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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Informatieavond 
gebiedsvisie Leijenseweg

door Henk van de Bunt

In het gebied rondom de Leijenseweg in Bilthoven spelen diverse ontwikkelingen, waaronder het 

vervangen van de spoorwegovergang van de Leijenseweg door een tunnel. Daarnaast is de gemeente 

De Bilt bezig met de mogelijke ontwikkelingen van het zwembad Brandenburg, het voormalige 

Inventumterrein en ook de brandweer en de politie heroverwegen hun vestiging aan de Leijenseweg.

Op dinsdag 9 april werd er een in-

formatieavond gehouden in het 

gebouw van de WVT aan de Ta-

linglaan in Bilthoven. De gemeente 

heeft een gebiedsvisie ontwikkeld; 

een plan waarin alle projecten in 

dit gebied in samenhang worden 

bekeken. Deze gebiedsvisie vormt 

ook de basis voor het opstellen van 

bestemmingsplannen om (nieuwe) 

ontwikkelingen ook daadwerkelijk 

mogelijk te maken. Op termijn ver-

dwijnen de brandweerkazerne en 

het politiekantoor aan de Leijense-

weg, en mogelijk ook het zwembad 

Brandenburg.

 In de gebiedsvisie worden de mo-

gelijkheden voor een alternatieve 

bestemming van deze gebieden zo-

als woningbouw of kleine bedrijven 

verkend. Ook wordt gekeken naar 

sociale veiligheid en de inrichting 

van de openbare ruimte.

Belangenvereniging

In het afgelopen jaar zijn regelma-

tig gesprekken, werksessies en in-

formatiebijeenkomsten gehouden 

met bewoners(groepen), bedrijven 

en andere belanghebbenden. Zij 

hebben onder andere meegedacht 

over de verkeerssituatie en de ver-

dere invulling van het plangebied. 

Ook Belangenvereniging Tuindorp 

Brandenburg heeft input geleverd 

tijdens verschillende klankbord-

groepbijeenkomsten. Woordvoerder 

Marijn Hessels: ’In de afgelopen ja-

ren hebben we herhaaldelijk op het 

belang gewezen dat de karakteris-

tieke Tuindorpsfeer van onze wijk 

behouden blijft en niet aangetast 

wordt door hoogbouw. Ook hebben 

we de wens van bewoners naar vo-

ren gebracht voor een groene wijk. 

We zijn blij dat de input van bewo-

ners uit Tuindorp is meegenomen in 

de gebiedsvisie. 

In geval van nieuwbouw wordt 

uitgegaan van stijlkenmerken en 

verhoudingen die aansluiten bij 

Vogelzang en Tuindorp. Als Be-

langenvereniging Tuindorp Bran-

denburg en Wijkcomité Park Bran-

denburg pakken we de openbare 

inrichting en het groenonderhoud 

van het Talinglaanpark en het park 

in Park Brandenburg graag geza-

menlijk met de gemeente op. Wat 

er met het zwembad gaat gebeuren 

wordt in de gebiedsvisie nog open 

gelaten. Het blijft voor ons een punt 

van aandacht met welk voorstel het 

College op dit terrein komt.’

Woningen

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar 

AM heeft een kleinschalig plan ont-

wikkeld voor 39 woningen op een 

locatie nabij het centrum van Bilt-

hoven. 

Het plan heet Le Grand en ligt op de 

hoek van de Leijenseweg en de 2e 

Brandenburgerweg. Op deze plek 

komen achttien twee-onder-een-

kapwoningen, twaalf herenhuizen 

en negen rij- en hoekwoningen. Het 

ontwerp is geïnspireerd op de stijl 

van de jaren dertig die zo kenmer-

kend is voor grote delen van Bilt-

hoven. Voordat de verkoop van de 

woningen start, zoekt AM de dia-

loog met belangstellenden om het 

plan nog beter af te stemmen op 

individuele woonvoorkeuren. De 

komende tijd wordt het plan verder 

uitgewerkt. 

Reacties

Bewoners maken zich zorgen over 

de bereikbaarheid van- en de ver-

keersveiligheid in De Leijen tijdens 

de aanleg van de tunnel onder het 

spoor en de uitvoering van andere 

projecten in de wijk. De gemeente 

gaat de knelpunten inventariseren 

en maakt de komende tijd samen 

met de betrokkenen een plan met 

een draaiboek voor de bereikbaar-

heid van De Leijen. Er is ook ge-

sproken over de speelruimte in het 

gebied, met name voor de wat ou-

dere jeugd. De gemeente bekijkt sa-

men met de omwonenden of in het 

groene middengebied een speel- en 

sportveldje aangelegd kan worden. 

Verder werden bij de verschillende 

standjes veel vragen gesteld over 

het Inventumterrein (hoe zien de 

huizen eruit), de tunnel (waar komt 

het groen/de bomen), de deelgebie-

den Noord en Midden en de ver-

keersstructuur (hoe moet je straks 

precies rijden om bij je huis te ko-

men).

Wethouder Arie-Jan Ditewig opende de goed bezochte informatieavond, waar 

ook tal van gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen aanwezig 

waren.

De Bilt heeft onveilige 

fi etsroutes door procedures
door Henk van de Bunt

De Fietsersbond in De Bilt is niet blij met de gekozen 

oplossing voor de Jan Steenlaan in Bilthoven. Besloten is de 

Jan Steenlaan en Rembrandtlaan gelijkwaardig te houden, 

waarmee de situatie voor fi etsers net zo gevaarlijk blijft als 
nu, zo stelt de organisatie. De belangenbehartiger heeft per 

e-mail de leden van de Biltse gemeenteraad hierop gewezen.

Woordvoerder Rinus Scheele: ‘De Jan Steenlaan is al jaren te druk om 

veilig te zijn voor fi etsers. De gemeenteraad heeft dan ook besloten deze 
verkeersluwer te maken. De klankbordgroep Jan Steenlaan heeft in 2011 

aangegeven dat dit het beste kan door het autoverkeer meer naar de Rem-

brandtlaan te leiden. De klankbordgroep Rembrandtlaan denkt daar an-

ders over.

Vervolg op pagina 3

Rinus Scheele: ‘De Fietsersbond zet zich o.a. in voor een veilige fi etsroutes.’

Leyenseweg 18, Bilthoven
Tel. 030 228 39 23
www.vanhugten.nl

Van Alfa tot Volvo

Gespecialiseerd in

Onderhoud en reparatie van alle merken

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl

Zie pagina 11 t/m 16

Hessenweg 111  |  De Bilt

030-2204033

Twijnstraat 26  |  Utrecht 

030-2102020

info@toupies.nl  |  www.toupies.nl
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

21/4 • 10.30u - Ds. J. Bos (Heemstede)

Pr. Gem. Zuiderkapel

21/4 •  9.00u - Ds. R.W. de Koeijer
21/4 • 18.30u - Prof. dr. H. van den Belt

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

21/4 • 10.30u - Mw. C.A. van de Kuil

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

21/4 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

21/4 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

21/4 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
21/4 • 17.00u - Preeklezen

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

21/4 • 10.00u - Ds. B. J. Wiegeraad
21/4 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

21/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
21/4 • 19.30u - Taizédienst

Pr. Gem. Opstandingskerk

21/4 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

21/4 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

21/4 • 10.00u - Dhr. Rik van Boven

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

21/4 • 10.30u - Mw.ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

21/4 • 10.00u - Ds. J. Plomp
21/4 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld

Herst. Herv. Kerk

21/4 • 10.30u - Dhr P. Buitelaar
21/4 • 18.00u - Ds. A.J. Schalkoort

Onderwegkerk, Blauwkapel

21/4 • 10.30u - Professor Dr. M. Brinkman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

14/4 • 11.00u -  
21/4 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

21/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
21/4 • 18.30u - Ds. A.J. Zoutendijk

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

21/4 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

21/4 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

21/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

21/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
21/4 • 18.30u - Ds. B.A. Belder
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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

Afscheid ds. Den Hartog

Ds. A. den Hartog heeft woens-
dag 10 april jl. vanwege emeritaat 
afscheid genomen van de hersteld 
hervormde gemeente in Maartens-
dijk. Na de dienst werd de predikant 
toegesproken door burgemeester A. 
J. Gerritsen. Ouderling B. J. van der 
Vlies sprak namens de kerkelijke 
gemeente de predikant toe. Ds. Den 
Hartog blijft nog enkele dagen per 
week werkzaamheden verrichten in 
Maartensdijk en in de hersteld her-
vormde gemeente van Vianen.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 20 april is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maartens-
dijk van 10.00 tot 15.00 uur. Alles 
fair-trade ingekocht, dus maximaal 
rendement voor boeren en produ-
centen in ontwikkelingslanden.
 

Muziek in Opstandingskerk

De Opstandingskerk aan de 1e 
Brandenburgerweg 34 te Biltho-
ven bestaat 50 jaar. Op zaterdag 20 
april om 20.00 uur speelt kerkmu-
sicus Toon Hagen op het orgel zijn 
bewerking van Canto Ostinato van 
Simeon ten Holt. Dit muziekstuk, 
oorspronkelijk (1976) geschreven 
voor vier piano’s, laat inmiddels bij 
velen een betoverende indruk na. 

Inzameling van Sam’s  

Kledingactie

Op zaterdag 20 april vindt in regio 
Utrecht de kledinginzamelingsactie 
van Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood plaats. Men kan dan 
van 10.00 tot 13.00 uur gebruikte 
kleding, schoeisel en huishoudtex-
tiel in gesloten plastic zakken afge-
ven in Bilthoven: De Opstandings-
kerk, 1e Brandenburgerweg 34 en 

Onze Lieve Vrouwekerk, Gregori-
uslaan 8. De Bilt: Immanuelkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49A en RK 
Michaelkerk, Kerklaan 3.

De opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat naar de projecten van 
Cordaid Mensen in Nood. Al een 
aantal jaar steunt Sam’s het Droog-
te Cyclus Project in Kenia. In dit 
project wordt de lokale bevolking 
geleerd om zich te wapenen tegen de 
droogte. Voor meer informatie over 
Sam’s Kledingactie en de gesteunde 
projecten: www.samskledingactie.nl 
of tel. 073 6871060.

Dansen van Universele Vrede

Eenvoudige, meditatieve, vreugde-
volle kringdansen. Zang- of danser-
varing is niet nodig. 
Op zondagmiddag 21 april a.s. van 
14.00 tot 17.00 uur met erna een 
eenvoudige maaltijd in de ruimte 
van de Woudkapel in Bilthoven. 
Aanmelden bij  Dagmar & Arjuna, 
tel. 06 15830720.  

Taizéviering in De Bilt

Zondagavond 21 april om 19.30 
uur is er in de Immanuëlkerk in 
De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 49 
een Taizéviering met koor en instru-
mentalisten onder leiding van Els 
Firet. Een viering in de sfeer van het 
Franse klooster in Taizé, waar elk 
jaar veel jongeren komen. Er wordt 
gezongen in verschillende talen en 
er is gelegenheid om stil te zijn. 

Fotoclub

Maandag 22 april is er weer een 
clubavond van de Fotoclub. De 
leden zullen ieder een serie tonen. 
Een serie bestaat in principe uit 
3 of 5 foto’s. De keuze van het 
onderwerp is vrij. De foto’s en de 
onderwerpen zullen besproken wor-
den. De avond begint om 20.00 
uur en zal gehouden worden in het 
Cultureel & Vergader Centrum H.F. 
Witte, Henri Dunantplein 4 te De 
Bilt. Voor meer inlichtingen foto-
club www.fotoclubbilthoven.nl

PvdA en zaken van waarde

Na veel gesprekken met kiezers 
is het Wetenschappelijk Bureau 
voor de Sociaaldemocratie (WBS) 
met een plan gekomen: “Wat is 
van waarde”, waarin het gaat over 
arbeid, bestaanszekerheid, bin-
ding en verheffing. Hierover wordt 
gediscussieerd na en inleiding van 

Wouter Koning op de PvdA over-
dagbijeenkomst die wordt gehouden 
op: dinsdag 23 april, 9.45 uur bij 
familie Koning, Utrechtseweg 363, 
De Bilt (Z). Ook niet-leden zijn wel-
kom. Informatie: Tel: 030 2286903, 
030 2282813 of 030 2201295.

Jaarvergadering  

Historische Vereniging

De Jaarvergadering van de Histori-
sche Vereniging Maartensdijk vindt 
23 april a.s. om 20.00 uur plaats in 
de Ontmoetingskerk aan de Konin-
gin Julianalaan 26 te Maartensdijk. 
Na de pauze verzorgt Geert Boors-

ma een lezing over de ‘Vrede van 
Utrecht’ die dit jaar in Utrecht wordt 
gevierd. De avond is vrij toeganke-
lijk. 

Folkharp Ensemble  

in Schutsmantel

Zondagmiddag 21 april is er weer 
een concert - dit keer een optre-
den van het Folkharp Ensemble  - 
in Schutsmantel. De zaal is open 
vanaf 14.30 uur voor koffie/thee. 
Na afloop wordt er een drankje 
geschonken. Consumptiebonnen 
zijn verkrijgbaar bij de receptie. De 
toegang is gratis.

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

De Tornado’s in de Dorpskerk

‘Wij zijn natuurtalenten’, zegt Jolanda van de Tornado’s uit Zeist. Op zon-
dag 21 april verleent De tornado’s om 19.00 uur medewerking aan een 
dienst in de Dorpskerk van De Bilt. De Tornado’s is een groep van tien 
enthousiaste musici van 16 jaar en ouder. De groep hoort bij de Paraplu, 
een stichting gespecialiseerd in educatief en recreatief werk voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Ze oefenen wekelijks op de djembe’s, 
trommels, klein slagwerk, keyboard en lyra onder leiding van Rina Kruis. 

DE HERVORMDE BEGRAAFPLAATS TE GROENEKAN 
(Utr) ROEPT RECHTHEBBENDEN OP ZICH TE MELDEN.

Het beheer van de Hervormde begraafplaats te Groenekan doet een 
laatste oproep aan rechthebbenden van graven om zich te melden.

In het reglement van de begraafplaats is bepaald dat een adres- of 
naamswijziging van een rechthebbende steeds aan de Hervormde 
Gemeente Blauwkapel-Groenekan dient te worden opgegeven 
(Bepaling 8).

Van een aantal graven zijn deze gegevens niet bekend, ondanks 
meldingen bij de graven en een eerdere publicatie.

Wanneer, na deze publicatie, geen reactie komt van een rechtheb-
bende komt het graf te vervallen aan de Hervormde Gemeente 
Blauwkapel-Groenekan en zal, zo nodig, tot ruiming overgegaan 
worden.

Het betret de graven met de volgende nummers:

32 en 33  -  67 en 68  -  79 en 80  -  130 en 131  -  152  -  155
166 en 167  -  191  -  194  -  195  -  198 en 199  -  200  -  299 en 300
312 en 313  -  323 en 324  -  325  -  326  -  341  -  357 en 358
369  -  381  -  397  -  398 en 399

De kerkenraad van de Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan 
verzoekt de rechthebbenden van deze graven, vóór 1 mei 2013,  
contact op te nemen met de dagelijks beheerders van de  
begraafplaats, zie onderstaande adresgegevens. 

Dagelijks beheer van de Hervormde begraafplaats Groenekan:

A.J. en E.C. van der Horst
Kon. Wilhelminaweg 421
3737 BD Groenekan
Tel. 0346-211976
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Kerkenpad in Maartensdijk en 
Hollandsche Rading

door Henk van de Bunt

De Bilt bestaat dit jaar 900 jaar. In dat kader organiseert de Raad van Kerken een route langs de 

kerken in de zes kernen van De Bilt. Op de vier zaterdagen in april zijn de kerken open, steeds 

in andere kernen. In die kerken gebeurt van alles. Zaterdag 20 april zijn de kerkgebouwen in 

Maartensdijk en Hollandsche Rading te bezoeken.

Hervormde Kerk 

Vorig jaar presenteerde Maartensdij-

ker Gerrit Mulder een boek over de 

Maartensdijkse Dorpskerk, waarin 

een overzicht wordt gegeven van 

de historie van het bedehuis, alweer 

bijna 650 jaar gelegen aan de Dorps-

weg van Maartensdijk. Mulder is ook 

op zaterdag 20 april gids en verteller 

in het kerkgebouw: ‘De laatgotische 

hervormde kerk van Maartensdijk 

heeft een eenbeukig schip met smalle 

dwarskapellen en koor. Het koor is 

het oudste deel en dateert uit de 15e 

eeuw, het schip is 16e-eeuws en de to-

ren dateert uit omstreeks 1500’. 

Na het ontstaan van de Protestantse 

Kerk in Nederland (PKN) begin 21e 

eeuw, heeft bijna de helft van de 

1600 leden van de Hervormde kerk 

te Maartensdijk zich afgescheiden 

en zich verenigd in de Hersteld Her-

vormde gemeente. Het kerkgebouw 

en het oude ‘catechisatielokaal’ zijn 

in 2009 door de PKN voor vijftig jaar 

in erfpacht gegeven aan de hersteld 

hervormden in Maartensdijk.

