaaltijdschrift Klooster! Die ligt deze week in de 
boekhandel, met aangrijpende verhalen van bekende en minder 
bekende Nederlanders die hun inspiratie voor deze dilemma’s in het 
bestaan uit het kloosterleven halen.

Maartensdijker Leo Fijen is hoofdredacteur van Klooster! en vertelt het 
verhaal van een man die met zijn vrouw altijd bij een klooster woonde 
en voor de gezondheid van zijn partner verhuisde. ‘Hij woonde nog 
geen drie maanden op hun nieuwe adres of zij overleed geheel onver-
wacht. Daar zat hij, in zijn nieuwe huis, maar zonder zijn vrouw. Om 
vrede in zijn hart te ervaren zocht hij de stilte van het klooster op. En 
om het verdriet een plek te geven vond hij troost bij de kruisweg van 
Jezus’, aldus hoofdredacteur Fijen.

Opstaan uit verdriet
En zo zijn er meer voorbeelden volgens Fijen. ‘Een domineesechtpaar 
had het klooster in Drachten overgenomen. De predikant stierf drie jaar 
geleden tijdens de dienst op Witte Donderdag. Zijn vrouw stond er van 
het ene op het andere moment alleen voor en vertrouwde er toen op dat 
de religieuzen die altijd in het klooster gewoond hadden haar droegen 
in het gebed. Ze is door deze zwarte periode gekomen en draait nu 
als vrouw alleen dit klooster als het spirituele centrum van Friesland. 
Eigenlijk is dit een verhaal dat past in deze tijd naar Pasen toe’, vertelt 
Fijen want mensen staan op uit hun verdriet, uit hun depressiviteit, uit 
hun leven zonder perspectief.

Nooit alleen 
Treffende illustratie is daarvan ook het verhaal van Antoine Bodar. 
Hij spreekt vrijuit over zijn droef gemoed dat hem telkens weer parten 
speelt. Hij kan daarmee leven omdat hij geregeld het gebedsleven zoekt 
in kloosters. Zo weet hij zich gesteund door God, in zijn moeilijkste 
uren. Dat is misschien wel het gemeenschappelijke in alle verhalen van 
dit magazine: mensen die leven in verbondenheid met kloosters en ab-
dijen zijn nooit alleen, want ze leven in verbondenheid met God die het 
leven wil en niet de dood.

Fotoreportages
Natuurlijk zijn er in dit kwartaalblad ook prachtige fotoreportages over 
het stille begin van de dag in abdijen, over jonge mensen die voor dit 
monastieke bestaan kiezen en over oude religieuzen die ook op 93-ja-
rige leeftijd nog op de hometrainer zitten. Klooster is bij de boekhandel 
te koop.

Lezersactie
Voor lezers van de Vierklank 
is er een aantal exemplaren be-
schikbaar gesteld. Om hiervoor 
in aanmerking te komen stuurt u 
een mail naar info@vierklank.nl 
met in het onderwerp Klooster! 
De exemplaren worden onder 
de inzenders verloot.

De cover van het magazine.

De VerzamelaarsJaarbeurs
De VerzamelaarsJaarbeurs op 14 & 15 april is Euro-
pa’s grootste verzamel- en vintage-evenement met het 
meest diverse en exclusieve aanbod. Het is dé fysieke 
ontmoetings- en handelsplaats waar verzamelaars, 
liefhebbers van vintage en handelaren samenkomen 
voor een leuke dag uit, om heerlijk rond te snuffelen, 
inspiratie op te doen en om dat unieke item aan te 
schaffen waar ze al jaren naar op zoek zijn. 

Er zijn aparte afdelingen voor speelgoed, glas, aarde-
werk, boeken & strips, sieraden, munten, postzegels, 
archeologie, ansichtkaarten, fi fties, sixties & seventies 
spullen en design woon- en interieurartikelen. Vast on-

derdeel van de VerzamelaarsJaarbeurs is bovendien de 
Mega Platen & CD Beurs. Een hemel op aarde voor 
liefhebbers van popmuziek met een gigantisch aanbod 
van singles, lp’s, cd’s, dvd’s en allerlei popsnuisterijen.

Winactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal gratis 
toegangskaarten beschikbaar. Om hiervoor in aan-
merking te komen stuur je een mail naar
info@vierklank.nl met als onderwerp verzamelaar-
sjaarbeurs. De kaarten worden onder de inzenders 
verloot. 



14

Als fractie
gaan wij voor
u aan de slag

Hartelijk dank voor uw stem!

Lente mode bij Nagel
Donderdag 22 maart was de Spring Fashion Eve bij Nagel Fashion. Tijdens 
een wervelende modepresentatie kregen de aanwezigen een indruk van de 
vrolijke en kleurrijke voorjaars-/zomercollectie. De collecties van Geisha, 
YAYA, Esprit, Street One, Dreamstar en Gerry Weber zijn zo samengesteld 
dat er veel mogelijkheden zijn om te combineren. De ca. 70 belangstellenden 
kregen als dank voor hun belangstelling een kortingscheque overhandigd.

De presentatie van de voorjaarscollectie bij Nagel is weer succesvol verlopen.

Sparen voor unieke FANartikelen 
bij Plus Bilthoven

Op 28 maart start bij PLUS Bilthoven een unieke spaaractie met 3 lokale verenigingen. 
Ruim 500 leden van FC De Bilt, SV Irene (volleybal) en rugbyclub SRFC zijn op de foto 

gegaan en ontvangen een persoonlijke inlogcode waarmee zij hun
eigen FANsites kunnen activeren. 

De clubs hebben ook een eigen FANsite voor alle 
overige leden en supporters van hun vereniging. Bij 
iedere € 10,- aan boodschappen ontvangt men een 
clubfundspaarzegel, welke verzilverd kan worden 
in de eigen FANshops. Met de gespaarde zegels 
kan men leuke FANartikelen bestellen zoals brood-
trommels, telefoonhoesjes en bijvoorbeeld bedrukte 
teenslippers. Met eigen foto en clublogo of alleen 
met clublogo. De FANartikelen worden aan het ein-
de van de actie gratis geleverd. 

De verenigingen verdienen uiteraard ook mee aan 
deze actie door de verkoop van advertentieplekken 
en ze ontvangen een bedrag per verzilverde zegel. 
Familie en vrienden kunnen ook meesparen voor 
zo’n uniek FANartikel van hun helden en steunen 
daarmee ook nog eens de club. Win/win dus! De 
Clubfund spaaractie loopt van 28 maart tot 27 mei 

2018. In de winkel en bij de deelnemende verenigin-
gen zijn informatiefolders beschikbaar voor iedereen 
die de clubs een warm hart toedraagt. Dus doe mee 
en haal jouw clubfundzegels bij PLUS Bilthoven! 

advertorial

Mooi optreden van Jeugdstrijkorkest 
Vorig weekeinde vond alweer de 10e editie plaats van Gluren bij de Buren, het weekend 

waarin particulieren op ongeveer 20 adressen hun deuren openen voor optredens van 
kleinschalige (amateur) gezelschappen. 

In de oude winkel van Ad Baars 
aan de Waterweg in De Bilt trad 
het sympathieke Jeugdstrijkorkest 
Bilthoven op in twee groepen: 
eerst de kleintjes, die zich aan las-
tige stukken zoals Vivaldi’s Vier 
jaargetijden en Beethovens Ode 
an die Freude waagden, daarna de 
wat oudere kinderen die zeer ge-
concentreerd enkele mooie stuk-
ken ten gehore brachten. 