Ontmoetingskerk

Bij het 40 jarig bestaan in 2007 van 

de Ontmoetingskerk aan de Juliana-

laan in Maartensdijk ging De Vier-

klank in gesprek met Harry Zanting 

(al jaren in diverse functies bij deze 

kerk betrokken): ‘De uitbreiding van 

het dorp Maartensdijk in de 60-jaren 

van de vorige eeuw veroorzaakte een 

ongedachte groei van de plaatselijke 

Gereformeerde Kerk. Zo zelfs dat 

hun kerkje aan de Dorpsweg te klein 

werd. Het gebeurde wel dat kerkgan-

gers noodgedwongen weer naar huis 

gingen, omdat ze er eenvoudig niet 

meer bij konden. Het gevolg was dat 

in juni op de hoek Koningin Juliana-

laan-Prinses Beatrixlaan in gebruik 

genomen werd.’ 

Adventskapel Hollandsche Rading

Over deze geschiedenis van de Ad-

ventskapel schreef W. Hoebink een 

lezenswaardig artikel in juli 1992 in 

St. Maerten (het tijdschrift van de 

Historische Vereniging Maartens-

dijk): ‘Het bedehuis in Hollandsche 

Rading kent zijn oorsprong in 1938. 

Het gebouw draagt vanaf 1968 de 

naam ‘Adventkapel’. Een gevolg van 

het in die tijd ontstaan van een twee-

de hervormde gemeente (Hervormde 

(wijk-)gemeente Advent) in Maar-

tensdijk, die behalve Maartensdijk 

ook Hollandsche Rading omvatte.’

St. Maartenskerk

In 1961 benoemde bisschop Alfrink 

de gepensioneerd hoofdaalmoeze-

nier Mgr. Van Straelen als pastoor in 

Maartensdijk. Het bisdom bezat een 

perceel grond met een aantal huizen 

tegenover het huidige café Het Wapen 

van Maartensdijk aan het begin van 

de Dorpsweg. Er kwam een plan om 

een noodkerk aan de Industrieweg te 

bouwen. Als mogelijke bouwlocaties 

kwam het oude gereformeerde kerkje 

aan de zuidzijde van de Dorpsweg ter 

hoogte van de Tuinlaan en een hou-

ten loods van het goederenstation in 

de picture. Uiteindelijk werd het een 

permanent kerkgebouw aan de Nach-

tegaallaan. Architect Hans Knoop 

ontwierp een gebouw met 350 zit-

plaatsen. Op zaterdag 12 november 

1966 werd de gereedgekomen Sint 

Maartenskerk door bisschop Alfrink 

ingezegend.

Op vier verschillende momenten 

zullen gemeenteleden iets van de 

geschiedenis van de Dorpskerk en de 

Woordverkondiging door de eeuwen 

heen vertellen en de bezoekers 

rondleiden door het kerkgebouw: 

10.15 - 11.00 uur; 12.00 -12.45 uur; 

13.30 -14.15 uur en 15.00 - 15.45 uur. 

In het Hervormd Centrum achter de 

kerk is er van 11.00 uur tot 11.45 uur 

een expositie met historisch materiaal 

en een powerpoint-presentatie van 

het gemeente- en verenigingsleven.

Om 13.00 uur optreden van de cantorij onder leiding van Tiny van Eeuwijk. 

Ds. René Alkema zal tijdens dit optreden een kleine meditatie verzorgen. 

Tijdens de openstelling van de kerk zijn jongeren bezig met een 24-uurs-

paalzit-marathon, de opbrengst is voor de Church of Bangladesh; ook kunnen 

zij de auto wassen van bezoekers tussen 9.00 en 14.00 uur.

Adventskapel Hollandsche Rading; 

Om 14.00 uur vindt er een uitvoering 

plaats van het I.J.R. koor, welke 

speciaal voor deze dag een reünie 

heeft belegd. De reünisten nodigen 

bezoekers van de Kapel die dat leuk 

vinden van harte uit om mee te zingen. 

St. Maartenskerk; 

Uitleg van liturgische 

gebruiksvoorwerpen, 

RK-symbolen, sacristie in 

gebouw De Mantel.

Voor de kinderen is er een 

speurtocht door de kerk. 

Er zijn orgelbespelingen; 

ook gelegenheid om zelf 

op het orgel te spelen. 

Om 12.00 uur inleiding 

door kunsthistoricus Anne 

Doedens: “Negen Eeuwen 

Nu?”

Op Kerkenpad 
in De Bilt

De Biltse Dorpskerk (Dorpsstraat 70) was jl. zaterdag bij de Kerkenpa-

droute doorlopend geopend en er was regelmatig een gegidste rondlei-

ding. In de Opstandingskerk (1e Brandenburgerweg 34) waren er door-

lopende bezichtigingsmogelijkheden en gegidste rondleidingen. 

In de kerk was ook een foto-expositie te zien van de bouw van de Op-

standingskerk en Morgensterkerk, foto’s van bruidsparen en in de Im-

mauelkerk de deuren al om 10.00 uur open en was er vanaf die tijd o.a. 

muziek op harp, dwarsluit, orgel en piano en zong het Gemeentekoor. 
[HvdB]

Vervolg van pagina 1

Dossiers

Het gemeentebestuur heeft volgens Scheele de gewoonte lastige dossiers 

voor te leggen aan klankbordgroepen. Op zich is dat geen probleem, ware 

het niet dat hierdoor ook de beslissing overgelaten wordt aan een niet 

democratisch gelegitimeerde groep belanghebbenden. Scheele: ‘Mensen 

in klankbordgroepen komen - terecht - op voor hun eigen belang. Het af-

wegen van belangen hoort te gebeuren door de daartoe gekozen gemeen-

teraad. Maar die houdt blijkbaar liever schone handen’. 

Autoluw

De ietsersbond heeft al vaker, tevergeefs, aandacht gevraagd voor dit 
probleem. Volgens de ietsersorganisatie is dit een duidelijk voorbeeld 
waarom directe democratie niet altijd een goed idee is: ‘Het ligt niet aan 

de buurt. Het ligt niet aan de deelnemers, het ligt aan de procedure’. In het 

contact aan de leden van de Biltse raad wijst de Fietsersbond op de ge-

uitte bezwaren bij de beste oplossing: ‘een vrij-liggend ietspad langs de 
Jan Steenlaan zou verwerving van stukjes voortuin vergen’. 

In de GVVP 2011 koos de raad ervoor de Rembrandtlaan aan te wijzen als 

tweede ontsluitingsweg voor de Leijen, waarmee de Jan Steenlaan voldoen-

de autoluw wordt om als weg voor gemengd verkeer te dienen. Deze optie 

is door de klankbordgroep Jan Steenlaan unaniem als goed gekozen. De 

ietsersorganisatie wijst erop dat het primaat van de politiek in het geding 
is en dat de veiligheid van ietsers niet aan klankbordgroepen kan worden 
overgelaten.

Verzoek

De ietsersbond verzoekt de raad de verantwoordelijke wethouder er op te 
wijzen zich te houden aan het door de gemeenteraad geformuleerde beleid 

en het door raad vastgestelde beleid uit te voeren in plaats van de beslis-

singen over te laten aan klankbordgroepen. Fijntjes verzoekt de bond ook 

nog uitvoering te willen geven aan een november 2011 gemaakte afspraak 

voor een vervolggesprek en wijst er op dit alles te doen teneinde een veilige 

ietsroute voor zo’n 1000 scholieren te willen bereiken.

Van de mogelijkheid de Dorpskerktoren (tussen 10.30 en 15.30 uur) o.l.v. 

Leon van der Kuil te beklimmen werd al direct gebruik gemaakt.

VOETMASSAGE

WWW.PRAKTIJKVOORVOETMASSAGE.NL 

Voordorpsedijk 28  Groenekan  06 23 52 68 54

€ 30,- 
per behandeling

Bestemming gevonden
Het ‘oude catechisatielokaal’ – gelegen aan de zuidwest kant van de toren 

van de kerk - stond al een poosje leeg en men wist er eigenlijk geen bestem-

ming voor. Ten behoeve van het inzamelen van gelden voor de bouw van de 

pastorie aan de zuidoostkant van de kerk is het Comité Pastorie Maartensdijk 

(CPM) in het leven geroepen. Om te voorkomen dat het weer een club zou 

worden met verkoop aan de deur, is er besloten om allerlei andere activitei-

ten te organiseren: cursussen, diensten enz. Daar is een soort gids voor uitge-

komen. De kerkvoogdij heeft het gebouwtje ter beschikking gesteld dat door 

vrijwilligers met geld van sponsors tot een erg leuk onderkomen is omge-

turnd. De drijvende krachten hierbij zijn koster Ruud Landwaart en Geraline 

Eits, die voor het ontwerp en de styling zorgde. Zaterdag 20 april om 16.30 

uur zal de naam van het gebouwtje naast de kerk worden onthuld. [HvdB]



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

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

VOORDEEL HELE WEEK

Kip-tomaat-mozzarella 

Filet Americain

Grillworstsalade

ORANJE-TRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Boerenham

Rosbief

Fricandeau

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.98

ONZE HUISGEMAAKTE 

BEENHAM
100

gram 1.98

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

ORANJE BORRELMIX

LANDGOEDKAAS 
ORANJE ROYAL

ONZE HUISGEMAAKTE 
SNACKMIX

100
gram 1.75 100

gram 1.49

500
gram 5.50 per

emmer 5.50

Entrecôte 
naturel of gemarineerd

Varkenshaas-
medaillonspies

Gehakte biefstuk

Kalfsschnitzels

100
gram 1.80

100
gram 1.70

100
gram 2.49

100
gram 1.70

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Oranjeballen

Oranjeschnitzels

Oranjeretto’s

6 halen / 
   5 betalen

BEENHAM

Nieuw!... da’s pas smullen!

Lekker voor uw asperges!

VLEESWAREN-TRIO

Kroningschocolademix lekker én leuk!
100

gram 0.70

Alléén DONDERDAG

Mooie

Bospeen
per bos

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Roerbak - groente

van het huis
 400 gram

• Capucijnersschotel
_____________________ 100 GRAM 0,99 

• Paëlla met vis _ 100 GRAM 1,25

• Witlof-schotel
     MET HAM EN KAAS ______ 100 GRAM 0,99 
 

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Pitloze

Druiven wit/blauw 

Bak 500 gr

1,25 1,49

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers gewassen Hollandse 

Spinazie ________ ZAK 300 GRAM  0,79

Vers gesneden 

Meloen Mix _______VOLLE BAK  0,99

Snijbonen-gehaktschotel

_________________________ 100 GRAM  0,99

 MAANDAG 22 APRIL, DINSDAG 23 APRIL 
EN WOENSDAG 24 APRIL

0,99

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Zeldzaam lekker

Zoete Bramen

proef ze nu!!

2 dozen 3,-

Nieuw  Bramenwaartje Top!
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advertentie

Koepels en Kelken van Truus van den 
Heuvel bij ‘Vergeten Kunst’

door Lilian van Dijk

In het weekend van 20 en 21 april worden twaalf vergeten kunstwerken aan de hand van muziek, 

theater, beeldende kunst, dans, zang of poëzie uit de vergetelheid gehaald. Zestien kunstenaars 

hebben bij deze kunstwerken een eigen werk vervaardigd waardoor degenen die de route langs de 

zestien werken per iets of auto aleggen anders naar het ‘vergeten’ werk gaan kijken en weer worden 
verrast. Een van de deelnemende kunstenaars is Truus van den Heuvel, die installaties maakt.

De installaties van Truus van den 

Heuvel hebben een heldere structuur 

en bestaan uit eenvoudige, transpa-

rante vormen. Ze zijn gemaakt van 

tactiele materialen en hangen in de 

ruimte. De beschouwer wordt uitge-

daagd om het werk aandachtig te be-

kijken. Als je om de installaties heen 

loopt, zie je het kunstwerk steeds 

veranderen. Niet alleen omdat het 

perspectief steeds wisselt, maar ook 

door het veranderende daglicht en 

doordat de vormen zachtjes bewegen 

ten gevolge van de luchtverplaatsing. 

De werking van ruimte, licht en be-

weging zorgen voor associaties met 

de natuur. Wat opvalt aan haar werk 

is dat Truus vaak voor symmetrische 

vormen kiest, die gebaseerd zijn op 

wiskundige iguren. Het bijzondere 
is, dat deze vormen ook in de natuur 

voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm 

van een beukennootje of een papa-

verbol. Kenmerkend voor haar werk 

is het rustgevende dat ervanuit gaat. 

Zo staat Truus zelf ook in het leven. 

Zij zoekt de rust, de beschouwing in 

deze hectische wereld en voelt zich 

daar wel bij. 

Symmetrie

Toen Truus van den Heuvel een 

kunstwerk mocht kiezen dat haar 

kon inspireren tot het vervaardigen 

van een installatie, koos ze voor Be-

graafplaats Brandenburg aan de 1e 

Brandenburgerweg 38 in Bilthoven. 

‘Ik vind het een mooie begraafplaats 

met een prachtige symmetrie in de 

aanleg van de paden. Het koepelge-

bouw wordt herhaald in de manier 

waarop de evergreens zijn gesnoeid.’ 

Als contrast met de donkere, massief 

aandoende koepel en struiken ver-

vaardigde Truus twee symmetrische 

witte kelken, die aan beide zijden van 

de koepel aan bomen zullen worden 

opgehangen.  ‘Op het grasveld komt 

een herhaling van het padenplan in de 

vorm van paaltjes die verbonden wor-

den met vlieselineband. Het zachte, 

witte materiaal past volgens Truus 

goed bij een begraafplaats. ‘Die heeft 

iets sereens, iets verstilds. Het kwets-

bare, vergankelijke materiaal van de 

kelken past daar goed bij.’ Een onze-

kere factor was nog de kracht van de 

wind. ‘Ik heb het eerst in mijn eigen 

tuin uitgeprobeerd. Dat ging goed. 

Daarom heb ik het aangedurfd om 

er nog een meter aan toe te voegen, 

zodat de kelken nu drie meter lang 

worden.’ 

Plan en uitvoering

Het plan ontstond al een jaar geleden, 

aldus Truus. ‘De stichting Kunst en 

Cultuur De Bilt kwam met het idee. 

Ze hadden me in een vrij vroeg sta-

dium benaderd. Ik ben toen gaan iet-
sen en heb foto’s genomen in De Bilt 

en Bilthoven. Mijn werk past op ver-

stilde plekken, vind ik zelf. Ineens, bij 

Begraafplaats Brandenburg, kwam 

het idee gelijk bij me op. De mensen 

van Kunst en Cultuur waren heel en-

thousiast.’ Voordat de installatie vol-

tooid is, gaat er een heel proces aan 

vooraf. ‘Je begint met een idee, dan 

maak je een ontwerp en je bedenkt 

een vorm en vervolgens ga je op zoek 

naar geschikt materiaal. Ik vond na 

veel speurwerk korsetbaleinen in een 

fourniturenzaak, die heb ik horizon-

taal toegepast. Voor het vertikale heb 

ik gebruik gemaakt van de latten van 

een houten rolgordijn. Ik heb ook nog 

carbon gekocht, maar misschien ga ik 

dat niet gebruiken.’ De stof voor de 

kelken, het garen en de band kocht ze 

op de lapjesmarkt in Utrecht. Over de 

uitvoering zit ze lang te piekeren en 

ze is lang bezig met experimenteren. 

‘Dat vind ik ook wel leuk. Ik ging 

ervan uit dat het idee hoe dan ook te 

realiseren moest zijn en dat gaat wel 

goedkomen,’ verzekert Truus. 

Voor meer informatie over de kunst-

manifestatie “Vergeten Kunst”, zie 

http://stichtingkunstencultuur-debilt.

nl/vergeten-kunst/

De eerste kelk is klaar en hangt bij Truus van den Heuvel in de voorkamer. 

De tweede kelk is al in elkaar gezet, maar moet nog driedimensionaal vorm 

krijgen met behulp van baleinen en houten latjes.

De Bilt 900 Jaar en spiritualiteit
door Guus Geebel

April is binnen de viering van 900 Jaar De Bilt uitgeroepen tot maand van de spiritualiteit.  

De vier samenwerkende vrijmetselaarsloges van De Bilt en Bilthoven gaven hier op vrijdag 12 april  

in Huize het Oosten invulling aan met een inspirerende voordracht met muziekfragmenten  

verzorgd door muziekdramaturg en vrijmetselaar Maarten Zweers. 

‘Vrijmetselarij - van Bezinning naar 

Verbinding’ luidt de titel van de le-

zing. Op meeslepende wijze vertelt 

Maarten Zweers zijn verhaal, dat ook 

gebaseerd is op het gedachtegoed 

van de vrijmetselarij. Hij laat mu-

ziekfragmenten horen van Mozart, 

Richard Strauss, Bruckner en Verdi 

en verduidelijkt de gedachten- en 

gevoelswereld van deze grote com-

ponisten. De ziel is de rode draad in 

zijn voordracht. ‘Alle leven vindt zijn 

oorsprong in de ziel van het Al en is 

met elkaar organisch verbonden.’ 

Zielsverlangens 

Met de Bildnisaria van Tamino uit 

de opera Die Zauberlöte die Zweers 
ten gehore brengt, maakt hij de er-

kenning van het bestaan van de ziel 

inzichtelijk. In het derde fragment 

laat Zweers Zweignung van Richard 

Strauss horen. Daar spreekt de mens 

tot zijn ziel. ‘Door emoties, voor-

oordelen en geconditioneerdheden 

verblind en geblokkeerd verlooche-

nen we telkens weer onze zuiverste 

zielsverlangens.’ De ontdekking van 

de immense eigen innerlijke moge-

lijkheden illustreert hij met muziek 

van Bruckner. De raadzaalscene uit 

de opera Simone Boccanegra van 

Verdi geeft autoriteit vanuit innerlijke 

kracht en heelheid aan. 