Van de Gothic suite, die aan het 
einde van het derde deel mooi en 
verstild eindigde, tot wat uitbun-
diger stukken als de Pirates of the 
Caribbean, waarbij de uitstekend 
spelende cellisten op een gegeven 

moment met de voeten stampten 
om de muziek wat kracht bij te 

zetten. Een goede prestatie.
(Peter Schlamilch) 

Gluren bij de Buren naar het Jeugdstrijkorkest.

Prachtige uitvoering Matthäus Passion
Afgelopen zondag voerde het Dudok Ensemble inmiddels traditiegetrouw de Matthäus 

Passion uit in een uitverkochte OLV-kerk in Bilthoven. Met volle aandacht luisterden de 
bezoekers naar Bachs verklanking van het Lijdensverhaal.

Het dubbelkoor bracht met het kinderkoor het drama 
van Christus’ kruisdood overtuigend ten gehore. Diri-
gent Johan Rooze wist het koor en orkest met feilloze 
directie naar een prestatie van formaat te leiden waar-
bij vooral het antwoordspel tussen de beide koren heel 
transparant tot uiting kwam. 

De solisten waren zonder uitzondering opgewassen 
tegen hun vaak moeilijke taak; Bach maakt het hen im-
mers met de vele aria’s en recitatieven niet gemakke-
lijk. Wat opviel was de heftige, maar mooie vertolking 

van de Christuspartij; naar mijn mening de mooiste 
partij van de Matthäus Passion. De evangelist bracht 
het lange passieverhaal duidelijk en helder ten gehore. 

In de pauze al, maar meer nog na de uitvoering bleek 
het publiek enthousiast over de uitvoering door diri-
gent, koor, orkest en solisten, aan wie dan ook een lang-
durig en warm applaus ten deel viel. Deze gemeente 
mag zich gelukkig prijzen met haar Matthäus-traditie 
door het Dudok Ensemble.

(Luuk Draaijer)

Frans Poot stuurde eerder al deze foto: ‘De kerk was tot de laatste plaats bezet. Wij hoorden na de uitvoering 
alleen maar enthousiaste reacties’.

Zingende Jukebox
Zondagmiddag 18 maart trad in wijkrestaurant Bij de Tijd aan de Kamerlingh 
Onnesweg 14 in De Bilt een ‘band’ op die zich De Zingende Jukebox noemt: 
drie zangeressen, begeleid door twee akoestische, gitaren voerden een gezel-
lige muzikale act op waarbij het publiek mocht kiezen uit gouwe ouwe ver-
zoeknummers. Het waren vooral meezingnummers die bijna iedereen kent, 
zoals ‘Aan de Amsterdamse grachten’, maar ook ‘De kop van de kat is jarig’ 
ontbrak niet, kortom, een feest der herkenning dat bij de bezoekers van deze 
gezellige zangmiddag liedjes zeer in de smaak viel. (Peter Schlamilch)

De zingende jukebox laat oude tijden herleven.

Westbroek Ontmoet
In de winter van 2016 - 2017 maakten Yvonne Mathot en Frank van Waert 
uit Westbroek een fietsreis van 6000 kilometer door Zuid Oost Azië. Vanuit 
de Thaise hoofdstad Bangkok voerde de reis door Cambodja, Zuid -Vietnam, 
Laos en langs de grenzen met Myanmar en China. Aan de hand van foto’s en 
film kunt u hun kleurrijke reis mee beleven op dinsdag 3 april van 14.30  tot 
16.30 uur. in Het Dorpshuis van Westbroek. Ook wanneer u niet in Westbroek 
woont, bent u van harte welkom. Kosten zijn 3 euro, inclusief koffie of thee. 
Voor vervoersvragen: familie Kalisvaart, tel: 0346-281181. 

Maak de fietsreis door Zuid-Oost Azië mee.



With Pleasure doet 
naam eer aan

Het vrouwenkoor van Kindergemeenschap De Werkplaats trad zon-
dagmiddag 18 maart op in De Schutsmantel, in het kader van Gluren 
bij de Buren. Onder leiding van dirigent en WP-muziekdocent Peter 
Schreuder zongen de 14 moeders 8 liedjes in diverse talen, waaronder 
het Armeens en het Frans. 

Het publiek genoot zichtbaar van de verschillende muziekstukken,
waaronder het haast onvermijde-
lijke ‘Mag ik dan bij jou’, dat door 
de oprechtheid van de voordracht 
toch indruk maakte.

De samenklank van de vrouwen-
stemmen was niet alleen mooi en 
het zangplezier aanstekelijk, ook 
de pianobegeleiding van Schreu-
der was zowel bescheiden en met 
subtiel toucher, alsook effectief 
en stuwend, zonder ooit overheer-
send te zijn. 

(Peter Schlamilch) 
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NL24 SNSB 0921958730 of word lid op 

info@beterdebilt.nl.

KIEZERS
BEDANKT!

Bijenkasten omgetrapt op 
kinderboerderij Werkplaats

door Walter Eijndhoven

Tijdens zijn dagelijkse controle op de kinderboerderij bij basisschool van De Werkplaats in 
Bilthoven, schrok leerkracht Freek Pul bij het zien van zijn kapotgetrapte bijenkasten.

Uit boosheid en frustratie zette hij een bericht op Facebook, in de ijdele hoop dat de dader(s) 
wroeging krijgen en zij Pul willen helpen met het weer opbouwen van de bijenkasten.

De kasten stonden altijd in het bos, 
achter de Werkplaats, waar zij acht 
jaar geleden ook al een keer werden 
vernield door vandalen. Om dit in 
het vervolg te voorkomen, werden 
de kasten verplaatst en in de buurt 
van de school geplaatst. Helaas 
staan zij hier blijkbaar ook niet vei-
lig. 

Over het hek
‘Ik heb de kasten toentertijd ver-
plaatst naar een plek in de buurt 
van de school, in de hoop op meer 

sociale controle’, vertelt een ba-
lende Freek Pul, leerkracht op de 
basisschool van De Werkplaats. 
‘Hier in de onmiddelijke omgeving 
van school wandelen en fietsen veel 
mensen langs, op weg naar school 
of de sportvelden. Dus daar staan 
de kasten wel veilig, dacht ik. He-
laas blijkt dat niet zo te zijn’. De 
daders zijn volgens Pul ergens in 
de avond, of in de nachtelijke uren, 
over het hek geklommen en stuitten 
op de bijenkasten. Wat overbleef na 
hun bezoek, trof Pul de volgende 

ochtend aan. Om niet om te vallen, 
stonden de kasten stevig verankerd. 
De daders kunnen deze kasten al-
leen met grof geweld kapotgetrapt 
hebben, aldus Pul.

Ravage
‘Waarschijnlijk hebben de daders 
geen flauw idee wat zij met deze ra-
vage hebben aangericht’, vervolgt 
Pul zijn verhaal. ‘Ik hoop dat de ko-
ningin het heeft overleefd, anders is 
het hele volk ten dode opgeschre-
ven. De koningin scheidt bepaalde 

feromonen af. Als zij dood is en die 
geur niet meer afscheidt, raken de 
bijen in paniek en sterven uitein-
delijk. Ik ben bang dat de koningin 
dood is, maar daar kom ik pas aan 
het eind van dit weekend achter. En 
anders zal ik weer op zoek moeten 
naar een nieuw volk. Gelukkig ben 
ik lid van de imkervereniging, daar 
kan ik weer een nieuw bijenvolk 
kopen’.

Voedsel
Bijen hebben het niet gemakkelijk. 
Behalve dat regelmatig hele volken 
worden vernield door vandalen, lo-
pen bijen ook het risico te worden 
vergiftigd door onder andere neo-
nicotinoïden, zoals imidacloprid. 
Bijen en andere bestuivers zijn van 
groot belang voor vele voedselge-
wassen en dus voor het voedsel van 
de mens.