Eindresultaat

De tempel van de klank is het laatste 

muziekfragment in de voordracht. 

Het is eveneens van Bruckner. ‘Het 

perspectief van innerlijke eenheid en 

uiterlijke verbinding. De volkomen 

vrije geest die het leven immense 

wijdheid en mogelijkheden biedt. 

Een tempel van klank als eindresul-

taat.’ Maarten Zweers: ‘De titel van 

de voordracht was van bezinnen naar 

verbinden. U hebt gemerkt het is veel 

bezinnen en dan komt het verbinden 

als vanzelf. Je kunt het verbinden 

niet actief doen als je niet vanuit die 

bron waar alles om draait in het leven 

staat.’ De vele toehoorders belonen de 

voordrachtskunstenaar met een groot 

applaus.De voordracht trok grote belangstelling.

Symposium  

‘Duurzaam Dichtbij’
Vanavond 17 april organiseert gemeente De Bilt samen 

met een groep actieve burgers het symposium ‘Duurzaam 

Dichtbij’. Tijdens dit symposium wordt een Lokale Duurzame 

Energie Coöperatie opgericht. Hiermee wordt een nieuwe stap 

gezet op weg naar een energieneutrale gemeente in 2030. 

In de afgelopen jaren heeft de gemeente een groot aantal concrete projec-

ten op het gebied van duurzaamheid opgezet en uitgevoerd. Bijvoorbeeld 

het verminderen van het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen door 

onder andere de inzet van warmtekoude opslag. Verder is De Bilt Fairtrade 

gemeente, is een proef met oplaadpunten voor elektrische auto’s uitgevoerd 

en wordt groene stroom ingekocht. Het gescheiden inzamelen van papier en 

plastic is inmiddels voor veel inwoners vanzelfsprekend geworden.

Energie Coöperatie

Met de oprichting van een Lokale Duurzame Energie Coöperatie (LDEC) 
wil de gemeente inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nog 

meer betrekken bij het duurzaamheidbeleid. De gemeentelijke ambitie is 

om in 2030 energieneutraal te worden. Dit betekent dat we zo min mogelijk 

energie verbruiken en dat de energie die nodig is, binnen de gemeente duur-

zaam wordt opgewekt. Door lokaal samen te werken aan de verduurzaming 

van de gemeente en kennis te delen over de oplossingen en mogelijkheden, 

komen we steeds dichter bij een energieneutrale gemeente in 2030. Vandaar 

de titel van het symposium ‘Duurzaam Dichtbij’.

Programma

Tijdens het symposium geeft wethouder Herman Mittendorff het oficiële 
startsein voor de oprichting van de coöperatie. Daarna vertelt Martijn de 
Loor, voorzitter van de coöperatie in oprichting, over de eerste activiteiten. 
Ad van Wijk, hoogleraar aan de TU Delft, gaat in op de duurzame toekomst 

van De Bilt. Ten slotte zal Thijs de la Court, wethouder van Lochem, de rol 

van coöperatie voor de gemeente toelichten. Hij stond in 2010 aan de wieg 
van de duurzame coöperatie in de gemeente Lochem.

Alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn van harte 

uitgenodigd. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor het symposium 

op www.ldec-debilt.nl. Het symposium wordt gehouden in de Mathildezaal 

van het gemeentehuis en start om 19.30 uur.



Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

ZATERDAG 20 APRIL

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35

 Maertensplein • 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29 Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

• Oliebollen bakken

• Broodbakkerij in vol bedrijf

• Chocoladewerk

• Banketbakkers in actie

• Start actie ‘Bakers against cancer’

ADRES: DORPSWEG 118 MAARTENSDIJK
Kijk ook op bakkerbos.nl

KOM KIJKEN

 RUIKEN

 PROEVEN

✺ KLUISCODE✺ ROZIJNENSPELen KLEURPLAATuiterlijk donderdag18 april inleveren!

LET OP!

DOORSTART VOOR 

REISCLUB 55+
De voordelige senioren reisjes gaan door

Reisclub 55+ wordt nu DDS.

De Dagtochten Specialist, Hans en Vivian 

Looij breiden hun reisbedrijfje uit in 

De Bilt – Maartensdijk.

Donderdagmiddag 2 mei bent u welkom 

in Dijckstate van 14.00 – 16.00 uur.

Gratis koffi e en muziek 
Kennismaken en bespreking nieuwe 

jaarprogramma. Wilt u het programma 

ontvangen: Bel 020 - 46 10047 – of mail 

info@dds-amsterdam.nl

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

voordeel pakken

Geen folder? 
Bonnen knippen kan ook in de winkel of kijk 
voor nog meer bonnen op www.primera.nl

Weekendaanbiedingen, 
geldig t/m za. 20 april en zolang de voorraad strekt.

* TULPEN 
   20 STUKS  € 3,

95

   50 STUKS  € 8,
95

              Eigen bezorgdienst
voor al uw opdrachten

Ook uw specialist voor rouw- en bruidswerk.

Maertensplein 37 
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

NIEUWE COLLECTIE 
2013

BIJNA ZOMER NU AL VOLOP KLEUR



PROGRAMMA APRIL EN MEI 2013

Thema April: Verbinden door te bezinnen en niet te vergeten

 19 april  126 junior kunstenaars brengen hun kunstwerk naar 

de Planetenbaan waar om 16.00 uur Marij Nielen een 

spectaculaire aftrap zal geven samen met kinderen uit alle 

kernen van onze gemeente

20 april  Op pad langs de kerken in Maartensdijk en  

Hollandsche Rading van 10.00 uur tot 16.00 uur

27 april  Op pad langs de kerken in Bilthoven en Den Dolder  

van 10.00 uur tot 16.00 uur

	 •	 	Zuiderkapel:	Protestantse	Gemeente	Bilthoven,	 
Boslaan	3,	3722	BA		Bilthoven

	 •	 	Julianakerk	Protestantse	Gemeente	Bilthoven,	
Julianalaan	42,	3722	GR		Bilthoven

	 •	 	Noorderkerk	Protestantse	gemeente	Bilthoven,	
Laurillardlaan	6,	3723	DM		Bilthoven

	 •	 	Woudkapel	Open	Religieuze	Gemeenschap,	Beethovenlaan	
21,	3723	JJ		Bilthoven

	 •	 	Onze	Lieve	Vrouwe	van	Altijddurende	Bijstand	Rooms	
Katholieke	parochie,	Gregoriuslaan	8,	3723	KR		Bilthoven

	 •	 	Maria	Christinakerk	Protestantse	Gemeente	Den	Dolder,	
Dolderseweg	123,	3734	BG		Den	Dolder

5 mei  5 mei  Openluchtviering 

Het	bevrijdingsvuur	uit	Wageningen	wordt	binnengebracht	
ter viering van Bevrijdingsdag. Kerkgangers verzamelen zich 

overal bij hun kerk en gaan vervolgens naar Maartensdijk  

voor een openluchtdienst met mensen uit alle kernen 

van	de	gemeente	De	Bilt.	Zangers	uit	de	zes	woonkernen	
vormen	een	projectkoor	en	blazers	van	‘Kunst	en	Genoegen’	
ondersteunen de samenzang. Op het plein bij het 

scholencomplex aan de Nachtegaallaan  om 11.00 uur (en 

bij	slecht	weer	in	sporthal	De	Vierstee).
(programma onder voorbehoud)
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Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -		3720	AH	Bilthoven
info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings

NIEUWS

Bijen komen aangevlogen 
Het	weekend	van	de	Vergeten	Kunst	 (	20	en	21	april	 a.s.)	 staat	bol	van	
de gezellige en verrassende ontmoetingen bij twaalf openbare kunstwerken 

in	 onze	 gemeente.	 Er	 is	 een	 brede	 programmering	met	 beeldende	 kunst,	
muziek,	 theater,	gedichten,	en	voldoende	buitenruimte	om	daar	optimaal	
van te kunnen genieten. 

Aan	dit	evenement	is	een	educatief	project	gekoppeld.	Marij	Nielen	laat	junior	
kunstenaars	(tussen	9	en	12	jaar)	een	kunstwerk	van	bijen	samenstellen.	
In	het	plantsoen,	op	de	hoek	van	de	Pluvierenlaan	en	Melkweg	komt	een	
terras voor zeshoekige klinkers. Deze 126 klinkers vormen een zeshoekige 

bloemvorm	met	zes	verschillende	gekleurde	bloembladen.	Deze	‘bloem’	wacht	
vrijdagmiddag	19	april	op	de	bijen	die	komen	‘aanvliegen’	uit	de	zes	kernen.	
In tegenstelling tot de andere kunstwerken is dit kunstwerk wel permanent. 

Er	is	ook	een	bijenlied,	gecomponeerd	door	de	Biltse	componist	Daniel	Cross.	
Begin april zullen de scholen bezocht worden om het lied in te studeren.

Verbinden

Met	 een	 mooie	 ietsroute	 en	 een	 audiotour	 worden	 alle	 kunstwerken,	
en	 daarmee	 de	 kernen,	 aan	 elkaar	 verbonden.	 Dit	 evenement	 is	 een	
onderdeel van de festiviteiten rond het 900 jarig bestaan van De Bilt 

dat in 2013 gevierd wordt. Kijk voor meer informatie over de ietsfolders 

met	 route,	 de	 audiotour	 en	 het	 Weekend	 van	 Vergeten	 Kunst	 op:	 
www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl.

Tentoonstelling Historische Verenigingen

De	tentoonstelling	van	de	Historische	Verenigingen	op	gemeentehuis	
Jagtlust	is	nog	tot	en	met	dinsdag	23	april	a.s.	te	zien.	Dit	betreft	de	
volledige	tentoonstelling,	inclusief	de	diverse	voorwerpen,	die	niet	in	de	
andere kernen te zien zijn.

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900JAARDEBILT.NL

Opening van het Weekend  
van Vergeten Kunst

door Henk van de Bunt

Zaterdag 20 april om 11.00 uur vindt de opening plaats van het Weekend van Vergeten Kunst  

bij de Van Everdingenschool, Leeuweriklaan 3 te Bilthoven. Uiteraard is iedereen daarbij van  

harte welkom. Bij het schoolplein staat het kunstwerk ‘Fietsspel’ van Jits Bakker. Het beeld  

staat op een hoge sokkel, maar valt niet echt op; het gaat als het ware op in de omgeving. 

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 

heeft 16 kunstenaars gevraagd om 

een vergeten beeld in de gemeente 

De Bilt opnieuw onder de aandacht 

te brengen op een eigen, kunstzinnige 

manier. Die vraag wordt op 12 plek-

ken in de gemeente beantwoord door 

kunstenaars van diverse disciplines, 

die een beeld in de openbare ruimte, 

dat vaak aan het oog onttrokken of 

staat te verpieteren te ‘reanimeren’. 

Bij dit beeld maken zij een nieuw 

kunstwerk, waardoor vanzelf de spot-

light ook weer op het vergeten beeld 

wordt gericht. 

Weekend

De werken zijn verschillend van 

grootte, van zeggingskracht en van 

materiaal: glas, keramiek, kiezelste-

nen, piepschuim, zeildoek, bamboe, 

textiel. Ze hebben de vorm van een 

sculptuur, een theatervoorstelling, 

dans, een performance of land-art, 

van zang en poëzie. Ook junior-

kunstenaars doen mee: zij maken een 

kunstwerk dat blijft na het weekend. 

De overige werken verdwijnen weer. 

Maar de aandacht voor het oude 

kunstwerk hopelijk niet! Men kan de 

beelden tegenkomen op een verken-

ningstocht dwars door De Bilt, Bilt-

hoven, Groenekan, Maartensdijk en 

Hollandsche Rading, per iets of per 
auto. Een ietsroute en een audiotour 
verbinden de beelden en daarmee de 

kernen in de gemeente. 

Jits Bakker

Beeldend kunstenaar Marjan Nagte-

gaal en de illustratoren Elies Thijs en 

Merlijn van Bijsterveld hebben geko-

zen voor het beeld van Jits Bakker. Ze 

hebben een Paradijs gemaakt rondom 

dit beeld. Er is voor gekozen bij het 

‘Fietsspel’ de (iets-)route te starten, 
waarbij geadviseerd wordt naar die 

start op de iets te komen. Organisato-

ren, deelnemers en het publiek zien uit 

naar een feestelijke en gezamenlijke 

aftrap van deze unieke kunstmanifes-

tatie. Het weekend is georganiseerd 

door SKC-De Bilt in samenwerking 

met Stichting 900 jaar De Bilt in het 

kader van het jubileumjaar. 

Meer informatie over de kunstenaars, 

de ietsroute en de audiotour is te vin-

den op www.stichtingkunstencultuur-

debilt.nl. Bij het schoolplein staat het kunstwerk ‘Fietsspel’ van Jits Bakker.

Beeldend kunstenaar Marjan Nagtegaal en illustrator Merlijn van Bijsterveld 

tijdens hun voorbereiding.

Troefkaart voor bridgers

In het kader van het 900 jaar De Bilt-thema ‘Verbinden door het delen van het verleden en door gastvrijheid’ was 

er voor de bridgeliefhebbers op zaterdag 13 april a.s. een verrassende bridgetoertocht langs vijf speellocaties in de 

gemeente De Bilt georganiseerd. Rond 11.00 uur werd in het Biltse H.F. Witte Centrum het startsein gegeven door 

de overhandiging van een vlag met de tekst: ‘Troefkaart als verbinding’ aan v.l.n.r. Mariette Voogelaar (één van de 

organisatoren) door Ella Prins en Marius van den Bosch (bestuursleden Stichting 900 jaar De Bilt). [HvdB] 



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 

21 19 92

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten,  
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven.  
Alleen, of samen met vrienden of familie.  
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

Zaterdag 27 april een voorjaarsbuffet 
aanvang 17.00 uur kosten € 15,00 p.p

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag gesloten

06 - 53 14 67 33

Een gratis* klikgebit op 

implantaten verbetert 

uw kwaliteit van leven!

Geen los gebit meer, 

dus ongehinderd

praten, eten en lachen!

Problemen met 
uw kunstgebit?

Tweede Brandenburgerweg 1

3721 CG Bilthoven

tel: 030 - 229 39 79

 info@brandenburgtandartsen.nl

www.brandenburg-tandartsen.nl

Open Dag Gratis* Klikgebit

Zaterdag 20 april 11.00 - 15.00 uur

KLIKGEBITKIT

Praktijken die zijn aangesloten bij Gratis* Klikgebit:

• Vallei Tandartsen • Van Dort Tandartsen 

• 1881 Tandartsen • Brandenburg Tandartsen 

• Tandheelkundig Centrum Beuningen

*  De implantatenleverancier betaalt u uw eigen bijdrage terug. De actie loopt 

tot 31 december 2013 en is alleen geldig tijdens Open Dagen. Kijk voor de 

voorwaarden op www.gratis-klikgebit.nl. 

**  Alleen bij maken afspraak tijdens Open Dag op 20 april 2013 en na 

plaatsen klikgebit.

www.gratis-klikgebit.nl

Brandenburg
tandartsen

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

Ter gelegenheid van het 900-jarig be-

staan van de gemeente De Bilt is een 

bijzonder kookboek samengesteld met 

persoonlijke verhalen en recepten van 

inwoners uit de zes kernen. Een kook-

boek waar je in kan lezen of een lees-

boek waar je uit kan koken. Dat laten 

we even in het midden.

‘In Turkije bijvoorbeeld werd ik uitgeno-

digd door de Service Manager om samen 

met zijn vrouw bij zijn ouders een Turkse 

maaltijd te komen eten. Dus toen mijn 

baas mij voor de eerste keer kwam bezoe-

ken vanuit Nederland nodigde ik hem 

dan ook uit om ’s avonds bij mij thuis te 

komen eten. Maar ja wat ga je als Fries 

gezin een Brabander in Dubai voorzet-

ten? Friese Jachtschotel natuurlijk.’ 

Saco Eldering

Hollandsche Rading

Friese Jachtschotel

Bijzonder cadeau

Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen 

• Kantoor- & winkelinrichtingen 

• (Inloop-)Kasten 

• Vensterbanken 

• Tafels 

• Schouwen 

• Badkamerinrichtingen 

 
 
 
 
 
 
 

P.C. Hooftstraat 29 | 3601 ST Maarssen | Mob: 06 - 52 34 15 31 | E: fmdebruijn@casema.nl 

VINK WITGOED

Smart

Siemens Smart-inductie is dé oplossing 

voor mensen die wel over willen gaan op 

inductie, maar geen verdere aanpassingen 

willen aan hun keuken. Gewoon op een 

bestaande aansluiting van 230 volt!