Helaas zijn fabrikanten van neo-
nicotinoïden een andere mening 
toegedaan en gaan zij gewoon door 
met de verkoop van zoveel moge-
lijk gif. 

Hiernamaals
Binnen twee dagen is het bericht op 
Facebook al bijna 2.000 keer gele-
zen en lieten vele lezers een reactie 
achter. ‘De ezel op de kinderboer-
derij bij onze school is ook al eens 
bewerkt met verf, maar dat mensen 
dit kunnen doen met een bijenvolk? 
Wie haalt het in zijn hoofd om deze 
honingbijen naar het hiernamaals 
te helpen. Ik hoop dat velen mijn 
bericht op Facebook delen. Mis-
schien komt het aan bij degenen die 
er meer van weten. Het zou mooi 
zijn als ik met hen de bijenstal weer 
kan opbouwen’, schrijft Pul op zijn 
Facebookpagina.

Freek Pul toont de kapotte bijenkasten.

Martin Luther Kingschool op film
door Henk van de Bunt

De leerlingen van de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk raken er al helemaal aan 
gewend, dat er iemand met een camera door de school loopt. Onlangs zijn er opnames gemaakt 

voor een film van de school. Vooral de opname die gemaakt is met een drone kon op grote 
interesse van de kinderen rekenen. Na een uitleg van de cameraman zijn mooie plaatjes van de 

school geschoten. Het resultaat is binnenkort te bewonderen via de website van de school.

Afgelopen dinsdag stonden er weer 
cameralieden in de school, dit keer 
vergezeld door een hele crew. De 
school vormt het decor van het 
derde seizoen van het populaire 
kinderprogramma Topdoks. In dit 
medische jeugdprogramma gaan 
presentatoren Rachel Rosier en El-
bert Smelt op onderzoek uit om na 
te gaan hoe het menselijk lichaam 
werkt. Samen met de kinderen uit 
groep 7 en 8 hebben ze diverse 
proefjes uitgevoerd en zijn ver-
schillende opnames gemaakt voor 
het nieuwe seizoen dat dit najaar 
op tv is te zien. De kinderen von-
den het allemaal reuze interessant. 
Voor hen was het geen enkel pro-
bleem om sommige scènes een paar 
keer over te moeten doen omdat de 
opname niet helemaal gelukt was. 
Tussen alle opnames door namen 
de beide presentatoren Rachel en 
Elbert ruim de tijd voor het uit-
delen van handtekeningen en het 
maken van foto’s met de kinderen. 
Elbert Smelt is in het dagelijks le-
ven parttime-arts en Rachel Rosier 
is presentator en vooral bekend van 
andere succesvolle EO-kinderpro-
gramma’s. 

Geleerd
Directeur Arjan Dam is enthousiast 
over de komst van Topdoks naar 
de school: ‘Dit is natuurlijk een 
mooie ervaring voor de kinderen. 
Ze kunnen nu met eigen ogen zien 
hoe een televisieprogramma wordt 
gemaakt, daarnaast krijgen ze uit-
leg over het menselijk lichaam. 
De kinderen hebben veel geleerd 
vandaag’. Binnenkort komt een 
(voorlopig) laatste filmploeg naar 
de school voor het maken van een 
voorlichtingsfilm van het epilep-
siefonds. Arjan Dam: ‘Vanuit onze 

maatschappelijke betrokkenheid 
verlenen wij onze medewerking aan 
dit project. Op onze school zit een 
leerling met een bijzondere, moei-
lijk te herkennen vorm van epilep-
sie. Vaak belanden deze kinderen 
in het speciaal onderwijs zonder 
te weten dat de leermoeilijkheden 
ontstaan door epilepsie. Wij hopen 
andere kinderen, ouders en scholen 
te kunnen helpen door onze erva-
ringen te delen. Zo kunnen hopelijk 
meer kinderen met deze moeilijk te 
herkennen vorm van epilepsie ge-
woon op hun eigen school blijven’. 

Samen met de leerlingen van groep 8 doen presentatoren Rachel en Elbert 
lichaamstrucjes.

De Topdocpresentatoren in groep 7.

With Pleasure geeft een prachtig optreden in De Schutsmantel.
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Nieuwe directeur Het Kompas
in Westbroek 

door Walter Eijndhoven

Na het afscheid van Greetje Klein Gotink als directeur van basisschool Het Kompas in 
Westbroek, was het even zoeken naar een geschikte opvolger. Al snel echter had de school een 
nieuwe kandidaat in het vizier, een leerkracht uit Baarn. Per 1 december 2017 trad Marin van 

Duuren in dienst en inmiddels zit hij helemaal op zijn plek op de school in Westbroek.

Wat is mooier dan een basisschool, 
die midden in een dorp staat? Een 
school waar je gemakkelijk met 
kleine kinderen naar toe kunt en 
waar zij later zelf veilig naar toe 
kunnen wandelen of fietsen? Voor 
Marin van Duuren verandert er wat 
dat betreft niet veel.

Driebruggen
‘Ik ben opgegroeid in Driebrug-
gen, een dorpje met 1.700 inwoners 
in de buurt van Woerden’, begint 
directeur/schoolleider Marin van 
Duuren zijn verhaal. ‘Ik ben daar 
heel beschermd opgegroeid en 
mijn hele leven speelde zich af in 
het dorp. Ik had mijn vrienden bij 
de sportclub, op school en in de 
kerk’. Al van jongsaf wilde Van 
Duuren voor de klas staan. Na zijn 
Havo-opleiding is hij dan ook naar 
de Pabo gegaan om zijn droom te 
verwezenlijken. Na het behalen van 
zijn diploma gaf Van Duuren acht 
jaar les aan een school in Woerden 
en daarna bij een school in Baarn, 
waar hij nu ook woont. 

Schoolleider
‘Het werk op deze school vond ik 
hartstikke leuk. Ik gaf les aan leer-
lingen in de bovenbouw, maar toch 
begon het uiteindelijk te kriebelen 
bij mij’, vervolgt Van Duuren zijn 
verhaal. Onderwijs geven vindt Van 
Duuren geweldig, maar hij wilde 
zijn werk op school toch ‘ breder’ 
trekken en koos er uiteindelijk voor 
om de ‘ Schoolleidersopleiding’ te 

gaan doen. Toevalligerwijze kwam 
een vacature langs voor directeur 
op Het Kompas in Westbroek, een 
school in een klein dorp. Echt iets 
voor Van Duuren. Hij besloot dan 
ook te solliciteren en na diverse ge-
sprekken werd hij aangenomen. 

Driehoek
Inmiddels is Marin van Duuren al-
weer een paar maanden directeur 
op ‘zijn’ school en bouwt hij voort 
op de visie op het onderwijs van 
Het Kompas. Van Duuren: ‘God 
heeft iedereen met een reden aan 
deze wereld gegeven, om er samen 
iets moois van te maken. Ieder kind 
heeft zijn/ haar eigen vaardigheden/ 
talenten gekregen van God, om daar 

iets goeds mee te doen op deze pla-
neet. Daarom geeft onze school de 
maximale aandacht aan ieder kind. 
Leerlingen die moeite hebben met 
bepaalde stof, krijgen extra begelei-
ding in de klas en als dat niet vol-
doende blijkt, dan kunnen zij reke-
nen op remedial teaching’. School 
en omgeving horen bij elkaar, vol-
gens de nieuwe directeur. Dat be-
tekent dat de leerkrachten, samen 
met de ouders, er zijn voor het kind. 
‘Zie het als een driehoek’, legt Van 
Duuren uit. ‘Met de leerkrachten 
en ouders aan de basis en de leer-
ling in de top van de driehoek. Dit 
is voor onze school een voorwaarde 
om onze leerlingen uiteindelijk een 
plaats in de maatschappij te geven’. 