Ook voor veilig koken gaat u naar:

Word Vierklankbezorger bij jou in de buurt 
·  Schepersveld in het bos tot aan Lage Vuursche (Vuurse Dreef), 

Binckhorstlaan, Karnemelksweg

·  Dwarsweg, Jan Steenlaan, Kees Boekelaan, Rubenslaan

Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl
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GroenLinks deelt bezorgdheid over zorg
Moet moeder straks in het kippenhok wonen?

door Marijke Drieenhuizen

Een kleine dertig geïnteresseerden namen deel aan de informatie en dicussieavond 

georganiseerd door de plaatselijke afdeling van GroenLinks. Als voornaamste spreker  

werd Linda Voortman uitgenodigd. Zij is lid van de Tweede Kamer met onder meer  

Volksgezondheid en Welzijn in haar portefeuille. Zij zet zich vooral in voor het behoud  

van het persoonsgebonden budget (PGB) en de positie van de medewerkers in de zorg.

Marjan Maarschalkerweerd vertelde 

inleidend over de bezuinigingen op 

de zorg, de onmogelijkheden maar 

toch ook over kansen. In het laatste 

regeerakkoord staan plannen om veel 

zorgtaken over te dragen van het Rijk 

naar de gemeenten. Veel nieuwe taken 

komen daarmee op de gemeente af 

en daaruit voortvloeiend ook nieuwe 

groepen mensen. De uitwerking van 

de plannen in het regeerakkoord laat 

vooralsnog op zich wachten. Staatsse-

cretaris Van Rijn die deze uitwerking 

al in januari beloofde, wacht nu eerst 

op de uitkomsten van het overleg tus-

sen vakbonden en werkgeversorgani-

saties. Dat akkoord is inmiddels ge-

sloten en de staatssecretaris is aan zet. 

In de gemeente De Bilt krijgen zo’n 

2000 te maken met de gevolgen van 

de decentralisaties.

Bezuinigingen

In opdracht van het Rijk is het pro-

gramma Aandacht voor iedereen op-

gestart. Marjan Maarschalkerweerd: 

‘Al onder het vorige kabinet was het 

heel duidelijk dat er bezuinigd moest 

gaan worden. Langdurige zorg voor 

ouderen, chronisch zieken en gehan-

dicapten wordt betaald uit de Alge-

mene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ). Om deze zorg ook in de 

toekomst te kunnen blijven betalen 

moet er opnieuw gekeken worden hoe 

dat mogelijk gemaakt kan worden. 

Nu ligt er nog maar een regeerak-

koord, de Tweede en Eerste kamer 

zijn nog niet akkoord. Op het plan 

zullen wijzigingen komen maar in 

principe zal het doorgaan. Er lijken 

zeer zware bezuinigingen aan te ko-

men: het budget voor huishoudelijke 

hulp zal 75% gekort worden. Daar-

tegenover zal de eerstelijns zorg met 

geld van het Rijk worden versterkt. 

Het gaat vooral om Eigen kracht, dus 

eerst kijken wat je zelf kan, daarna je 

eigen netwerk raadplegen en uitein-

delijk pas vragen om hulp. De wijk of 

dorp wordt belangrijk, daar moet het 

gaan gebeuren en een heel belangrijk 

punt wordt preventie. Daarmee moet 

worden voorkomen dat mensen in het 

zorgcircuit terecht komen. Er is geen 

leidraad tot succes maar we moeten 

wel met elkaar hierover in gesprek 

blijven. Er is veel onzekerheid maar 

het gaat ook kansen bieden’.

Linda Voortman

Linda Voortman is benieuwd naar de 

toegezegde brief van de staatsecreta-

ris. Zij ziet vooralsnog niet de kansen 

die eerder genoemd werden. Linda 

Voortman: ‘De korting van 75% op de 

huishoudelijke hulp, de korting van 

15% op Jeugdzorg, het voor nieuwe 

aanvragen en bij herindicaties verval-

len van het recht op dagbesteding per 

1 januari 2014 (niet voor mensen in 

een instelling) het zijn maar een paar 

voorbeelden. Gemeenten hebben het 

nu al moeilijk, met alles wat er aan 

staat te komen wordt het nog veel las-

tiger. Ze krijgen veel beleidsvrijheid 

dat is mooi, maar rationeel kun je be-

denken dat het niet kan. Het beleid is 

half: het overdragen van zorgtaken is 

goed, de kortingen echter zijn veel te 

hoog. We moeten inclusief gaan den-

ken’. Inclusie is een relatief nieuw 

begrip. Het gaat over een nieuwe op-

vatting over goede zorg en leven voor 

mensen met een fysieke, verstandelij-

ke beperking of psychische stoornis. 

De maatschappij moet mensen met 

een beperking gaan beschouwen als 

burgers die onvoorwaardelijk recht 

hebben op een plek in de samenle-

ving. Het gaat hierbij niet om integra-

tie om dat daarbij de persoon die wil 

intergreren moet veranderen of zich 

aanpassen. Bij inclusie moet de maat-

schappij zich aanpassen. Linda Voort-

man:’ Wij hebben al aangegeven dat 

we graag mee willen denken maar dat 

er breder gekeken moet gaan worden: 

er moet meer aandacht komen voor 

verspilling in de zorg, de rol van de 

farmaceutische industie en de hoge 

salarissen in de zorg. We zijn kritisch 

op de zuinigingen want ze zouden zo-

maar meer kosten op kunnen gaan le-

veren’. Ze vertelt verder benieuwd te 

zijn hoe het er in De Bilt voor staat en 

wil graag in gesprek gaan. Ze is be-

nieuwd naar de lokale ervaringen van 

betrokken burgers en medewerkers in 

de zorg’.

Discussie en vragen

Vanuit de zaal wordt gevraagd aan 

Linda Voortman of met de decentra-

lisaties ook geld over komt dat inge-

zet werd om ambtenaren hun werk te 

laten doen en dat nu overkomt naar 

gemeenteambtenaren. Het antwoord 

had ze niet maar ze zei toe het zeker 

te zullen gaan onderzoeken. Op de 

vraag hoe er tegen het inzetten op 

Eigen kracht wordt aangekeken werd 

gemeld dat veel mensen met een be-

perking niet nog meer beroep willen 

doen op famile en vrienden. Dit zijn 

geen hulpverleners. Conclusie was 

dat het Eigen kracht verhaal toch 

voornamelijk een bezuinigingsver-

haal is. Herman Mittendorff legde uit 

hoe het er voor staat in de gemeente 

De Bilt. ‘Minister Plasterk wil dat er 

samengewerkt wordt met andere ge-

meenten om zo tot schaalvergroting te 

komen. Wij werken samen met Zeist, 

Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk 

bij Duurstede. Sinds 2006 zijn wij 

in De Bilt bezig met de WMO. Wij 

deden mee met een landelijke pilot 

via het project Mens. Nog steeds zijn 

we redelijk hoopvol dat het gaat luk-

ken. Alleen de korting van 75% op 

de huishoudelijk hulp zal een ernstig 

probleem worden. De Participatiewet 

sluit aan bij onze insteek: voor hulp 

mag een tegenprestatie gevraagd wor-

den. Hier draait nu een pilot waarbij 

mensen in de bijstand ‘verleid’ wor-

den om vrijwilligerswerk te gaan 

doen. Van daaruit willen kijken of de 

overstap gemaakt kan worden naar 

reguliere arbeid. Kortom: in 2007 

hebben we een kader vastgesteld en 

dat werken we nog steeds verder uit’. 

Anne Brommersma sluit de avond af 

met de opmerking dat het een groot 

en lastig probleem is en dat er terplek-

ke ook niet een kantenklare oplossing 

is bedacht. ‘Het was goed om onze 

zorgen te delen’. 

Marjan Maarschalkerweerd (links) wil graag inspelen op de huidige situatie 

en ziet kansen. Linda Voortman (midden) en Anne Brommersma maken zich 

voornamelijk zorgen en hebben minder oog voor de kansen.

The Funny roses & purple 

ladies ook in Maartensdijk
‘Het gaat puur om de gezelligheid’  

door Kees Pijpers

Als Rickey de Graaf- Goldstein op de Graspieper 8 in 

Maartensdijk de deur opent is ze prachtig gekleed in paarse 

jurk en rode hoed. Als je dan gelijk haar gulle lach hoort  

weet je dat je een boeiend verhaal te horen krijgt.

Het begon in 2006 toen de Red Hat 

Society bedacht werd door de Ame-

rikaanse Sue Ellen Cooper. Op haar 

verjaardag is ze met een groepje da-

mes naar een restaurant gegaan en 

heeft hen elk een rode hoed cadeau 

gedaan. Daar werd toen besloten om 

de society The Funny roses &purple 

ladies op te richten die inmiddels 

wereldwijd is opgevolgd. Zo ook in 

Maartensdijk waar het gaat om zo nu 

en dan een dagje uit te gaan en leuke 

dingen doen.

Met onverminderd enthousiasme 

vertelt Rickey, dat het idee uit Ame-

rika naar Europa is komen over-

waaien. ‘Intussen zijn er al 103 clubs 

aangemeld en ingeschreven. Dat 

gaat heel gemakkelijk. Je start een 

club en betaalt een bepaald bedrag 

naar Amerika en dan mag je onder 

de naam Red Head Society een club 

starten. Dan moet je gaan proberen 

om leden te krijgen. Het gaat om da-

mes vanaf 45 jaar met een opgewekt 

humeur. Zelfs in onze regio zijn er al 

een aantal clubs gestart zoals in Nieuwegein, Driebergen en nog meer. Hier 

bij ons in Maartensdijk en omgeving is het een beetje moeilijk om leden te 

krijgen, maar het gaat puur om de gezelligheid.’ Best een leuk idee. Wie 

meer wil weten moet maar eens gaan praten met de enthousiaste Rickey of 

kijken op www.the funny Roses.nl

Rickey met paarse jurk en rode hoed.

Spreekuur Cordaan
Afgelopen maandag bezochten vijf mensen het eerste Inloopspreekuur van 

de wijkverpleegkundige van Cordaan. Alle mensen uit Maartensdijk, West-

broek en Hollandsche Rading met vragen over zorg kunnen voortaan op 

elke maandag tussen 11.00 en 12.00 uur terecht bij wijkverpleegkundige 

Erna Knecht van Cordaan Thuiszorg in Dijckstate in Maartensdijk. De 

gesprekken worden in een aparte ruimte gehouden en kunnen informatief 

zijn van aard maar er kunnen ook direct concrete zaken worden besproken. 

Wanneer het niet mogelijk is om naar een spreekuur te komen kan Erna 

Knecht ook bij mensen thuis komen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 

0346 21 73 00. 

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Emke TeitsmaHollandsche Rading

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Het Maartensdijksche bosch bij 
Hollandsche Rading is in alle 
seizoenen mooi. Het bos en zijn 
bewoners hebben hun eigen 
tempo van groeien en bloeien. Ik 
wandel daar graag en vind dan rust 
en ruimte naast mijn volle agenda. 

Een van de dingen waar ik als 
verhalenmakelaar bij MyTotem 
druk mee ben, is het Weekend van 
Vergeten Kunst. Samen met mensen 
van Stichting Kunst en Cultuur 
en 16 kunstenaars werken we 
hard aan deze kunstmanifestatie, 

waarin de kunstenaars nieuw werk 
maken bij kunstwerken die niet 
meer zo opvallen. Bijvoorbeeld 
bij de ornamenten in een 
toegangspoort aan de Vissersteeg 
op Landgoed Beerschoten, een 
plek waar ik ook graag kom. 
Waarschijnlijk komen ze uit het 
vrouwenklooster en zijn ze de 
oudste versieringen in onze 
gemeente. Prachtig! Ze laten zien 
dat dit gebied al honderden jaren 
cultuurgrond is. Ik vind dat we in 
een van de mooiste en rijkste delen 
van Nederland wonen.



Om ca2½ tot 3 uur te stoven, ouderwets lekker draadjes vlees

RUNDERRIBLAPJES ............................500 GRAM € 6,25

Iets bijzonders voor de kenners. Om kort te bakken. 

KALFS RIBEYE ........................................100 GRAM € 3,25

Bakken als een biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd

BRAZILIAANSE STEAKS .................... 4 STUKS € 7,00

Zonder kleurstof of vervangende middelen dus puur natuur. 

Met gratis kruiden

RUNDERGEHAKT .................................500 GRAM € 3,75

Uit onze poeliershoek: om kort te bakken. Heerlijk mals

KALKOENSCHNITSELS ....................100 GRAM € 1,15

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. varkensfilet, parmaham, prei & brie

KOLIBRIETJES.........................................100 GRAM € 1,45

Om kort stevig te wokken. Lekker gekruid en met groenten gevuld

KALKOENWOKREEPJES ..................100 GRAM € 1,00

Op veler verzoek. Lekker gekruid puur rundvlees gevuld met kaas

Speciaal voor Mevr. Van Doorn!!

CHEESEBURGERS ................................... 3 STUKS € 3,75

Heerlijk mals en kort te bakken; ook lekker op de barbecue!!

PORC PRIME RIB LAPJES ...............500 GRAM € 4,98

Uit onze traiteurhoek: met veel vlees en groenten. 

Lekker met rijst. Alleen nog maar warm te maken

JAPANSE KIPSCHOTEL .....................100 GRAM € 1,25

Lekker gemarineerd of naturel. 

Voor in de grill, pan of op de barbecue

LAMSKOTELETJES ...............................100 GRAM € 1,75

Om kort te bakken. Met een hoedje van uitjes en bieslook

DUITSE BIEFSTUK ...............................100 GRAM € 1,25

Lekker beleg voor iedereen: puur rundvlees. Ook lekker voor bij de lever

PEKELVLEES .............................................100 GRAM € 1,80

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

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

by Skalma
CR E AT I VO  • Opstelling arm 17, met armkussen - 3 zits (2 kussens) - arm 17 met armkussen. Pootjes alu vierkant. Opstelling in Ploeg stof Strand.

CREATIVO (ONTWERP UW EIGEN ZITMEUBEL)

15 JAAR IN NEDERLAND

  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •     MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK

Dus FEEST! U ontvangt maar liefst 

15% JUBILEUMKORTING! 

DEZE OPSTELLING NU IN 
‘PLOEG’ STOF STRAND VAN € 2.250,- 

MIN 20% =  € 1.795,- 

Uw CREATIVO dealer:

Weverij “de Ploeg” feliciteert de Creativo dealers en 

geeft daarom 5% EXTRA KORTING op de Creativo 

collectie bekleed met de fraaie stof: STRAND !!
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Uw CREATIVO dealer:

Raaijen Interieurs
Sinds 1931       Specialist in zitcomfort

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt, Tel. 030-2202012
www.raaijeninterieurs.nl 

Van donderdag 18 april t/m zaterdag 4 mei

Open 09.00 - 18.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur, zaterdag tot 17.00 uur, zondags gesloten

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

Van donderdag 18 april tot en met zaterdag 4 mei 
is ons gehele buitenterrein ingericht als Hollandse 
Plantenmarkt, boordevol kramen met planten in 
talloze soorten en maten. De een nog voordeliger 
dan de ander, want dat hoort bij dit spraakmaken-
de voordeelfestival: kom samen gezellig (planten)
markten en neem mee wat u kunt, tegen prijsjes 
voor de kleine beurs.

20.000 planten, heesters

en bomen bij elkaar.

Plus een plantenmarkt vol 

supervoordeel.

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nlDe fairtrade cadeauwinkel

15% 
korting

Bloempotten Dolores
Daar wordt zelfs de 
lente vrolijk van!

De hele maand 

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Opa- en omadag bij kinderdagverblijf de Bosuiltjes.

Op maandag 8 en dinsdag 9 april was het een gezellige drukte.
Alle kinderen hadden, met zelfgemaakte kaarten, hun opa en oma uit-
genodigd om eens te komen kijken in hun eigen groep. Alle aanwezige 
opa’s en oma’s werden enthousiast begroet door hun kleinkind met een 
grote glimlach en een knu� el.

De babygroepen hebben met zelfgemaakte muziekinstrumenten laten 
horen welke liedjes er gezongen worden. De peutergroepen lieten de 
rituelen van de kringactiviteit en het fruit eten zien. Hierbij werd ook 
volop gezongen. Deze dag werd afgesloten in de grote bostuin, waar de 
kinderen hun opa en oma meenamen naar alle leuke speelplekjes. Bij het 
afscheid werd er gezwaaid naar elkaar 
en verlieten de opa’s en oma’s het ter-
rein van Berg en Bosch (aan de Prof. 
Bronkhorstlaan tussen Bilthoven en 
Maartensdijk) om naar huis te gaan.

Meer informatie over kdv De Bosuiltjes is 

te vinden op www.kinderopvang-debilt.nl

(Sonja van Beek)
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Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
APRIL

Hoogste gemiddelde

temperatuur (°C)

Grootste

neerslagsom (mm)

Grootste aantal uren

zonneschijn

1 2011  13.1 1965 107.8 2007 284.2

2 2007  13.1 1998  97.5 1942 258.8

3 2009  12.2 1909  93.3 2011 248.6

4 1993  11.1 1935  92.8 2010 246.1

5 1987  10.7 1970  92.1 1912 238.3

6 1952  10.6 1920  89.1 1974 228.9

7 1943  10.5 2001  87.4 1976 228.7

8 2005  10.4 1983  85.0 2003 228.4

9 2004  10.4 1932  85.0 2009 226.5

10 1961  10.4 1927  82.6 1906 225.6

APRIL
Laagste gemiddelde

temperatuur (°C)

Kleinste

neerslagsom (mm)

Kleinste aantal uren

zonneschijn

1 1917  4.6 2007  0.3 1937  41.2

2 1929  5.5 1996  8.1 1998  91.2

3 1903  5.6 2011  8.2 1918  93.5

4 1956  5.9 1976  9.8 1935  95.5

5 1973  6.1 1974  10.0 1970  96.2

6 1970  6.1 1984  11.0 1966  96.9

7 1922  6.1 1988  12.7 1975  98.2

8 1908  6.1 1942  13.8 1932 102.5

9 1986  6.2 1954  15.5 1989 106.3

10 1936  6.2 1981  16.1 1903 109.1

       

Normaal 1981-2010  9.2  42.3 173.6

APRIL 2013 t/m de 14e  6.0  10.2  72.7
In deze tabel worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de maand april. 