Marin van Duuren heeft het naar zijn zin op Het Kompas.

Lentemarkt en voorlees-
feest op t’ Zonnewiel

Woensdag 21 maart bezocht de Lentefee Vrije(basis-)school het Zon-
newiel in De Bilt. Er werden eerst bloemen en paaseitjes uitgedeeld 
bij de peuters en kleuters en vervolgens werd er voorgelezen in een 
gezellige zithoek op de Lentemarkt. De school doet al jaren mee aan de 
landelijke voorleeswedstrijden. Het café-restaurant van groep 8 stond 
klaar met veel zelfgebakken lekkers, waardoor er inkomsten werden 
verzameld voor het aanstaande schoolkamp.  (Hilde van Drunen)

De Lentefee leest voor op het Zonnewiel. (foto Mieuw van Diedenhoven)

Winnaars Regionale 
Voorleeswedstrijd

Na een spannende race tijdens de regionale voorronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd 2018, is Levi Kapp (r) van basisschool van der Hucht 
uit Soest door de jury unaniem als winnaar gekozen. Josephine de Vos 
van Steenwijk (l) van de Montessorischool uit Bilthoven werd tweede. 
De derde prijs was voor Jochem Hilhorst (m) van de Basisschool Het 
Zonnewiel uit De Bilt.  (Renée van Oeyen)

Bakpret voor kinderen
door Kees Diepeveen

Met de opdracht om een taart van biscuitdeeg te vullen en te bekleden met fondant gingen 
11 kinderen 23 maart aan de slag. Aan het eind van de middag ging iedereen met een mooie 
paastaart naar huis. Bakpret Maartensdijk bestaat sinds 2015 en wordt gefaciliteerd door 

Mens De Bilt. Doel is kinderen enthousiast te maken voor het bakken. 

In het pand van Sojos in Maar-
tensdijk wordt aan groepen kinde-
ren in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar 
lesgegeven. Onder leiding van de 

bakvrouwen Brigitte van der He-
ijden en Bianca Kerkhof maken 
de kinderen gedurende acht lessen 
vier keer iets hartigs en vier keer 

iets zoets; bijvoorbeeld hartige 
taart, pizza, apfelstrudel, m&m 
koekjes, toetjes en bananenbrood. 
Aan het einde van de les nemen 

de kinderen hun baksels mee naar 
huis om hun familie te verwen-
nen. 

Paastaart
Brigitte van der Heijden: ‘Bianca 
en ik zorgen dat de recepten klaar 
liggen waar de kinderen mee aan 
de slag kunnen. Zo leren zij zelf-
standig werken. Wij sturen bij 
waar nodig. De groepen kunnen 
niet groter zijn dan acht kinderen. 
Dat is de maximale capaciteit aan 
ovenruimte die we hebben’. Spe-
lenderwijs leren de kinderen goed 
lezen, rekenen, begrijpend lezen 
en samenwerken.

Omdat het bijna Pasen is was de 
opdracht voor deze week het ma-
ken van een paastaart. Brigitte: 
’Dat is best veel werk en daarom 
doen we het meeste voorberei-
dende werk thuis. De kinderen be-
kleden tijdens de les de taarten en 
kunnen deze dan kant en klaar mee 
naar huis nemen. Gelukkig worden 
we ondersteund door drie hulpbak-

kers: de 14 jarige Anna Kerkhof, 
de 13 jarige Menno Kant en de 11 
jarige Eline van der Heijden’.

Altijd lekker
Dat de kinderen enthousiast zijn 
blijkt wel uit de vrolijke gezichten 
en de reacties. Senna: ‘Ik vind het 
leuk om te weten hoe je het doet, 
we maken elke week weer andere 
leuke dingen en het is altijd lekker 
wat we maken. Wat je niet lekker 
vindt doe je er niet in’. Zo denkt 
Tonia er ook over: ‘Elke keer weer 
nieuwe baksels en meestal is het 
lekker en neem ik het graag mee 
naar huis’. Volgens Brigitte en 
Bianca zijn dit de reacties die het 
zo leuk maken om dit met de kin-
deren te doen. Twee maal per jaar 
worden groepjes van maximaal 
acht kinderen opgestart door Bak-
pret Maartensdijk. In de maanden 
maart/april en een periode na de 
grote vakantie. Aanmelden kan 
via: bakpretmaartensdijk@gmail.
com of via de site van Mens De 
Bilt.

Geconcentreerd en met veel plezier werken de kinderen aan de paastaart. Iedereen wil graag een mooie taart 
mee naar huis nemen aan het eind van de les.
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Hoge nood Oranjecomité
De Bilt-Bilthoven

Het water staat het bestuur van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven aan de lippen.
Een aantal bestuursleden heeft besloten met hun bestuurswerk voor het Oranjecomité te 

stoppen; sommigen maakten tussen de 7 en 20 jaar deel uit van het bestuur en vinden
dat zij zich genoeg voor de Biltse gemeenschap hebben ingezet. 

Maar dit stelt het huidige bestuur (be-
staande uit 3 DB-leden) wel voor de 
nodige problemen. Indien zich geen 
nieuwe bestuursleden aanmelden 
komt zelfs het voortbestaan van het 
Oranjecomité in gevaar. Dat mag na-
tuurlijk na ruim 110 jaar niet gebeu-
ren. Het bestuur is daarom naarstig 
op zoek naar nieuwe bestuursleden 
man of vrouw maakt niet uit. Ook de 
leeftijd speelt geen rol als men maar 
enthousiast wilt meehelpen om van 
Koningsdag een geweldig feest te 
maken.

Functie
Wat houdt zo bestuursfunctie nu ei-
genlijk in. Er wordt in de periode 
van september t/m maart in principe 
één keer per maand vergaderd. Heb 
je leuke en nieuwe ideeën dan kun 
je die binnen het bestuur kwijt. Be-
gin april wordt er een oranjekatern 
vervaardigd welke als los katern in 
de Vierklank wordt verspreid. Tot 
op heden worden er volgens een vast 
patroon activiteiten georganiseerd 
beginnende met een bingoavond. 
Hier moeten natuurlijk prijzen voor 
worden gekocht of beschikbaar ge-
steld door sponsors. Feestavond in de 
Opstandingskerk voor leden en niet 
leden. Aantrekken van ensembles, 
koren of andere muziekgroepen. 

Regelen
Koningsdag start gewoonlijk met de 
Kindervrijmarkt op de Hessenweg. 
Daarbij komt het regelen van ver-
keerregelaars, toezicht houden op een 
rustig verloop van de markt. Vergun-
ningen aanvragen voor alle activi-
teiten, zoals voor het Spellenfestival 
bij Jagtlust. Toezicht houden bij de 
diverse spellen; naast de hulp veel 
schoolkinderen uit groep 8 hebben 
wij extra vrijwilligers nodig. Na af-
loop moet alles ook weer opgeruimd 
worden en opgeborgen in de eigen 
loods. Natuurlijk ook het regelen van 
de catering voor alle medewerken-

den; dat kan niet met 3 DB-leden al-
leen. 

Meemaken
Wilt u eens meemaken wat er echt 
gebeurt tijdens Koningsdag. Meld 
u dan geheel vrijblijvend aan de ko-
mende Koningsdag mee te lopen en 
tevens wat hand- en spandiensten te 
verrichten; dat kan via het emailadres: 
info@oranjecomite-debilt-bilthoven.
nl t.a.v. secretaris Jan Meeuwsen. Te-
vens vindt u het gehele programma 
op- en rondom Koningsdag op www.
oranjecomite-debilt-bilthoven.nl. 