Bron: www.knmi.nl

Het KNMI houdt nauwgezet statistieken 

bij van het weer. In onderstaande tabel 

staat de top 10 weergegeven qua tem-

peratuur, neerslag en uren zonneschijn 

in de maand april. De gra� eken en ta-

bellen op de site van het KNMI worden 

dagelijks bijgewerkt naar de actuele si-

tuatie.

Maart is sinds 1987 niet zo koud en 

droog geweest. Je zou het bijna verge-

ten, maar de maand maart begon met 

lenteachtig weer. Op 5 en 6 maart lagen 

de temperaturen tussen 15 en 18 gra-

den. Daarna was het tot het einde van 

de maand beduidend kouder met bijna 

dagelijks lichte of matige vorst en soms 

ook sneeuw of ijzel. Het weer herinner-

de in alles aan de winter. Door de krach-

tige tot soms stormachtige oostenwind 

was het vooral voor het gevoel bijzonder 

koud. Tussen 22 en 26 maart lagen de 

gevoelstemperaturen tussen -10 en -15 

graden, waarden die eind maart zelden 

voorkomen. De laagste werkelijk geme-

ten temperatuur was -13,3 graden op 

13 maart.

Het KNMI noteerde in De Bilt op 11 

maart zowaar nog een ijsdag, heel uit-

zonderlijk zo laat in het seizoen. Op 

een ijsdag blijft de temperatuur gedu-

rende het hele etmaal onder nul. Langs 

de oostgrens werden tussen 10 en 12 

maart zelfs drie ijsdagen op rij gemeld, 

terwijl de maand ook hier gewoonlijk 

geen ijsdagen telt. De Bilt noteerde 19 

vorstdagen met een minimumtempera-

tuur onder nul tegen acht dagen nor-

maal (gemiddeld over het tijdvak 1981-

2010).

Met afgelopen zondag nog vers in het 

geheugen lijkt het erop dat de lente 

nu werkelijk z’n intrede doet. Het kwik 

steeg ’s middags zowaar (in Utrecht) 

naar de voorspelde 20 graden. De ko-

mende dagen wordt er vrij zacht weer 

voorspeld met af en toe zon en ook 

soms wat regen. Dat voor het einde van 

de week weer een temperatuursdaling 

in het verschiet ligt, vergeten we even. 

Wij brengen in ieder geval de lente al-

vast even in huis.

Lente kom maar op!
In deze lentespecial treft u interessante bijdragen van bedrijven aan, is er aandacht voor het weer, de bloemetjes en de 

bijtjes om in optimale lentestemming te komen.

In het jaar 2000 opende Koningin Beatrix het nieuwbouwcomplex van het KNMI in 

De Bilt, waar de meeste van de circa 450 medewerkers werkzaam zijn.

Verwachte pollenexplosie maakt 

niet iedereen blij met lente

Het pollenlegioen uit de berk rukt vanuit Limburg op naar het noorden. De 

komende dagen worden er behoorlijk wat pollen in De Bilt verwacht. De 

overige boomsoorten houden zich nog rustig, maar ook de beuk zal bin-

nenkort de nodige loopneuzen, niesbuien, jeuk en rode ogen veroorzaken.

Vooralsnog is de berk binnenkort de grootste boosdoener. Bij het langzaam 

open gaan van berkenkatjes komen microscopisch kleine plantendeeltjes in 

de lucht die diep in de luchtwegen doordringen. Mensen die gevoelig zijn voor 

berkenpollen kunnen last krijgen van hooikoortsachtige klachten.

Er zijn nogal wat tips in omloop om de klachten te verminderen. Baadt het 

niet, schaden zal het ook niet.

-  Een zonnebril beschermt je ogen tegen het binnendringen van pollen. Ver-

mijd dat pollen via je handen in de ogen terecht komen door ze regelmatig 

te wassen en wrijf niet in je ogen.

-  Een nat washandje helpt tegen jeukende ogen.

-  Probeer je slaapkamer zoveel mo-

gelijk pollenvrij te houden door 

regelmatig te stofzuigen, alleen ra-

men te openen waar geen wind op 

staat en beddengoed regelmatig te 

wassen. Neem voor het slapen een 

douche en borstel je haar regelma-

tig.

-  Er zijn nogal wat allergie veroorza-

kers in de lucht. Probeer te herlei-

den voor welke pollen je allergisch 

bent en probeer daar op te antici-

peren.

Er is een enorme hoeveelheid medi-

catie in de handel die klachten kun-

nen verlichten. Laat je goed voorlich-

ten, een geneesmiddel bestaat nog 

niet!
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Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
In deze tabel worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de lente (maart, april en mei).

Bron: www.knmi.nl

‘Ik heb echt een passie voor bomen. 

De verzorging van jonge bomen is mooi 

werk, maar zeker ook van monumenta-

le bomen.’ Als gecerti� ceerd European 

Treeworker heeft Tabe de hoogste graad 

behaald voor boomverzorgers. We pra-

ten nu dus met het neusje van de zalm. 

En dat proef je door zijn hele verhaal 

heen. ‘Wat is er mooier dan er voor te 

zorgen dat een boom een gezond leven 

houdt en de eigenaar er nog jaren ple-

zier aan beleeft? Mijn vak geeft zoveel 

voldoening.’

Preventief

Een auto vraagt regelmatig onderhoud. 

Een huis moet ook regelmatig worden 

onderhouden. Dit geldt ook voor een 

boom. Volgens Tabe kan het niet onder-

houden zelfs gevaarlijk zijn voor mens 

en dier! En als het verkeerd gaat, kan 

een eigenaar van een boom zelfs aan-

sprakelijk worden gesteld. Dat moet je 

niet willen. Met periodiek onderhoud 

voorkom je veel gedoe en staat je boom 

er nog eens mooier en beter bij ook.

Compleet 

Naast boomverzorging denken Tabe 

en zijn collega’s ook graag mee over de 

tuin waar de boom in staat. Het tuin-

ontwerp, de aanleg van uw tuin of het 

onderhoud. Tabe: ‘Voor het voorjaar 

hebben we een speciale aanbieding sa-

mengesteld. Een vaste prijs voor 8 of 16 

uur tuinonderhoud inclusief de afvoer 

van het vrijkomende tuinafval, eventu-

ele bemesting en onderhoudsadvies.’ 

Benieuwd hoe dat uitpakt voor uw tuin?  

Voor meer informatie of het maken van 

een afspraak: www.voorjaarscheck.nl

Voorjaarscheckgoed voor tuin én boom
Voor veel kinderen is het klimmen in bomen een mooi spel. Maar het kan gevaarlijk zijn als de boom niet gezond is. 

En juist het gezond houden van bomen is het beroep van Tabe Verhoef bij Groenewegen.

Voordorpsedijk 34

3737 BK  GROENEKAN

T. 030-220 23 34

Wierda heeft zich gespecialiseerd in 

Vespa scooters en kan hierin alle mo-

dellen leveren. Zo is de nieuwste Itali-

aanse Vespa Sport S - onder meer in 

mat-zwart - uit voorraad leverbaar. Er is 

een keur aan modellen en kleuren dus 

wie op 30 april in stijl alle evenementen 

willen bezoeken kan bij Wierda terecht 

voor een oranje Vespa. Maar ook mer-

ken als Piaggio Zip Fly, Kymco, Peugeot 

en Sym staan in de showroom uitge-

stald. In de vestiging op de Hessenweg 

bent u verzekerd van een gedegen ad-

vies over de aankoop van uw scooter 

zowel nieuw als 2de hands.

Verkoop en verhuur

Wierda is tevens A1 Store van AGM 

scooters. Die hebben een zeer aantrek-

kelijke prijs/kwaliteit verhouding (vanaf 

€ 1.099,-) met maar liefst 3 jaar garan-

tie op de motor. Naast nieuwe scooters 

is er een uitgebreid assortiment ‘ge-

bruikt’. Op de site is het gehele aanbod 

overzichtelijk in beeld gebracht. Zo-

maar een dagje toeren en genieten van 

de omgeving kan prima op een van de 

elektrische stille scooters zonder helm-

plicht. Vanaf € 39.50 per dagdeel huurt 

u zo’n scooter.

Al dat andere

Wierda doet meer dan alleen verkoop 

en verhuur. In de winkel en de webshop 

is een keur aan accessoires te koop. 

Naast handvatten, windschermen en 

helmen zijn er chromen klaprekken, 

valbeugels en een keur aan gadgets 

te vinden. Uiteraard is er een afdeling 

onderhoud en reparatie en voor kapotte 

scooters kan er gebruikt gemaakt wor-

den van de gratis ophaalservice.

Bij Wierda gaat u op 
2 wielen de lente in
De scooterspecialist in De Bilt is blij dat de lente zich eindelijk heeft aangekon-

digd. Hoe heerlijk is het niet om je de komende maanden van A naar B te be-

wegen op het comfortabele zadel van een scooter terwijl de zon je armen bruint.

Hessenweg 16a

3731 JK De Bilt

tel. 030-2200247

wierda.scootsandbikes@gmail.com

wierda-scootsandbikes.nl

Wierda doet meer

dan alleen verkoop

en verhuur. 

In de winkel en de 

webshop is een keur 

aan accessoires te koop.

In voor-christelijke tijden werd het be-

gin van de lente al gevierd met o.a. het 

ontsteken van vuren waarmee de winter 

symbolisch werd verdreven. Het eerste 

kievitsei is dan vaak al gevonden en ook 

de lammetjes zijn reeds geboren Meest-

al stijgt rond deze tijd de temperatuur 

en gaat het lover uitlopen. Vooral het 

stuifmeel van de berk bezorgt sommi-

gen nogal eens allergische reacties aan 

ogen en neus, ook wel hooikoorts ge-

noemd. De aspergeplanten gaan rond 

deze tijd, indien de temperatuur van 

de grond 12 graden Celsius bedraagt, 

ineens groeien, soms wel met 10 

centimeter per dag. We duiken even 

terug in de tijd toen mechanisatie nog 

in de kinderschoenen stond.

Als de lente komt, dan...
Door Koos Kolenbrander

Iedereen zal de beginregel van het liedje, dat de onlangs overleden Herman Emmink beroemd maakte, herkennen. 

Op ons Noordelijk halfrond begint de lente op het moment dat de zon zich aan de noordelijke hemel van de evenaar 

verwijdert. Dit jaar was dit op woensdag 20 maart.

Leerlingen van de Lagere Landbouwschool te Maartensdijk in 1948 met v.l.n.r. de Fordson van Spelt (waarschijnlijk de 

eerste tractor in het dorp), Piet van Voorst in de Willy Jeep van Wim Floor en Jan van Spinhoven op de Ferguson van Van 

Amerongen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er o.a. door de Marshall-hulp veel Amerikaanse tractoren naar Nederland 

gekomen. Zij vervingen de paardenkracht waarmee het land tot die tijd werd bewerkt. Mede door de opkomende indus-

trialisatie van de landbouw ontstonden ook de agrarische loonbedrijven. De families Van Amerongen, Boshuis, Bouwman, 

Van de Bunt, Van Ettekoven, Van Oostrom en Veldhuizen zijn bekende namen op dit gebied.

LENTE
Laagste gemiddelde

temperatuur (°C)

Kleinste

neerslagsom (mm)

Kleinste aantal uren

zonneschijn

1 1962  6.5 1996  60.8 1983 309.9

2 1958  6.8 2011  62.8 1937 327.4

3 1955  7.0 1976  66.2 1904 344.6

Normaal 1981-2010 9.5 171.0 502.4

LENTE 2013 t/m 14 april 3.6 47.1 196.3

LENTE
Hoogste gemiddelde

temperatuur (°C)

Grootste

neerslagsom (mm)

Grootste aantal uren

zonneschijn

1 2007  11.7 1979 310.4 2011 685.8

2 2011  11.0 1983 288.7 1990 651.4

3 2009  10.8 1965 277.1 2007 639.6
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Professionals en particulieren weten 

de weg naar het Verfhuis inmiddels te 

vinden en proiteren daar graag van de 

A-merken tegen groothandelsprijzen. 

Verfhuis Bilthoven werkt uitsluitend met 

A-merken als bijvoorbeeld Akzo, Trime-

tal, Sikkens, Sigma. Het is slechts een 

greep uit de ruime lijst met leveranciers 

van de onderneming. Tevens is er de 

mogelijkheid om stucadoors, schilders, 

behangers, aannemers of stoffeerders 

in te huren via Verfhuis Bilthoven. Dit 

tegen betaalbare prijzen en met een 

garantie van betrouwbaar werk en pure 

kwaliteit. Ook huren van steigers en 

ladders behoort tot de mogelijkheden. 

Desgewenst komen ze het ook nog bij 

u thuis of op de bouwplaats brengen.

Het paleis

Het vakkundige team staat voor het pro-

duct dat zij verkopen en zijn zich ervan 

bewust dat u met juiste en eerlijke infor-

matie het meest gebaat bent. Zo hoeft 

u nooit een overhaaste beslissing te ne-

men en kunt u bij een wat langer verblijf 

rekenen op een kopje kofie of thee. Be-

geleiding van een van de werknemers 

maakt dat u weloverwogen uw keuzes 

kunt bespreken en maken. 

Ieder huis is uniek en daar is Verfhuis 

Bilthoven zich terdege van bewust. Zij 

gaan voor de beste ingrediënten om uw 

huis tot een waar paleis om te toveren; 

hetzij door u zelf, hetzij door de schil-

ders van Corn de Groot.

Verfhuis Bilthoven
Aan de Rembrandtlaan 7 in Bilthoven is gevestigd Verfhuis Bilthoven. De verf-

speciaalzaak is ontstaan uit het schildersbedrijf Corn. de Groot dat al sinds 

1965 bestaat. De expertise uit de praktijk is hiermee vertaald naar een winkel 

met eigen kleurmakerij aangevuld met verf, behang, glas, binnen en buiten 

zonwering.

Rembrandtlaan 7

3723 BG Bilthoven

Tel. 030 2000212

E-mail: wesley@verfhuisbilthoven.nl

Ook professionals weten het Verfhuis te 

vinden.

Verfhuis Bilthoven: ook voor particulieren.

Jansen weet als geen ander de functi-

onaliteit van het terras te verhogen en 

te verlengen. Onder de knikarm zonne-

schermen, die tot wel 12 meter breed 

geleverd kunnen worden, is het ook 

tijdens een lentebuitje nog aangenaam 

toeven. Met de windvastere textielover-

kapping wordt als het ware een extra 

kamer buiten gecreëerd al dan niet 

met verlichting en verwarming. En met 

de terrasoverkapping staat er functio-

nele serre met opschuifbare wanden, 

elektrische zonwering, verlichting en 

verwarming.

Acties

Regelmatig zijn er leuke acties bij 

Jansen De Bilt. Momenteel is er een 

Weinor Summer Now actie waarbij bij 

aanschaf van een Weinor Plaza Home/

LED  o.a. gratis een comfortabele af-

standsbediening ter waarde van maxi-

maal € 440,- ontvangt. Bovendien kan 

u zonder meerkosten kiezen uit 47 RAL 

kleuren, 9 WiGa Trendkleuren en heet u 

keuze uit de nieuwe doekcollectie. 

En bij aanschaf van een Sunmaster Zen 

* Zon knikarmscherm kunt u nog het 

hele jaar proiteren van de gratis Somfy 

SLT motor.

Lekker buiten met of zonder zon
Jansen De Bilt bezorgt u het hele jaar door het buitenleven gevoel. Van oorsprong specialist in zonwering, inmiddels 

uitgegroeid tot dé seizoensverlenger van De Bilt.

De Holle Bilt 25

3732 HM  De Bilt

Tel. 030-2203884

www.jansendebilt.nl

Per 1 maart 2013 geldt er een ver-

laagd b.t.w.tarief op arbeidskosten 

bij renovatie en herstel van wonin-

gen. U kunt dus veel geld besparen 

als u uw woning gaat voorzien van 

(nieuwe) zonwering.

Het frame staat, het doek rolt; voor 

zongenot of zonbescherming. Voor de 

textieloverkapping geldt momenteel een 

actie met gratis extra’s.

De glazen terrasoverkapping, hier opgesteld binnen in de showroom aan De Holle Bilt, is multifunctioneel en staat als een 

huis.

Groenewegen is gecertiiceerd European Treeworker en gaat met liefde de boom in.

Proile René organiseert woensdag 1 mei een E-bike opstapdag van 10.00 tot 

16.00 uur. Alle modellen van Sparta staan uitgestald en er is een medewerker 

van Sparta aanwezig om u uitgebreid te informeren. Wilt u eens ervaren hoe het 

is om altijd te ietsen met het idee dat je wind mee hebt, waai dan eens aan op de  

Hessenweg voor een uitgebreide testrit.