(Jan Meeuwsen, secretaris)

Aan het spellenfestival bij Jagtlust wordt altijd veel plezier beleefd.
[foto Guus Geebel 2017]

Oranjeconcours De Bilt
Dit jaar wordt op Koningsdag het 37e Oranjeconcours georganiseerd. Locatie van het concours 

is wederom het terrein aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven,
met op de achtergrond het Gemeentehuis Jagtlust. 

Het Oranjeconcours staat in de aan-
gespannen wedstrijdsport bekend als 
startwedstrijd voor het ‘groene’ sei-
zoen. De rijders en liefhebbers van 
Tuigpaarden, Tuigpaarden Fries Ras, 
Hackney’s en Shetlanders komen 
dan ook van heinde en verre naar De 
Bit voor een geweldige middag paar-
densport.

Shownummer
Naast de wedstrijdrubrieken van de 
verschillende rassen, wordt er ook 

een spectaculaire show verzorgd 
door Heiblumke Horses uit Ko-
ningslust met een vierspan Friese 
paarden voor de Romeinse strijdwa-
gen. 

Een show met snelheid en spektakel. 
Na afloop van het concours zal er tot 
21.00 uur ’s avonds een DJ aanwezig 
zijn. De catering zal deze dag wor-
den verzorgd door het lokale cate-
ringcollectief; de Local Heroes. Het 
programma start om 11.30 uur. 

Activiteiten voor kinderen
Op het concoursterrein is er voor de 
kinderen de mogelijkheid om een 
rondje op een pony te rijden. De 
ponyritjes worden ook dit jaar weer 
verzorgd door Stal van Brenk uit 
Groenekan. Het concours wordt ge-
organiseerd in combinatie met het 
Spellenfestival van het Oranjeco-
mité De Bilt-Bilthoven. Het Oran-
jeconcours gaat altijd door, ook als 
het regent. Kijk voor meer informa-
tie op www.oranjeconcours.nl.

Goede resultaten Irene
Zaterdag 17 maart vond in Nieuwegein de plaatsingswedstrijd voor de 
districtsfinale turnen jongens Mid-West plaats. Voor sv Irene waren de 
deelnemers Matthijs Groenewegen, Koen Duizer en Siebe Hubeek  Bij-
na alle onderdelen (sprong, brug, rek, vloer, ringen en voltige) gingen 
heel goed. De volgende wedstrijd is bij sv Irene thuis, op zaterdag 14 
april in de Kees Boeke hal. 
(Nathalie Hondius)

Bij de prijsuitreiking bleek dat Matthijs goud had gewonnen en Siebe 
brons. Daarnaast had ook Koen zich in zijn eerste officiële wedstrijd 
prima staande gehouden. 

Nieuw bij SCHC

Zondag 25 maart werd bij SCHC tijdens de Super Sunday de nieuwe 
mascotte van SCHC gepresenteerd: De Stichtsche Vos onder muzikale 
begeleiding van het Nederlands Brandweerorkest uit Bilthoven; de 
voormalige Bilthovense Brandweer Harmonie was met 30 man sterk 
vertegenwoordigd. [foto’s Reyn Schuurman]

Weinig deelnemers

Zondag 25 maart organiseerde Running De Bilt, i.s.m. met FC De 
Bilt, een gratis hardloopclinic. Helaas viel het aantal belangstellenden 
tegen volgens Rob Florie, voorzitter FC De Bilt: ‘Maar wij koesteren 
de deelnemers, die wel de moeite namen om te komen’.
[foto Walter Eijndhoven]

Salvodames lopen averij op
Een inhaalwedstrijd en een reguliere wedstrijd in één week gingen beide verloren met 3-2.

Door dit resultaat wordt het moeilijker de titelaspiraties in stand te houden. Tegen koploper 
Majella en middenmoter Unicornus verloren de dames de laatste set duidelijk.

Een verbeterpunt voor de komende wedstrijden.  

Op dinsdag 20 maart kwam kop-
loper Majella uit Utrecht naar 
Maartensdijk. Wanneer Salvo zou 
winnen kon het koppositie weer 
overnemen. Zo ver kwam het niet. 
Salvo begon heel sterk en won de 
eerste set met 25-19. De tweede 
set kwam de koploper sterk terug 
en won met 21-25. De derde set 
won Salvo met heel hard werken 
en enige tactische time-outs en 
wissels van coach Peter Hegeman 
met 26-24. De vierde set was on-
gemeen spannend. Salvo deed zijn 
uiterste best maar kwam net te kort 

met 22-25. De beslissende vijfde 
set was de pijp helemaal leeg. Ma-
jella walste over Salvo heen met 
5-15. Verlies met 2-3

De tweede wedstrijd werd op vrij-
dag 23 maart gespeeld in Bunscho-
ten tegen Unicornus. De wedstrijd 
begon om 21.45 uur en op dat late 
tijdstip konden de Salvodames 
zich niet goed instellen. Door ser-
vicedruk werd Salvo direct flink 
op achterstand gezet. Ondanks 
enorme inspanning ging de set 
verloren met 27-25. De tweede en 

derde set waren voor Salvo. Mede 
door spelverdeler Carien de Rid-
der die een dijk van een wedstrijd 
speelde. In de vierde set ging de 
tegenstander ineens heel goed pas-
sen en aanvallen. Daar kon Salvo 
niet genoeg tegenover zetten en de 
set ging net verloren met 25-23. 
De beslissende vijfde set was de 
fut er uit. Er lukte niets meer. De 
set ging verloren met 15-12. Door 
dit resultaat staat Salvo nu derde 
op de ranglijst. Op 7 april speelt 
Salvo om 14.15 uur in De Vierstee 
tegen Huizen.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

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

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

Kwaliteit van leven is belangrijk bij de aandoening kanker. 
Goede voeding is dan essentieel. Diëtiste Esmée adviseert 
graag. Tel. 088-3438481 of e-mail dietist@voedietist.nl

Jezus zegt: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt 
zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van 
het Leven hebben! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Hatha Yoga en Herstellende Yoga bij Ziekte: donderdagochtend 
Waterweg 110, de Bilt. Gratis vrijblijvende proefles. Een 
toegankelijke Yogavorm voor een soepele geest in een soe-
pel lichaam. De yogalessen bestaan uit zachte en krachtiger 
oefeningen, een meditatie, ademoefeningen en een eindont-
spanning. Herstellende Yoga ondersteunt het herstelproces. 
Informatie en opgave: Petra van den Eertwegh, 06-24460865 
pvdeertwegh@gmail.com www.adbutha.nl

Te koop aangeboden
Alle VIJVERBENODIGHEDEN 
tot vijver van ± 6000 liter. 
Alles in een koop €100,-. Tel. 
0346-213261

Trampoline 1.50 meter Ø 
1.30 springvlak €25,-. Tel. 
06-21415798/06-45937138

Junior Bosatlas 5e edi-
tie i.z.g.st. €9,50 Tel. 
06-21415798/06-45937138

Ergonomische loopkruk-
ken verstelbaar in hoogte 
€15,-. Tel. 06-21415798/06-
45937138

I.v.m. ruimtegebrek z.g.a.n: 
Massief eiken toogkast. 
Superkoopje: €49,50 H 
205cm x B 144cm x D 50cm. 
In 2 delen te vervoeren. Meer 
info? Tel. 0346-212929

Fotobox: gemaakt van prach-
tig donker hout met aan de 5 
buitenzijden deels glas voor 
foto's. 5 x hangmapjes à 24 
foto's 10 x 15 cm €25,-. Tel. 
0346-211269