Altijd wind mee bij René

De Sparta E-bikes zijn uitgerust met een 

accu die makkelijk afneembaar is en 

dus moeiteloos binnen opgeladen kan 

worden. Bij aanschaf van een E-bike 

krijgt u er gratis een casco-verzekering 

voor 3 jaar t.w.v. € 180,00 bij (uitgeslo-

ten aanbiedingen). En voor iedere be-

zoeker is er een leuke attentie om mee 

naar huis te nemen.

Hessenweg 131

3731 JG  De Bilt 

Tel: 030-2200782
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Naast zijn tuincentrum had Marc een 

eigen productiebedrijf voor Veranda’s. 

Hier werd de constructie van de ve-

randa’s doorberekend en steeds weer 

nieuwe proielen bedacht. 

2 jaar geleden besloot hij het productie-

bedrijf te verkopen aan een grote Duitse 

producent en zich helemaal toe te leg-

gen op de advisering en verkoop van 

veranda’s.

Eigen merk

Marc is nog steeds enthousiast over het 

verandamerk Aluxe: ‘We hebben dat ooit 

helemaal zelf bedacht en ontwikkeld en 

verkopen dat nu nog steeds. Als geen 

ander weten we wat wel en niet kan en 

dat geeft ons al direct een voorsprong 

op de concurrentie. In het seizoen bou-

wen we gemiddeld 2 veranda’s per dag 

op. Dit doen we door heel Nederland. 

Onze kracht zit hem in het maatwerk, 

de goede materialen en de lage prijzen.  

We hebben 3 prijssegmenten en afhan-

kelijk van het formaat, de toepassingen 

en wat de klant wil maken we daar een 

keuze in. Zo heb je al een complete 

veranda van 5x3 meter, inclusief ver-

lichting en montage voor ca € 2500,-.  

We verkopen al veranda’s vanaf € 995,-. 

Op internet hebben we een 4 tal web-

sites waardoor mensen 24/7 kunnen 

zien wat we allemaal kunnen leveren.’

Zeven meter breed

Marc is trots op het Topline segment: 

‘Deze proielen kunnen een vrije over-

spanning aan van 7 meter. En dat is 

gezien de prijsstelling absoluut uniek. 

Altijd kijken we wat de klant wil, daar-

na volgt een advies en offerte. Vervol-

gens gaan we inmeten en controleren 

of dat wat we bedacht hebben op de 

tekentafel ook klopt in de praktijk. Op 

die manier zijn wij en de klant zeker 

dat alles ook past en naar wens is.  

We staan voor de kwaliteit en geven dan 

ook 15 jaar garantie op de aluminium 

proielen.’

Ook te huur!

Kloofmachines

Verticuteermachines
LANDBOUWMECHANISATIE 

Dorpsweg 47a, 3738 CA  Maartensdijk
Tel. Werkplaats: 0346-212602
B.G.G. : 06-10763222

Tevens voor al uw onderhoud en reparaties

Motorzagen
Heggenscharen 

Bosmaaiers
Bladblazers, 

Elektrisch gereedschap 
Hogedrukreinigers

Handmaaiers
Maairobots

Motormaaiers
Zitmaaiers

Kooimaaiers

 Te
 koop tuin- en parkmachines

www.lmbvanginkel.nl

StoneWood Hollandsche Rading
Grootste veranda leverancier van Nederland
10 jaar geleden startte Marc Vermeulen met zijn tuincentrum in Lelystad gespecialiseerd op het gebied van ‘dode’ 

materialen. Blokhutten, veranda’s, sierbestrating, tuinverlichting en tuinmeubelen. Zijn 2e vestiging in Hollandsche 

Rading naast Groenrijk is helemaal ingericht als showroom/verkooppunt. Klanten kunnen hier de materialen zien, voelen 

en advies krijgen. 

Tolakkerweg 138

3739 JT  Hollandsche Rading

verandawereld.nl

blokhutdeal.nl

sierbestratingsdeal.nl

sierbestratingdiscounter.nl Marc is regelmatig in Hollandsche Rading te vinden waar een breed assortiment 

staat uitgestald.

Ruim keus uit sierbestrating, dagelijks levering door heel Nederland.

Op internet hebben we een 4 tal websites 

waardoor mensen 24/7 kunnen zien

wat we allemaal kunnen leveren.
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Niet alleen is Groenrijk er klaar voor wat 

betreft voorraden. Ook de medewerkers 

kunnen niet wachten om hun kennis en 

kunde te delen, te adviseren en ervoor 

te zorgen dat ieder straks van een heer-

lijke zomerperiode in de tuin, op het 

balkon of dakterras kan genieten.

Verticuteren

Karel start graag met het onderstrepen 

van het belang van verticuteren van het 

gazon. ‘Daar moet je nu als eerste goed 

voor zorgen om er straks optimaal van 

te kunnen genieten. Het gras heeft een 

hele zware tijd achter de rug en moet nu 

een inhaalslag maken. Aan de hand van 

het 7 stappenplan is dat voor iedereen 

op een duurzame en milieuvriendelijke 

manier prima zelf te doen. Als extra tip 

wil ik iedereen graag meegeven; voor 

je het met het stappenplan aan de slag 

gaat eerst maaien dan ben je al een 

groot deel van de rotzooi kwijt. Boven-

dien is verticuteren met lang gras veel 

meer werk.’

Trend

De trend voor dit jaar is de moestuin. 

Een klein hoekje van je tuin inrichten 

voor heerlijk geurende kruiden of heer-

lijk smakende groente. ‘We hebben een 

uitgebreide collectie ‘vergeten groen-

ten’ zaad. Spannende groente waar je 

heerlijke gerechten mee kunt maken. 

Ook als je geen tuin hebt is het prima 

te doen om allerlei kruiden en groente 

te kweken. Kruiden doen het prima bin-

nen op de vensterbank en met onze 

speciale groente kweekbak kun je bij 

wijze van spreken zelfs op een balkon 

groente kweken.’

Educatief en gezond

De kleine eco kassen laten iedereen 

genieten van de natuur en je steekt er 

ook nog wat van op. Er is zoveel keuze.  

We hebben wel 40 soorten kruiden en 

elke woensdag en vrijdag hebben we 

aanvoer van nieuwe kruiden en groen-

teplanten. De kruiden zijn heerlijke 

smaakmakers voor bij het koken en 

van de vele muntkruiden zoals Marok-

kaanse munt, Chocolade munt, Ananas 

munt of de Citroen munt kun je heer-

lijke thee zetten. 

Omdat De Koning gelooft dat niet de 

spullen maar de architectuur en de 

planten een tuin maken scant hij iedere 

tuin met warme belangstelling op mooie 

onderdelen. Dat kunnen trouwens ook 

materialen, sfeervolle bouwsels en lage 

beplantingen zijn. Door zijn zeer uitge-

breide plantenkennis en ervaring kan 

hij snel beoordelen waar de eventuele 

juweeltjes in de tuin staan. De Koning: 

‘Het komt regelmatig voor dat, door een 

deel van de begroeiing weg te zagen, de 

overblijvende bomen en struiken weer 

in het zonnetje worden gezet en mooi 

kunnen uitkomen. Of dat ik adviseer 

een uit z’n krachten gegroeide struik zo-

als Laurierkers goed te snoeien in plaats 

van te kappen’.

Voordeel

‘De sfeer van een tuin wordt behouden 

en zelfs versterkt’; aldus De Koning, 

‘iets waar je in een nieuwbouwwijk naar 

kunt verlangen!’ ‘De uitgaven aan de re-

novatie worden ook beperkt en ik kan 

me trouwens wel voorstellen dat men-

sen bang zijn om met deze aanpak in 

het oude te blijven hangen, terwijl ze 

juist willen veranderen. Maar ook met 

deze aanpak ben je vernieuwend bezig 

doordat verborgen schatten vaak weer 

boven komen. Eerste insteek bij mijn 

werk blijft altijd intensief overleg en wer-

ken op basis van de levende wensen bij 

de bewoners. Dat gesprek en die inven-

tarisatie is een van de leukste onderde-

len van mijn werk’.

Stap voor stap

Verder ilosoferend over inanciën ver-

telt hij: ‘Middelgrote en grote tuinen 

stap-voor-stap renoveren is een heel 

ijne werkwijze. Soms doen de klant en 

ik er 3 tot 5 jaar over. Daarin leren we 

elkaar en de tuin steeds beter kennen 

en is er de tijd om ideeën te laten rijpen. 

Typisch een geval van voortschrijdend 

inzicht. Dat daarmee de uitgaven ook 

goed gespreid zijn is dan vanzelfspre-

kend’. 

‘Oude’ tuin renoveren volgens Pieter de Koning
Het lijkt mode te worden: wanneer de tuin wordt aangepakt door een professional of daadkrachtige klusser, dan gelijk 

alles er maar uit! Volgens tuinarchitect & hovenier Pieter de Koning uit Westbroek is dat vaak niet nodig. Sterker nog: 

tuinen op leeftijd kunnen weliswaar rommelig en saai geworden zijn maar ze herbergen vaak ook juweeltjes onder de 

bomen en struiken. 

Dr. Welfferweg 11b

3615 AK  Westbroek

tel. 0346 - 28 21 40

info@koningtuinen.nl

www.koningtuinen.nl

Specialisaties:

www.japansetuinen.nl

www.zuidelijketuinen.nl

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N

Pieter de Koning geeft de zon in uw tuin graag weer de ruimte om te schijnen.

Eindelijk lente!
Karel Hendriksen van Groenrijk Hollandsche Rading is blij dat het eindelijk lente is. Het koude voorjaar is voor het wer-

ken in de tuin funest. Maar nu gaat het eindelijk beginnen. Groenrijk is er klaar voor. De voorraden zijn aangevuld en de 

voorjaarstrends ingekocht. Kortom volop mogelijkheden om het tuinseizoen goed te beginnen.

Het 7 stappenplan

Stap 1 t/m 4 kan in een dag, stap moet u regelmatig doen stap 6 nog een keer in de zomer en stap 7 in het najaar.

1.  Verticuteren; het verwijderen van mos en/of vilt.

2.  Doorzaaien; hiermee herstelt u het gazon.

3.  Bekalken; strooien met AZ-kalk Dit om de zuurgraad van de grond te herstellen

4.  Bemesten; een eerste keer bemesten met Gazon-AZ Dat is een organische meststof die voor 100% bestaat uit 

natuurlijke grondstoffen waardoor uw gazon niet verbrandt.

5.  Maaien (regelmatig)

6.  Bemesten; voor een tweede keer bemesten met Gazon-AZ.

7.  Afstrooien; laatste stap in het najaar het afstrooien met Cocopeat.

Tolakkerweg 138

3739 JT Hollandsche Rading

Tel.: 035-5771425

hollandscherading@groenrijk.nl 

www.groenrijkhollandscherading.nl

Er is een ruim assortiment ‘vergeten groenten zaden’.

Twee keer per week verse aanvoer voor eigen kweek: andijvie, bietjes, Paksoy, 

kool- en slasoorten, mini tomaatjes, snack paprika’s, mini komkommers, aard-

beien enzovoort

Speciaal voor de beginnende kruidenkwekers hebben we een aanbieding  

3 kruidenplanten voor € 2,75
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Van Weelden levert zowel machines 

voor particulier als de professional. 

Met topmerken als Wolf Garten, Husq-

varna, Makita, Toro en Atco kan hij een 

breed publiek bedienen. Goed advies 

in onontbeerlijk. Welke maaier voldoet 

aan de eisen voor een bepaald gazon. 

De juiste keuze is niet alleen afhanke-

lijk van de grootte van het gazon, maar 

ook van de ligging en grassoort. Is het 

glooiend, is het gazongras of een meer 

wildere begroeiing etc. Als geen ander 

kunnen Cees van Weelden en zijn me-

dewerker Peter van Dijk u adviseren om 

tot de juiste keuze te komen.

Robotmaaiers specialist

Cees van Weelden is dé specialist op het 

gebied van robotmaaiers. Husqvarna en 

Ambrogio zijn de toonaangevende fabri-

kanten. Met de ‘automowers’ behoort 

Husqvarna tot de beste van de wereld. 

Een fantastische oplossing. Ontdek zelf 

hoe u een perfect gazon kunt krijgen 

door helemaal niets te doen! 

Vanzelfsprekend kan Cees van Weelden 

zorgen voor de juiste aanleg van het 

robotmaaiersysteem. Dit vereist enige 

ervaring voor een goed resultaat. Na in-

stallatie hoeft u dus nooit meer achter 

de grasmaaier te lopen.

Geschoold onderhoud

Het team van Cees van Weelden heeft 

de laatste onderhoudscursussen door-

lopen voor alle merken. Zo kunt u te-

recht voor het reguliere onderhoud en 

reparatie van diverse tuinmachines, het 

slijpen van (kooi)maaiermessen en voor 

onderhoud van ander tuingereedschap. 

In het diagnose centrum kunnen de  

robotmaaiers met behulp van de com-

puter eficiënt worden uitgelezen en 

gerepareerd. U bent van harte welkom 

in de nieuwe winkel aan de Rembrandt-

laan 2 in Bilthoven.

Cees van Weelden Tuin en Parkmachines op nieuwe locatie
Cees van Weelden is een van de bekendste ietsenwinkels van Bilthoven. Al dertig jaar hét adres voor verkoop en reparatie 

van ietsen én tuin- en parkmachines. Door ruimtegebrek in de winkel in combinatie met de herindeling van het stations-

gebied is er voor de tuin en parkmachines een nieuwe huisvesting gevonden aan de Rembrandtlaan.

Medewerker Peter van Dijk staat klaar om u te adviseren.

Van Weelden

Rembrandtlaan 2, 

3723 BJ Bilthoven

Tel: 030 2312444

Mob: 0636309062

Sonja nodigde burgers, bedrijven en ge-

meente uit hun bij-drage voor de bijen 

te planten. Vrijdag 12 april plantte de 

actiegroep De Bij en Wij vier koningslin-

den op de Lindenlaan in Groenekan. 

Daarmee is Groenekan ook meteen de 

eerste Biltse kern die Willem-Alexander 

en Maxima als nieuw Koningspaar ver-

welkomt met het planten van de tradi-

tionele kroningslinde. Bijenkinderen 

zorgden voor een speelse en feeste-

lijke omlijsting van het oficiële planten, 

waarbij de Stichting 900 jaar De Bilt 

(voorzitter Marius van den Bosch) en 

de Gemeente (wijkcontactambtenaar 

Miranda de Freitas) als subsidiegever 

vertegenwoordigd waren.

Kroningslindes

Sonja Copijn: ‘Vandaag planten we 4 

koningslindes op de Lindelaan in Groe-

nekan. Voor Alexander en Maxima zijn 

dit kroningslindes, voor onze bijen vor-

men ze smulhangplekken van jewelste 

en voor ons vormen ze de aftrap van 

het BijenBloemenLint dat de 6 kernen 

van de gemeente de Bilt ook voor bijen 

gaat verbinden. Het is mijn droom dat 

burgers, bedrijven en de gemeente bij-

enbloemen en bijenbomen gaan plan-

ten in onze gemeente. Eerst zal dit lint 

bestaan uit kleine eilandjes, uit losse 

stralende kralen van bijenbloemen. 

Deze kralen worden aaneengeregen tot 

een bloeiend en geurend lint door de 

verschillende landschappen van de ge-

meente De Bilt en door de verschillende 

seizoenen. Het BijenBloemenLint is een 

ode aan de bij, die al vele miljoenen ja-

ren zorg draagt voor de bestuiving van 

planten en daarmee voor het voortgaan 

van de levenscycli. De bij is een creator 

van biodiversiteit en van voedsel voor 

mens en dier.’

Verbinden

Volgens Sonja Copijn heeft Einstein ooit 

gezegd: ‘Als de bij uitsterft heeft de 

mensheid nog vier jaar te leven’: ‘Al-

leen al voor onze voedselproductie zijn 

we voor 80 % afhankelijk van de be-

stuiving door honingbijen. Einstein was 

dus niet alleen diegene die de relativi-

teitstheorie verwoorde, maar hij maakte 

ook met deze uitspraak duidelijk dat 

bijen prioriteit dienen te hebben’. Vol-

gens Sonja Copijn is het initiatief aan 

ons: ‘900 jaar de Bilt, 900 bloementui-

nen voor bijen. Het planten van deze 

koningslindes noemde zij een prachtig 

voorbeeld van co-creatie: ‘De gemeente 

De Bilt heeft bijgedragen geleverd in 

de vorm van inanciering en graafwerk-

zaamheden. Transition Towns De Bilt 

heeft het een lanceerplatform geboden.  

Annekim Copijn heeft de bomen uit haar  

Groenekanse kwekerij geleverd en 

de actiegroep Bij en Wij verzorgde de 

coördinatie, organisatie en p.r. Sonja 

verwees tenslotte nog naar de website: 

www.BijenBloemenLintde Bilt.nl. 

Voorzitter Marius van den Bosch bood 

namens de Stichting 900 jaar De Bilt 

een vlag van de Stichting aan, waarop 

- met een knipoog naar de actiegroep 

verwijzend- de woorden: ‘De Bij en Wij 

verbindt ons’. 