Dames horloge titanium 
met stalen klik band merk 
ancre i.z.g.st. €20,-. Tel. 
06-29506849

Verzilverde locomotief spaar-
pot €7,50 Tel. 06-29506849

Kaars standaard eiken is 
zwaar en geschilderd 50 h 20 
doorsnee met bolkaars €20,-. 
Tel. 06-29506849

Bruin nappa leren damesjasje 
mt 38/40 rugl. 85 cm €45,-. 
Tel. 0346-211011

Nieuwe beige damesregen-
mantel mt 38/40 rugl. 105 cm 
€30,-. Tel. 0346-211011

Nieuwe damesmantel mt 
38/40 zw-wit pied-de-poule 
rugl 112 cm €47,50 Tel. 0346-
211011

Wit ledikant met 2 onder-
lades 90/200 €25,-. Tel. 
06-15071990

Kinder spijkerjackje maat 
98/104 is leuk voor de zomer 
€5,-. Tel. 0346-243758

Kwartet spel van ns uit de 
jaren ’70 €5,-. Tel. 0346-
243758

Draagbanden voor op de buik 
voor baby’s het is van het 
merk bébé comfort. €5,-. Tel. 
0346-243758

5 Havank pockets: Nrs. 13 
Polka Mazurka, 112 N.V. 
Mateor, 227 Het Mysterie van 
St. Eustache, 275 Vier vreem-
de vrienden, 402 Spaande 
pepers (2 x) €0,50 p.st. Tel. 
06-30693144

3 Charteris/De Saint 
pockets:Nrs. 61 De Saint en 
de groene papegaai, 83 De 

Saint en de musketiers, 1342 
De Saint en de kunstminnaars. 
€0,50 p.st. Tel. 06-30693144

Zwarte beertjes pockets; O.a. 
Vicky Baum nrs 245, 246, 
Roothaert nr 14, 90, De ver-
keerde weereldt (234,235) 
Fleming – Doctor No (612). 
€0,50 p.st. Tel 06-30693144

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.

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 geïnte-
resseerd? Stuur ons een e-mail 
of bel ons 030-2761420.VCE 
techniek B.V., P.C. Staalweg 
94, 3721T TJ, Bilthoven info@
vcetechniek.com

SCHOONMAKER/STER 
gezocht! Wil je werken in een 
klein bedrijf met leuke colle-
ga’s op verschillende locatie’s 
in loosdrecht en omgeving? 
Mail of bel dan info@van-
vulpen-facilitair.nl of bel na 
19.00 uur naar 035-5827277

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

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

ERVAREN DOCENT 
geeft huiswerk- en studie-
begeleiding aan huis. Tel. 
0634892915

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Gratis af te halen ca 500 cas-

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Alle kiezers, met name uit Groenekan en Maartensdijk, 
bedankt voor uw stem en steun voor een mooiere gemeente 
De Bilt. Henric de Jong Schouwenburg en Gert-Jan Weierink.

settebandjes zelf opgenomen 
klassieke muziek, In dozen. 
Tel. 030 2120560

Gratis ophalen: Tuinbank 
teakhout. Wegens aanschaf 
tuin set. Tel. 06-29477679

Buitendag op Bonte Parels

Boerderij 'De Bonte Parels' aan de Korssesteeg 3 
in Westbroek doet dit jaar voor het eerst mee met 
de Albert Heijn Buitendag. Op deze dag worden 
op de boerderij allerlei activiteiten georganiseerd 
en is er van alles te proeven en te beleven. Maan-
dag 2 april om 12.00 uur gaan de staldeuren open 
en de koeien na een lange winter op stal, weer 
naar de wei. 

Onbekende kanten van wilde planten

Op dinsdag 3 april vertelt Jos Ketelaar op een leden-
avond van Groei en Bloei over ‘Onbekende kanten 
van wilde planten’. Wilde planten zijn soms verguist, 
doordat ze zich spectaculair kunnen ontwikkelen en de 
overhand krijgen. Toch zijn ze ook bemind vanwege 
hun schoonheid, bijzondere voorkomen of omdat ze 
bepalend zijn voor het jaargetijden. In de presentatie 
wordt de nadruk gelegd op hun schoonheid, bloemen 
worden tot in detail bekeken en besproken. Aanvang 
20.00 uur in de Koperwiek, Koperwieklaan 3 te Bilt-
hoven. Entree voor leden gratis. 

Start leesgroep kunstgeschiedenis 

Geïnteresseerden in kunstgeschiedenis en kunst-
beleving kunnen op dinsdag 3 april kennismaken 
met het idee van ‘leesgroepen kunstgeschiedenis’ 
om de bibliotheek van Bilthoven. De leesgroep 
verdiept zich elke 6 à 7 weken in een bepaalde 
kunstenaar, een stroming of in een bepaalde peri-
ode in de kunstgeschiedenis. Het gaat om groepen 
van 6-8 personen. Op website www.senia.nl staat 
meer informatie over de werkwijze en de kosten. 
Belangstellenden zijn welkom op 3 april om 14.00 
uur in de bibliotheek aan het Planetenplein 2 in 
Bilthoven. Aanmelden kan via e-mail activitei-
ten@ideacultuur.nl.

Cliëntenraad

In de maand april wordt op de 1e (dus 5 april) 
en 3e (dus 19 april) donderdag van de maand het 

spreekuur van de Cliëntenraad De Bilt gehouden 
in Wijkcentrum bij de Tijd,  Prof. Dr. P. W. J. 
Debeijeweg 1in De Bilt. Tijdstip is vanaf 10.00 
uur tot 11.00 uur. U bent van harte welkom voor 
al uw vragen!

Klaverjassen bij SVM

Op de vrijdagen 6 en 20 april maart kunt u weer 
klaverjassen in de kantine van SVM aan de Die-
renriem in Maartensdijk. Het klaverjassen begint 
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: 0346 212366 of 06 
51832063.

Rommelmarkt bij Ben Labre 

Scoutinggroep Ben Labre in De Bilt houdt een 
grote rommelmarkt op zaterdag 7 april tussen 
10.00 en 14.00 uur achter de Michaëlkerk aan de 
Kerklaan in De Bilt. 
Tussen 3 april en 6 april kunnen overtollige boe-
ken, huisraad of speelgoed aangeleverd worden bij 
het clubgebouw achter de Michaëlkerk, Kerklaan 
33A De Bilt; dit kan tussen 10.00 en 12.00 uur, 
van 13.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. 
(vrijdag 6 april tot 12.00 uur). Ophaalafspraken 
zijn te maken via tel: 06-13637304 of email: rom-
melmarkt@benlabre.nl. 

Pasen
 
Opstaande uit
den dode als dat
eens ons mocht
overkomen.
 
Hij was geen mens
zo wij het zijn. Aan 
last ondraaglijk 
en te zwaar.
 
Dichten Hem toe
onze zonden als 
bestemming
van vergeven.
 
Tweespalt tussen
Hemel en Aarde
door Zijn dood
overbruggend.
 
Ter onzer ver-
lichting weet Hij
van geen zonde.
Zonder oordeel.
 
Zijn lijden is niet 
meer van hier.
De mens in Hem
is vrij. Nu wij.

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 
Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan. 
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl
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zaterdag
31 maart

aanvang: 14.00 uur

FC DE BILT

IJFC

AUTO
LARENSTEIN

advertentie

Nacompetitie lijkt voor SVM 
onafwendbaar

SVM vond, dat het na de verloren uitwedstrijd in en tegen Kockengen nog wat goed te maken 
had voor eigen publiek de ontmoeting tegen HSSC’61. Het liep toch weer alles anders.