Groenekan trapt af met 
BijenBloemenlint 
door Henk van de Bunt

Ter gelegenheid van 900 jaar De Bilt nam Groenekanse Sonja Copijn het initiatief om een BijenBloemenlint te realiseren 

door de 6 kernen van de gemeente. Haar droom is 900 bloementuinen voor bijen verbonden in een ‘lint’ door het land-

schap en door het seizoen. 

Bijenkinderen zorgden voor een speelse en feestelijke omlijsting van het oficiële planten en luisterden aandachtig naar de 

woorden van Sonja Copijn. 

Herkennen van bomen
aan blad en bloem 
Zondag 21 april organiseert IVN De 

Bilt een bomenwandeling op Houd-

ringe (natuurterrein van Utrechts 

Landschap). De wandeling is een ver-

volg op de goed bezochte wandeling 

van 17 maart. De wandeling start om 

11.00 uur vanaf de parkeerplaats bij 

de natuurijsbaan De Bilt. De deelna-

me is gratis. De ijsbaan ligt aan de Vis-

serssteeg 1. Dit is een zijweg van de 

rotonde op de Soestdijkseweg-Zuid in 

het verlengde van de Groenekanse-

weg. Meer informatie is verkrijgbaar 

bij Roel Maas-Bakker 030 2721611 

of Jaap Milius 030 2288636. Zie ook 

www.ivndebilt.nl

Openingsweekend 
fortenseizoen
Op 20 april en 21 april start het fortenseizoen. Tijdens dit openingsweek-

end is ook fort Ruigenhoek geopend

Staatsbosbeheer geeft op zaterdag én zondag van 12.00 tot 16.00 uur gratis 

inloopexcursies waarbij u de bijzondere verhalen van het fort hoort en aan-

dacht wordt geschonken aan de bijzondere natuurwaarden van het fort.

Zondagochtend van 7.00 - 8.30 uur is er een vroege vogelexcursie met ruime 

aandacht voor het uiterlijk en de geluiden van de vogels op het fort. Ook hierbij 

wordt de historie niet vergeten. Aanmelden vooraf noodzakelijk bij t.harlaar@

staatsbosbeheer.nl. De kosten zijn €5 inclusief kofie/thee en een krentenbol. 

Zondagmiddag om 13.00 is er een actieve ontdekkingstocht over het fort voor 

kinderen van 6-12 jaar. De kosten zijn €5 per kind inclusief drinken en iets 

lekkers. Zorg voor stevige schoenen. Een deel van het terrein is moeilijk toe-

gankelijk voor personen die slecht ter been zijn en gebruikers van rolstoelen. 

Het Fort bevindt zich aan de Ruigenhoeksedijk 125a te Groenekan.

A.s. zaterdag gaat het hek van Fort Ruigenhoek weer open en organiseert 

staatbosbeheer de nodige activiteiten.
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advertentie

Vink Witgoed in de startblokken
door Martijn Nekkers

Zaterdag 20 april wordt de nieuwe vestiging van Vink Witgoed dan eindelijk geopend. Er is een 

lange periode aan vooraf gegaan. Een uitgebreide verbouwing van het pand waar eerst de Rabobank 

was gevestigd heeft plaatsgevonden. Deze week is de oude vestiging aan de Dr. Welfferweg gesloten. 

Voorraden worden overgebracht en de nieuwe showroom ingericht. 

Komende zaterdag zal om 9.30 uur 

de oficiële opening plaatsvinden. 
Voor de kinderen is er die dag een 
springkussen, voor hun ouders staan 
er hapjes en drankjes klaar. Een chef-
kok zal van 10.00-16.00 uur kookde-
monstraties geven. Als openingsactie 
geeft eigenaar Ruth Nagel in samen-
werking met Groenrijk uit Holland-
sche Rading leurige cadeaus weg 
bij aankoop van producten uit zijn 
hernieuwde showroom. De actieweek 
loopt tot en met zaterdag 27 april.

‘Het zijn hectische weken geweest’, 
vertelt Ruth Nagel. ‘Er komt zo veel 
op je af. Er moest nog zo veel gere-
geld worden. Nachten van maar vier 
uur slaap waren geen uitzondering. 
Daarbij liepen leveranties en installa-
ties van apparatuur natuurlijk gewoon 
door. De klant mocht niets merken 
van wat er hier gaande was.’ Ruth ziet 
uit naar het einde van alle beslomme-
ringen. Zelf heeft hij enkele weken 
geleden met zijn gezin al de overstap 
gemaakt naar de woonruimte in het 
nieuwe bedrijfspand. Dat is tot nu toe 
goed bevallen. Als nu ook de opening 
voorbij is kunnen we ons weer hele-
maal voor de volle honderd procent 

op de klanten gaan richten. Voor onze 
kinderen is het ijn dat hun ouders nu 
wat meer tijd voor ze krijgen.’

Langdurige klus

Zo komt er een einde aan deze lang-
durige klus maar er komt nog één 
vervolg. In de loop van het jaar komt 
op de bovenverdieping de showroom 
van ‘De Bruijn meubel- en interieur-
bouw’ van de zwager van Ruth. Dit 
bedrijf bouwt ook keukens op maat. 
Het was de bedoeling dat deze afde-
ling tegelijkertijd open zou gaan met 
Vink Witgoed maar dat is toch niet 
gelukt. De zwagers hopen dat hun 
activiteiten elkaar zullen versterken. 
Voorlopig zit Ruth Nagel nog even 
alleen op de nieuwe locatie, maar wel 
met een nieuwe slogan: ‘Vriendelijke 
prijzen, Voortreffelijke service’. Dat 
is de kracht van het bedrijf. Wat ge-
beurt er nu met de bekende letters 
‘VINK’ aan de gevel van het oude 
pand aan de Dr. Welfferweg? Ruth: 
‘Die letters blijven daar zitten. Dat 
huis is namelijk van de familie Vink. 
Meneer Vink is de voormalige sla-
ger van Westbroek die ooit met Vink 
Witgoed van start is gegaan. Het zijn 

en blijven hun letters.’ Dit pand staat 
overigens op dit moment te koop. Op 
de nieuwe vestiging aan de Prinses 
Christinastraat komt een nieuwe ei-
gentijdse lichtreclame die meer dan 
voldoende duidelijk maakt wat daar 
te vinden is. 

Keihard gewerkt

In het nieuwe pand is de oppervlakte 
van de showroom meer dan verdub-
beld. Dat biedt vele mogelijkheden. 
Misschien komen er enkele nieuwe 
merken bij. Ruth wil zien hoe alles 
zich gaat ontwikkelen. Vast staat dat 
zijn bedrijf zich nog meer gaat richten 
op het inbouwen van keukenappara-
tuur. Ter gelegenheid van de opening 
biedt hij gratis 10 jaar garantie op Sie-
mens ‘Extra Klasse’ apparatuur, zowel 
voor inbouw als vrijstaand. Achteraf 
heeft de hele operatie toch meer tijd 
in beslag genomen dan was voorzien. 
De eerste plannen waren er al in 2010. 
De verbouwing werd uitgevoerd door 
Bouwbedrijf Nagel van de broer van 
Ruth.’ Bijkomend voordeel was dat 
de lijnen daardoor heel kort waren’, 
vertelt hij. Gaandeweg werden er nog 
wat wijzigingen ingevoerd. ‘Mijn 

broers denken toch een beetje zoals ik 
omdat we nu eenmaal broers zijn. Dat 
heeft zo z’n voordelen gehad tijdens 
de uitvoering van de werkzaamheden. 
Ik ben heel tevreden over de aanpak 
en het uiteindelijke resultaat. Ze heb-

ben dan ook keihard gewerkt.’ Ruth is 
ook dankbaar voor het geduld van de 
mensen in de Prinses Christinastraat 
die toch de nodige overlast hebben 
gehad van de werkzaamheden. Maar 
dat is nu allemaal voorbij.

A.s. zaterdag 20 april heeft Ruth Nagel de showroom om 9.30 uur klaar voor 

de oficiële opening.

Open Dag bij de jubilerende Bakker Bos
20 april een spetterend slot van de jubileumactiviteiten

De poster in de Bakker Bos winkels in Hilversum, den Dolder en Maartensdijk belooft een  

smakelijke Open Dag. ‘Kijken, ruiken en proeven’. Belééf Bakker Bos staat erop. 

Eigenaar Bert Bos belooft, dat de be-
zoeker gaat ervaren hoe het er in een 
moderne bakkerij aan toe gaat. Zo is 
de broodbakkerij vol in bedrijf. Alle 
machines zijn in werking en de ovens 
zorgen voor de inishing touch aan het 
product. 
Er worden zowel Kaiserbroodjes als 
krent’nstoeties gemaakt. Dat er bij het 
maken van wat luxer chocoladewerk 
handwerk aan te pas komt, wordt door 
een chocolatier gedemonstreerd. De 
banketbakkers vervaardigen die dag 
onder meer mergpijpen en de nieuwe, 
o zo smakelijke, slagroom/schuimtaart. 

Het schuim dat de patisiers van Bak-
ker Bos gebruiken, komt niet - zoals 
gebruikelijk is bij de gemiddelde bak-
ker - van een fabriek, maar wordt zelf 
gemaakt. 

Aandacht

Speciale aandacht vraagt Bert voor de 
start van de actie ‘Bakers against can-
cer’ die op 20 april van start gaat. Voor 
die actie worden koeken gebakken én 
verkocht. Bij iedere aankoop gaat er 
een bedrag naar deze stichting, die 
onder andere dagjes uit verzorgt voor 
zieke kinderen. De Open Dag markeert 

ook het slot van de activiteiten ter ge-
legenheid van het zestigjarig jubileum. 
De uitslag van de kleurwedstrijd wordt 
bekend gemaakt en de spannende inale 
van het kluiscodespel wordt gespeeld. 
‘De duizend puzzelboekjes waren al 
snel op, er wordt druk gepuzzeld!’ 
glimlacht Annemieke Bos, de vrouw 
van Bert. In de inale moeten de win-
naars van de vier ilialen nog enkele 
puzzels oplossen om in aanmerking 
te komen voor de sleutel van die kluis 
waarin de waardevolle hoofdprijs opge-
slagen ligt. Alles bij elkaar is de Open 
Dag een echte aanrader!

Tijdens de open dag op 20 april zie je ook de banketbakkers in actie.

Gemeente De Bilt 
verantwoordelijk voor 

asbestbesmetting postkantoor

Horecaondernemer Rob Stranders en de gemeente  

De Bilt raakten vlak voor de eigendomsoverdracht  

van het oude postkantoor aan de Julianaweg in  

Bilthoven in een conlict verwikkeld.

Stranders was van plan van het oude postkantoor een grand café te ma-
ken, maar een onafhankelijk bureau had asbestbesmetting geconstateerd. 
Voordat het pand mocht worden verbouwd, moest die besmetting worden 
verholpen, omdat er anders gezondheidsrisico’s zouden zijn voor degenen 
die in het pand zouden werken. De gemeente vond dat Stranders de kosten 
hiervan moest dragen; Sanders vond dat de gemeente aansprakelijk was. 
Inmiddels heeft een rechter op 10 april in een kort geding uitspraak gedaan. 
Justitie legt de verantwoordelijkheid bij de gemeente De Bilt. Stranders 
heeft toestemming gekregen het pand te laten reinigen; de gemeente De Bilt 
zal hem de kosten moeten vergoeden. De rechter oordeelde dat er nu iets 
moet gebeuren en laat het niet aan de gemeente over om zelf een verwijde-
ringsbedrijf te zoeken, omdat er dan waarschijnlijk nog meer vertraging zal 
ontstaan. Het vonnis is dus bij voorbaat uitvoerbaar, al kan de gemeente nog 
in hoger beroep gaan. Stranders is van plan offertes bij asbestverwijderings-
bedrijven aan te vragen en een prijs te bedingen. Hij mag het werk laten 
uitvoeren en de factuur mag hij indienen bij de gemeente De Bilt. De rechter 
heeft bepaald dat de overdracht uiterlijk zeven dagen nadat de gemeente 
aan haar betalingsplicht heeft voldaan moet plaatsvinden. Stranders: ‘Ik sta 
open voor een laatste schikkingspoging van de gemeente. Het zou prettig 
zijn als we tot een goede verstandhouding met elkaar kunnen komen. Per 
slot zullen we nog vele jaren met elkaar te maken krijgen.’ [LvD] 

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Geranium

Pelargonium zonale

Diverse kleuren. 

Potmaat 10,5 cm. 

Per stuk

van 1,79Dvoor

0,99

wk 16. Geldig van 18-04 t/m 24-04. OP=OP

a.s.  zondag

Open



Bekendmakingen
Omgevingsvergunnning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
• Bilthoven, Julianalaan 186, oprichten woning (28-03-2013)
• Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 315, noodkap 
 grove den (27-03-2013)
Verleende omgevingsvergunning regulier
• Bilthoven, Antonie v. Leeuwenhoeklaan 9, intern 
verbouwen gebouw E2 en plaatsen noodstroomaggregaat 
en een koelmachine (02-04-2013)
• Bilthoven, C Heijmansweg t.h.v. het plantsoen, 
 kappen van een goudiep (02-04-2013)
• Bilthoven, Koudelaan 27 huisje 75-77, kappen 
 van 2 lariksen (26-03-2013)
• Bilthoven, Leyenseweg 6, wijzigen van het portaal 
 aan de voorgevel (02-04-2013)
• Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 22, kappen 
 1 berk en 1 douglas (29-03-2013)
• Bilthoven, Rembrandtlaan 54, kappen van 1 pinus 
 boom, 1 fi jnspar en 2 douglassparren (28-03-2013)
• Bilthoven, Spoorlaan 41, vervangen/vergroten 
 van een dakkapel (28-03-2013)
• De Bilt, Dorpsstraat vanouds Steenstraat 70, 
 aanleggen van de Mathilde tuin (28-03-2013)
• De Bilt, Utrechtseweg 377, veranderen constructieve
  wijziging van de woning (28-03-2013)
• Westbroek, Kerkdijk 1, gedeeltelijk vervangen van 
 de dakbedekking van de woning (28-03-2013)
• Westbroek, Kerkdijk 136, vervangen van de schuur 
 en oprichten van een woonruimte (02-04-2013)

Bron www.debilt.nl                                        10-04-2013

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 19 april kunt u weer kla-
verjassen bij SVM. In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent 
u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 
20.00 uur en meedoen kost 3 euro. Er is ook een 
loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Klaverjassen bij FC De Bilt

Vrijdagavond 19 april kunt u weer klaverjassen 
bij FC de Bilt. In de kantine van deze sportvereni-
ging aan de Laan van Weltevreden in de Bilt bent 
u van harte welkom. Vanaf 19.00 uur is de kantine 
geopend en het klaverjassen begint om 20.00 uur. 
Inschrijfgeld bedraagt € 2,50. Loten voor de loterij 
zijn € 0,50 per stuk. 

Zeg dag tegen pesten!
Op vrijdag 19 april is het de nationale dag tegen pesten. Pesten komt het hele jaar 
voor, maar op deze dag willen we als Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt extra 
aandacht voor dit onderwerp vragen. Op deze pagina leest u hoe professionals uit het 
onderwijs tegen het onderwerp aankijken en geven zij tips hoe om te gaan met de 
problemen rondom pesten. Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze pagina 
nog vragen? Neem dan contact met ons op en zeg ook ‘dag’ tegen pesten!

Pesten op school

Als een kind gepest wordt, of zelf pest, zijn 
er verschillende groepen die een rol hebben 
bij de aanpak van het probleem. De school 
is een heel belangrijke schakel in dit proces. 

“Het aanleren van respectvol met elkaar 
omgaan is de realiteit van elke dag. Daar 
mag best één dag per jaar op landelijk niveau 
extra aandacht voor gevraagd worden.”, al-
dus Annemarie Hoornsman, directeur van 
Basisschool Wereldwijs in Bilthoven. In haar 
werk komt ze regelmatig situaties tegen 
waarin kinderen buitengesloten of gepest 
worden. “Dat gebeurt waar kinderen met 
elkaar optrekken. Op school, maar ook op 
clubs of buiten op straat. Pesten is nooit 
het probleem van enkele kinderen, maar 
gaat een hele klas of groep aan.” Floor de 
Bruin, leerkracht groep 6 van Wereldwijs: 
“Als leerkracht probeer je een sfeer te schep-
pen waarin kinderen zich veilig voelen. Je 
geeft zelf het goede voorbeeld door te laten 
zien dat iedereen erbij mag horen zoals hij is. 
Helaas constateer je soms dat er in je groep 
dingen niet lekker lopen.”

‘Het gebeurt als je 
net niet kijkt.’

“Het is niet altijd makkelijk om pestgedrag 
op te merken. Vaak gebeuren dingen als 
je net even niet kijkt.” geeft Floor de Bruin 
aan. “Door observatie kun je wel zien hoe 
de sociale opbouw van de groep is. Wie 
neemt de leiding? Wie volgt? Wie wordt 
buitengesloten of trekt zich terug? Wie doet 

mee of geeft juist tegengas tegen pestge-
drag?”. 

‘Respect net zo 
belangrijk als lezen 
en rekenen.’