De eerste helft speelde SVM op ze-
ker en gaf nauwelijks kansen weg. 
De bezoekers uit Hei- en Boeicop 
(HSSC’61) combineerden beter en 
kregen nog twee goede kansen om 
op voorsprong te komen maar door 
goed keeperswerk van Frank van 
Klaren werd het geen doelpunten. 
SVM hanteerde te vaak de diepe 
pass, waar de hardwerkende spitsen 
Stijn Orsel (vorig seizoen nog doel-
man bij SVM 1) en Mike de Kok 
weinig mee konden doen. SVM 
speelde in een te traag tempo om 
echt gevaarlijk te kunnen worden. 
Op wat gevaarlijke schoten van 
Mike de Kok na werd de 0-0 rust-
stand bereikt. SVM controleerde 
de eerste helft maar kon geen vuist 
maken. 

Karakter
In de 46ste minuut kwam HSSC’61 
toch op 0-1 voorsprong. SVM 
toonde karakter en ging verbeten 
op jacht naar de gelijkmaker. Een 
mooi schot van Stijn Orsel ging net 
naast en goede pogingen van Mike 
de Kok leidden allen niet tot resul-
taat. Dank zij nog steeds goed kee-
perswerk werd de 0-2 lang voorko-
men, maar In de 62 minuut was het 
toch raak (0 -2). SVM-trainer Ke-
vin de Liefde wisselde Kevin van 
Donselaar en Mike Bosmuis voor 
Jordi v d Lee en Jordy Beckers. De 
gastheren bleven verbeten knokken 
voor een beter resultaat en in de 80e 
minuut viel dan ook de 1-2; door 
goed doorzetten van Mike de Kok 
scoorde Stijn Orsel. 

Strafschop
Er was weer hoop op in ieder ge-
val een mogelijke puntendeling. 
Met de weer bijna herstelde Mar-
cel Melissen voor Bas van Dijk 
in het veld kwam de 2-2 niet.; 
door een terecht toegekende straf-
schop vergrootte HSSC’61 de 
voorsprong naar 1 - 3 en bleef de 
thuisclub (opnieuw) vertwijfeld 
achter. 

De afstand naar de onderste plaats 
wordt steeds korter (FC Drieber-
gen sprokkelde wel een punt); in 
ieder geval lijkt deelname aan de 
nacompetitie bijkans onafwend-
baar. De volgende week wacht 
de derby uitontmoeting bij goede 
buur DOSC in Den Dolder.

Ook achter het in aanbouw zijnde geluidscherm van de A27 blijft SVM 
volop in de verdrukking. (foto Nanne de Vries)

Irene Meisjes ongeslagen kampioen 
in de Topklasse

’Missie volbracht, anders kunnen we het niet stellen’ zei Irene spelverdeler
Maaike Scharrenburg afgelopen zaterdag. ‘We wilden kampioen

van de regio worden en dat is vol overtuiging gelukt’ . 

Slachtoffer van de Bilthovense da-
dendrang was het laaggeplaatste 
VV Haaglanden uit Voorburg. Om-
dat de enige overgebleven concur-
rent Zaanstad eerder die dag ver-
loren had was Irene voor aanvang 
van de wedstrijd al kampioen. Maar 
omdat de Irene-meiden dat nog niet 
wisten, werd er redelijk gespannen 
aan de wedstrijd begonnen. 

Haaglanden kon daardoor in eerste 
instantie redelijk bijblijven, maar 
toen de Bilthovense machine begon 
te draaien, was er geen houden aan. 
Via 25-18, 25-21, 25-11 en 25-14 
trok Irene overtuigend aan het lang-
ste eind waarna het kampioensfeest 
gevierd kon worden. Als kampi-
oen van de regio mag Irene op 2 
juni deelnemen aan de final four 
waar de kampioenen van de vier 
regio’s met elkaar uit gaan maken 
wie zich landskampioen mag noe-
men. Het was sowieso een goede 

week voor Irene want donderdag 
won het team in de halve finale van 
de beker overtuigend van Vollingo 
uit Gouda. Daarmee heeft Irene 
zich geplaatst voor de bekerfinale 
op 12 mei. Het worden nog span-
nende weken voor het Bilthovense 

kampioensteam. Temeer omdat ze 
zich ook al plaatsten voor de Finale 
van de Nederlandse Open Jeugd 
Kampioenschappen die zaterdag 
31 maart in Koog aan de Zaan ge-
speeld worden. 

(Michel Everaert)

Zaterdag 7 april om 10.45 uur speelt kampioen Irene MA1 uit tegen VV 
Utrecht MA1 in de Galgenwaard in Utrecht. (foto Karen de Laat)

Irene dames 1 houdt kansen
in eigen hand

De dames van Irene wis-
ten vrijdag hun tweede 
plek stevig in handen te 
houden. Zij wonnen met 
3-1 van Kratos dames 1 
uit Delft. De nummer 1, 
Kalinko verloor punten 
aan de nummer 3 (NVC) 
de directe concurrent 
voor Irene om de tweede 
plek, die kans geeft op 
promotie wedstrijden. 
Het rechtstreekse duel 
tussen NVC en Irene 
komt over twee weken 
en is wellicht beslis-
send voor die begeerde 
tweede plek.

(Michel Everaert)

Militaire show in 
Groenekan

Op zaterdag 7 en zondag 8 april strijkt Defensie neer bij Fysio Fitness 
Visscher in Groenekan voor de Defensie Infodagen. Sport mee met 
de militairen of ga gewoon kijken wat defensie te bieden heeft.

Deze infodagen zijn bedoeld om mensen een goed beeld te geven van 
het werken en leven bij Defensie. Er is uitgebreide informatie over ba-
nen bij defensie verkrijgbaar en de aanwezige militairen mag je alles 
vragen. Er staat een vloot defensievoertuigen opgesteld. er is een es-
cape room, broekhanginstallatie, schietcontainer en je kan los gaan in 
een bootcamp.

Werken bij Defensie
Ben je tussen 16,5 en 27 jaar en geïnteresseerd in een baan bij Defensie, 
geef je dan op voor deze infodag. Je maakt kennis met personeel en 
materieel en krijgt voorlichting over wat je moet kunnen om te mogen 
werken bij Defensie. Het spreekt voor zich dat je fysiek en mentaal op 
de proef gesteld wordt. Er is plek voor maximaal 200 kandidaten per 
dag dus schrijf je snel in via werkenbijdefensie.nl/events

Defensie geeft shows en informatie bij Fysio Fitness Visscher.

editorial



Pasen bij Beerschoten
Het is weer gezellig bij Beerschoten op 1e en 2e paasdag. De groen-
koets rijdt en er is een speurtocht: ‘speurneuzen worden wijsneuzen’. 
1e Paasdag kun je 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. Locatie: Infocentrum Beerschoten, De Holle Bilt 6 in 
De Bilt. Op beide paasdagen organiseert Utrechts Landschap een wan-
delexcursie 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 Pa-
viljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. De wande-
ling 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 ‘acti-
viteiten’. Deelname is gratis.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Vanaf 1 april (Pasen) asperges €15,-

Woe.
28-03
Do.

29-03
Vr.

30-03
Za.

31-03
Zo.

01-04

Kalfssteak v.d. grill
met tartaarsaus

of
Gebakken kabeljauwfilet 

met Hollandaisesaus
of

Flammkuchen
met voorjaarsgroenten 

en kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
04-04
Do.

05-04
Vr.

06-04
Za.

07-04
Zo.

08-04

Saté van varkenshaas 
met Indische satésaus

of
Gebakken roodbaarsfilet 
met bieslook-citroensaus

of
Groentenragoût met rijst 

en Indiase pannekoek

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Vereniging Vrienden van De Biltse 
Duinen bestaat dertig jaar

door Walter Eijndhoven

Woensdag 14 maart vierde de Vereniging Vrienden van De Biltse Duinen haar dertigjarig bestaan in de 
oude Raadszaal op Jagtlust in Bilthoven. Ter gelegenheid hiervan ontvingen burgemeester Sjoerd Potters 
en gedeputeerde mevrouw Maasdam-Hoevers, uit handen van voorzitter Kees van Leeuwen, het boekje 

‘Touwtrekken om Toegang’, een geschiedenis over De Biltse Duinen. 

Vanaf begin vorige eeuw leek vrije 
toegang tot het natuurgebied De 
Biltse Duinen vanzelfsprekend, 
maar dat bleek niet algemeen be-
kend te zijn. Het verhaal ‘Touw-
trekken om Toegang’ beschrijft wat 
er gebeurt als omwonenden vast-
houden aan hun gewoonterecht om 
te wandelen in ‘hun natuur om de 
hoek’.

Populair
‘De Biltse Duinen is een populair 
natuurgebied in gemeente De Bilt’, 
begint bestuurslid Peter van Puijen-
broek zijn verhaal. ‘Het gebied be-
stond niet alleen uit bos en zandver-
stuivingen, maar ook waren hier een 
kampeerterrein en een zwembad 
gevestigd. Omdat er steeds meer 
huizen rondom De Biltse Duinen 

werden gebouwd, werd het gebied 
uiteindelijk een geliefd uitloopge-
bied voor direct omwonenden’. In 
2005 echter keerde het tij voor De 
Biltse Duinen en omwonenden. 
Makelaar Guus Boon bood het ge-
bied te koop aan en secretaris van 
De Biltse Duinen John Bluemink 
kreeg van de makelaar te horen dat 
er veel geïnteresseerde kopers zijn 

en dat wandelaars het centrum van 
het gebied straks alleen nog per 
helicopter kunnen bereiken. Van 
Puijenbroek: ‘In die tijd vroeg ik, 
als bestuurslid, steeds de laatste 
informatie op bij het kadaster. Via 
die informatie kwamen wij erachter 
dat ‘het gekochte niet is belast met 
verplichtingen, zoals de aanwijzing 
als monument’. Gunstig voor de 
koper, maar wellicht ook voor ons, 
als wij dat gebied kunnen behouden 
als monument’. 

Onderzoek
Het bestuur ging op onderzoek 
uit en stuitte uiteindelijk op een 
tekst over het beschermen van 
landschappen (het Europese land-
schapsverdrag Florence 2000). ‘De 
inleidende tekst zegt dat dit verdrag 
tegemoet wil komen aan de wens 
van de bevolking om te kunnen ge-
nieten van kwalitatieve landschap-
pen en een actieve rol hierin wil 
spelen’, legt Van Puijenbroek uit. 

‘Het is daarbij aan de lokale over-
heid om “omschreven landschap-
pen te beoordelen, rekening hou-
dend met de specifieke waarde die 
de betrokkenen eraan hechten’. 

Kijk, met deze tekst konden wij 
iets. Als wij de gemeente in onze 
plannen konden betrekken, was het 
misschien mogelijk De Biltse Dui-
nen tot monument te laten verkla-
ren’. Zo begint voor de Vereniging 
een lange weg om het bosgebied 
De Biltse Duinen te behouden voor 
omwonenden en recreanten. Het 
net uitgekomen herdenkingsboekje 
over De Biltse Duinen beschrijft 
de hele verdere reis die uiteindelijk 
leidde tot De Biltse Duinen als be-
schermd Landschapsmonument en 
hoe de natuur een speelbal werd om 
eigen gewin. Nu, dertig jaar later is 
De Biltse Duinen uiteindelijk een 
beschermd natuurgebied en kan ie-
dereen blijven genieten van de na-
tuur.

Burgemeesters Sjoerd Potters en gedeputeerde mevrouw Maasdam-Hoevers nemen het boekje in ontvangst; 
v.l.n.r. voorzitter Kees van Leeuwen, Henrike van Geerten, penningmeester Peter van Puijenbroek, secretaris 
John Bluemink, mevr. Maasdam-Hoevers en burgemeester Potters.

Sporen in het Leijense bos
Onder leiding van Margriet, Rob en Roel (deskundigen van het IVN) 
werd er op 18 maart naar sporen gezocht in het Leijnse bos. 13 vol-
wassenen en 1 jongere trotseerden de ijzige kou en zagen weer heel 
veel; dassen wissels en hun foera-
geerplaatsen en plekken waar de 
sperwer zijn prooi verorbert (op 
een boomstronk) naast ligplaatsen 
van de reeën en geursporen van de 
vos. Fedde ontdekte mierenhopen 
en braakballen. De veelvuldige 
aanwezigheid van hulst en taxus 
duiden op de uitwerpsels van de 
merel. Ook werd de ‘eetboom’ van 
een zwarte specht ontdekt. Al met 
al een koude maar leerzame tocht 
door het bos.

(Wim Westland)

Fedde vindt ook een plukplaats 
van een havik, die een houtsnip 

had gevangen. Duurzame openbare verlichting én 
werkgelegenheid

Maandag 19 maart ondertekenden de verantwoorde-
lijke wethouders van Bunnik, De Bilt en Soest een 
overeenkomst om de komende tien jaar alle openbare 
lantaarnpalen te voorzien van energiezuinige en onder-
houdsvriendelijke led-verlichting. Het in elkaar zetten en 
demonteren van de armaturen levert bovendien werk op 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door 
de opdracht gezamenlijk te verlenen, leveren de wethou-
ders Erika Spil (Bunnik), Ebben Rost van Tonningen (De 
Bilt) en Jannelies van Berkel (Soest) voor hun gemeente 
een kostenvoordeel op. Een aannemer zal de openbare 
verlichting plaatsen en onderhouden. De opdracht levert 
werk op voor enkele sociale werkvoorzieningsschappen. 
De nieuwe verlichting is een stap in de Biltse doelstelling 
om in het jaar 2030 een energie-neutrale gemeente te zijn.

Armaturen
De armaturen van de oude lantaarnpalen worden op een 
termijn van zes tot tien jaar stapsgewijs vervangen door 
de duurzame led-variant. Deze levert een witter en meer 
gebundeld licht waardoor het als veiliger wordt ervaren. 
Led-lampen hoeven maar eens in de 20 jaar vervangen 
te worden tegenover 4 jaar voor de oude lampen. Door-
dat de nieuwe verlichting minder onderhoudsgevoelig 
is, zullen er minder storingen optreden. Van ‘klassieke’ 
armaturen wordt alleen de fitting vervangen om led-ver-
lichting mogelijk te maken. De drie gemeenten kijken bij 
de inventarisatie van de huidige openbare verlichting ook 
naar een betere verlichting van donkere locaties.

Werkgelegenheid
Verantwoordelijk wethouder Ebbe Rost van Tonningen 
is content: ‘Ik ben blij dat we met deze gezamenlijke en 
kostenbesparende opdracht ook een impuls geven aan 
werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt.’ In het begin van de contactperiode maken 
de aannemer en de gemeenten hierover nadere afspraken. 

De aannemer heeft in Nederland ongeveer een derde van 
de 4 miljoen lantaarnpalen in beheer; de meeste daarvan 
binnen gemeenten. De drie gemeenten hebben met de 
aannemer afgesproken, dat tenminste 98% van de nieuwe 
led-verlichting blijft branden en storingen snel verholpen 
zullen worden. In het melden van een storing verandert 
niets.

Openbare lantaarnpalen worden de komende 10 jaar 
voorzien van led-verlichting.

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur
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