Scholen spelen ook een belangrijke rol 
bij het voorkomen van pest problematiek 
vindt Annemarie Hoornsman. “Als school 
moet je aandacht hebben voor de omgang 
met elkaar. Van groep 1 tot en met groep 
8. Kinderen leren om respectvol met elkaar 
om te gaan is net zo belangrijk als lezen 
en rekenen! Er zijn verschillende methodes 
beschikbaar voor het onderwijs om structu-
reel aandacht te geven aan de omgang van 
kinderen met elkaar. Bij ons op school mak-
en we gebruik van Klassenbouwers, Team-
bouwers.” Deze methode bestaat uit korte 
activiteiten die gericht zijn op elkaar beter 
leren kennen en leren samenwerken. “Het 
zijn eenvoudige, ontspannende opdracht-
en, bijvoorbeeld over wat kinderen lekker 
vinden om te eten. Zo ontdekken ze dat ze 
meer gemeen hebben met iemand dan ze 
dachten. Al na een paar weken is verander-
ing zichtbaar in de groep. Kinderen kennen 
en begrijpen elkaar beter. Er zijn nieuwe 
contacten gelegd en er is veel meer groeps-
binding.”, merkt Floor de Bruin in haar klas.

Naast aandacht voor het onder-
werp in de klas is afstemming tussen 
ouders en school van groot belang.  
Annemarie Hoornsman: “Voor kinderen is 
het soms erg lastig om het thuis te vertellen. 

Neem als ouder signalen dat een kind gepest wordt serieus en meldt dit op school. 
Dit geldt ook voor ouders die denken dat hun kind zelf pest. De school en de ouders 
hebben elkaar nodig om het probleem in kaart te brengen en uiteindelijk ook op te 
lossen. Samen in gesprek dus!”

Pesten en spijbelen

Kinderen zijn in Nederland ver-
plicht om van hun 5e tot hun 18e 
verjaardag naar school te gaan. 
Als kinderen spijbelen, is dat 
strafbaar. Echter, spijbelen kan 
een signaal zijn dat er iets mis is. 
Het niveau van de school is 
te hoog of juist te laag, thuis 
gaat het niet goed, of kinderen 
worden gepest op school. 
Pesten heeft erg veel invloed 
op het leven van een kind. 
Uiteindelijk kan het zover komen 
dat kinderen doordat ze gepest 
worden niet meer naar school durven, de resultaten verslechteren of ze bouwen zelfs 
een schoolfobie op. Als de school dan een melding doet bij de leerplichtambtenaar 
vanwege het verzuim, gaat deze samen met school, ouders en kind zoeken naar een 
goede oplossing. Het belang van het kind staat daarbij voorop! 

Meer informatie
www.cjgdebilt.nl
Op onze eigen site vindt u contactgegevens en informatie over het CJG Adviespunt. 
Hier kunt u terecht met al uw vragen over opgroeien en opvoeden.
Meer informatie over pesten vindt u als in het zoekscherm ‘pesten’ invoert. 

www.mijnkindonline.nl
Kenniscentrum voor jeugd en (digitale) media. Zij besteden speciiek aandacht aan 
digitaal pesten. Informatie over dit onderwerp vindt u als in het zoekscherm ‘pesten’ 
invoert. 

www.pestweb.nl
Een website met informatie voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten die 
problemen ervaren op het gebied van pesten. Ook kunnen ervaringen worden 
gedeeld.

Voor kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien

www.cjgdebilt.nl

centrum voor
jeugd en gezin
De Bilt

Jachtlaan 15
3721 CA Bilthoven
(030) 229 50 50
info@cjgdebilt.nl

Kom fitnessen bij Atlas fysio!
En betaal de eerste maand slechts
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Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | Maartensdijk
Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

en géén inschrijfkosten! e1, -

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te

maken, slijpen wij de rails.

Daarom rijdt in de nacht van 26 op 27 april op het traject 

Amersfoort-Utrecht een slijptrein.

Woont u in Bilthoven in de buurt van dit spoor, dan kunt 

u hinder ondervinden van het slijpgeluid.

Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 

maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op  

www.prorail.nl/slijptrein

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling  

Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens  

kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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Wij zoeken een parttime (3d) medewerker

WAAR ZIT JOUW KRACHT?

HIER ZIT ONZE KRACHT

Nederlands 

handwerk en

vakmanschap

sinds 1898!

RECEPTIONISTE

Ben jij die accurate klantgerichte teamspeler met 

ervaring en affi niteit inzake klantencontact en admini-

stratieve processen die ons team kan komen versterken?

Kijk op www.indermaur.nl voor een indruk van ons 

bedrijf, producten en nadere omschrijving van deze 

vacature. 

Interesse? Stuur je C.V. en motivatie naar: 

George In der Maur Orthopedische Schoentechniek, 

t.a.v. Hanneke de Vries, Koningin Wilhelminaweg 495, 

3737 BG  GROENEKAN of naar info@indermaur.nl

723_BC_George_Pers.Adv_74x142.indd   1 12-04-13   14:29

service voor ondernemers

 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
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Gemeenteraad bezoekt de  
Jordaan van De Bilt

door Henk van de Bunt

Ook de gemeenteraad van De Bilt gaat regelmatig op werkbezoek om zich te laten informeren over 

nieuwe of lopende projecten in de gemeente. Afgelopen donderdag bezocht de raad het  

Burgemeester Van Heemstrakwartier en projecten aan de Hessenweg. 

Het Burgemeester Van Heemstrak-

wartier is een karakteristieke wijk 

uit de jaren vijftiger jaren van de 

vorige eeuw. De woningen zijn be-

gin jaren tachtig voor de eerste keer 

gerenoveerd. De wijk ondergaat nu 

haar tweede grote renovatie van 190 

beneden- en bovenwoningen. Woon-

stichting SSW had de gemeenteraad 

uitgenodigd om de vorderingen te 

bekijken. De raad werd ontvangen 

in het informatiepunt en maakte 

daarna een wandeling door de wijk 

en bracht een bezoek aan de model-

woning. Speciale aandacht ging uit 

naar de leefbaarheid van het gebied. 

Jordaan

Directeur-bestuurder van de SSW 

Ad van Zijl noemde het een gebied 

met een krachtige stedenbouwkun-

dige uitstraling. Daarom is gekozen 

voor versterking van die structuur 

door middel van renovatie . Van Zijl: 

‘Ook de betaalbaarheid speelde een 

belangrijke rol. Het van Heemstra-

kwartier wordt ook wel de Jordaan 

van De Bilt genoemd. Er wonen 20 

nationaliteiten’. 

Bewoners en bewonerscommis-

sie zijn (inter-)actief bij het gehele 

proces betrokken en hebben veel 

inspraakmogelijkheden gehad. Van-

wege de heftige ingreep zijn alle be-

woners tijdelijk gehuisvest in wissel-

woningen en er is gewerkt met een 

sociaal plan en sociaal maatwerk

Resultaat

Van Zijl vertelde dat met deze reno-

vatie getracht wordt een resultaat te 

bereiken van bijna nieuwbouwkwa-

liteit met veel aandacht voor verbe-

tering van de energetische kwaliteit 

van de woningen. Na renovatie heb-

ben de woningen energielabel A, 

vergelijkbaar met nieuwbouw. Dit 

is in renovatieprojecten zeer uitzon-

derlijk. Woningen, zowel beneden 

als boven, hebben een uitbreiding 

gekregen van het vloeroppervlakte 

van 3 meter en woningen bestaan 

uit minimaal 3 kamerwoningen. Na 

renovatie blijven de woningen in het 

betaalbare huursegment. 

Looydijk

Daarna ging de raad naar de Looy-

dijk in de Bilt. De locatie van en rond 

de huidige supermarkt krijgt een 

nieuwe invulling met een (nieuwe) 

supermarkt met bovenwoningen en 

parkeergelegenheid. De raad maakte 

daar een rondgang langs de verschil-

lende projecten onder leiding van en-

kele medewerkers van de gemeente.

De raad werd ontvangen in het informatiepunt en maakte daarna een 

wandeling door de wijk.

Open Huis Kok Stomerij Lederwaren Enzo 

door Marijke Drieenhuizen

Wijnand en Helmus Kok hebben de stomerij en winkel aan de Dorpsweg 46 in Maartensdijk  

met 20 m2 vergroot. De tussendeur is verwijderd en de ruimte onder de luifel is bij de winkel 

getrokken. In deze extra ruimte is plek gekomen voor de exclusievere lederen tassen.  

Niet alleen handtassen in alle soorten en maten maar ook aktetassen en schooltassen.  

Komend weekend houden ze op vrijdagavond en zaterdag Open Huis. 

Het gaat goed met de zaak. Ze zijn 

heel tevreden met de omzet, maar 

vinden het wel vervelend dat de 

werkzaamheden aan de Dorpsweg 

zo langzaam vorderen. Het zorgt 

toch voor minder aanloop. Maar de 

andere kant is ook dat het hen even 

tijd geeft om na de interne verbou-

wing alles weer piekijn op orde te 
krijgen. De stomerij loopt goed. Ook 

voor schoenreparaties en de strijkser-

vice weet men de zaak te vinden en de 

bijproducten doen het goed. Naast de 

tassen worden ook kinderbeenmode, 

haaraccessoires, sjaals waaronder ook 

een ruime keuze zuivere zijden sjaals 

en soldatenspeelgoed voor jongens 

verkocht.

In de tas

Wijnand Kok houdt zich bezig met 

de inkoop van de tassen. Het ligt hem 

goed, kost wel veel tijd maar het geeft 

hem een goed gevoel om mensen 

een goed product te kunnen leveren. 

Buiten hangen de tassen in de prijs-

categorie van 10 tot 40 euro. ‘Echte 

meepakkers’, noemt Wijnand Kok ze. 

‘Binnen hebben we een mooi nieuw 

assortiment tassen van goede merken 

zoals bijvoorbeeld Saddler, David 

Jones en Enrico Benetti. Vooral de 

beugel of doktertassen doen het goed. 

Allemaal echt leer in alle kleuren en 

maten’. Ook laktassen en tassen van 

koeienhuid staan uitgestald. Deze ex-

clusieve tassen liggen in prijs tussen 

de veertig en honderd euro. ‘Maar 

voor die prijs kun je dan ook een tas 

van je dromen kopen die vele jaren 

mee gaat’. Als de vakantieperiode 

weer in zicht komt vult hij het assor-

timent aan met de nieuwste modellen 

schooltassen van de merken Eastpak, 

O’Neill en Converse en met reiskof-

fers. Naast deze tassen zijn er in de 

winkel ook mooie lederen portemon-

nees en riemen te koop.

Open Huis

Wijnand Kok is enthousiast over de 

verkoop van de inhuldigingsvlag. 

Voor de prijs van 15,95 euro kan ie-

dereen deze vlag aanschaffen. ‘De 

Oranjeverening in Lage vuursche 

heeft een groot aantal vlaggen ge-

kocht en ik vind het prachtig dat die 

vlaggen 30 april dat dorp oranje zul-

len kleuren. 

Kok Stomerij Lederwaren Enzo houdt 

vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur 

en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 

Open Huis. Klanten krijgen dan 10% 

korting op alle artikelen en Esther en 

Corrie Kok staan dan ook klaar met 

een hapje en een drankje.

Wijnand Kok in de nieuwe winkelruimte met inhuldigingsvlag.

Grote belangstelling voor  

As I left my father’s house
door Henk van de Bunt

De bijzondere theatervoorstelling As I left my father’s house 

in de Julianakerk in Bilthoven trok zaterdag 13 april jl. 

terecht een meer dan ‘volle bak’. Het toneelstuk van regisseur 

en acteur Bright O. Richards is veelgeprezen en bekroond. 

De voorstelling is een montage van drie monologen, met elk een personage 

met een andere religie: Christen, Jood en Moslim. In het toneelstuk vertel-

len vluchtelingen met verschillende culturele en religieuze achtergronden 

hoe zij vijandigheid, geweld en oorlog hebben beleefd en hoe zij met de ge-

volgen hiervan leven. Tijdens hun vlucht vinden zij kracht en herkenning in 

hun religie. As I left my fathers house slaat bruggen (verbindt) tussen toen 

en nu, tussen wij en zij, tussen jezelf en de ander. Na aloop was er volop 
gelegenheid om van gedachten te wisselen met de andere aanwezigen. 

As I Left My Father’s House 

biedt een platform waarmee men 

verbindingen legt tussen de wereld 

van de vluchteling, migrant en 

degene die daar nieuwsgierig naar 

is maar tot nu toe geen ingang heeft 

gevonden ( Foto Alwin Porton-

Fotografenteam 900 jaar De Bilt). 

Het wordt Kroningsdag en daarop kan je

klinken met een glas champagne

en al zie je nu veel

het narcissengeel 

op die dag overheerst toch oranje

Guus Geebel Limerick

Inschrijving 

kindervakantieweek

Van 22 t/m 26 juli organiseert WVT haar jaarlijkse kindervakantieweek. 

Deze week biedt kinderen in de basisschoolleeftijd een week vol activitei-

ten om de zomervakantie goed te beginnen. De inschrijvingsmogelijk n het 

WVT-gebouw zijn op dinsdag 23/4 van 19.00-20.00 uur, woensdag 24/4 

van 10.00-11.00 uur, 14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur, donderdag 

25/4 van 14.00-15.00 uur en vrijdag 26/4 van 19.00-20.00 uur. Voor meer 

informatie kan contact opgenomen worden met Gert-Jan Poppink op 030 

2284973 of info@vvsowvt.nl

advertentie

Kunstenaars die 
wonen of werken 

in De Bilt 
overzichtelijk 

bij elkaar.

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl
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Ron de Bruijn (Pura Vida Renewable Energy BV)  en Chiel van Broekhuizen 

bij de slimme meter in de meterkast van het gemeentehuis. 

Afgelopen zaterdag zijn de jongste 

talenten van SVM thuis tegen TOV 

uit Baarn kampioen geworden in de 

zogenaamde kaboutercompetitie. 

Meten is weten en staat aan de basis 
van duurzaamheid

Een energie-neutrale gemeenschap in 2030! Dat is de ambitieuze doelstelling van het Biltse gemeentebestuur. 

Daarvoor zijn grote inspanningen nodig: van burgers, van bedrijven en van de gemeente zelf. 

De Bilt draait nu nog voor meer dan 90% op fossiele brandstoffen. Een groep actieve burgers, 

Transition Towns De Bilt, bedrijven én de gemeente hebben daartoe de handen ineen geslagen. 

Vandaag, woensdagavond 17 april, aanvang 19.00, presenteert de Lokale Duurzame Energie 

Coöperatie De Bilt (LDEC) onder het motto Duurzaamheid Dichtbij 

haar plannen in het gemeentehuis. 

In 2012 is aan dat rijtje duurzaam-

heidvoorzieningen ook de slimme 

meter (digitale meter, op afstand uit-

leesbaar) toegevoegd. Meten is weten 

en met die slimme meters kan Chiel 

van Oudbroekhuizen (verantwoorde-

lijk voor energie en gebouwbeheer) 

het gemeentelijk energieverbruik 

nauwgezet monitoren. Niet alleen het 

gemeentehuis staat qua energiever-

bruik onder ‘slim’ toezicht , maar ook 

het zwembad, sporthallen, gemeen-

tewerf, gemalen,  straatverlichting 

e.d. zijn van slimme meters voorzien. 

Ongebruikelijke pieken en dalen in 

elektriciteit en/of gasverbruik wor-

den nu direct gesignaleerd waardoor 

falende apparatuur en kapotte tijd-

klokken snel worden opgespoord en 

energieverspilling in de kiem wordt 

gesmoord.

Slim meten ook voor particulieren

De slimme meter rukt overigens ook 

op in particuliere huishoudens en 

heeft daar vergelijkbare effecten. Het 

bewust bezig zijn met energieverbruik 

leidt op zichzelf al tot selectiever en 

daardoor zuiniger gebruik maar daar-

naast krijgt men inzicht in de groot-

verbruikers in huis en dat stimuleert 

weer tot een onderbouwde keuze 

voor de aanschaf van energiezuiniger 

apparatuur. Huishoudens met zonne-

panelen kunnen bovendien met die 

slimme meter het eigen verbruik en 

de eigen opwekking beter op elkaar 

afstemmen en daarmee kunnen zij de 

energierekening nog verder drukken.

DOS blijft koploper na ruime winst
De derde thuiswedstrijd op rij wilde DOS een goede score neerzetten. Tegenstander Fiducia is een 

gevaarlijke outsider voor de titel en vocht voor haar laatste kans.

De eerste helft had DOS zoals ook 

de voorgaande wedstrijden een veld-

overwicht, maar kon dit niet in de 

score tot uitdrukking brengen. Het 

eerste aanvalsvak draaide soepel en 

kon ook een 2-0 voorsprong pakken, 

maar het tweede aanvalsvak had meer 

moeite elkaar vlot te vinden. Fiducia 

kon zodoende weer op een 2-2 gelijke 

stand komen. DOS bleef in de verde-

diging veel druk gegeven en hierdoor 

werden ook veel ballen onderschept, 

maar aanvallend werd hier onvol-

doende van geproiteerd. Tot aan de 
rust lukte het Fiducia om bij DOS aan 

te haken en was het een aantrekke-

lijke wedstrijd. Halverwege stond er 

een 8-8 stand op het scorebord.

De tweede helft gaf een ander beeld, 

omdat nu ook het tweede aanvalsvak 

ging mee scoren. DOS gaf hierdoor 

de tegenstander het nakijken en pakte 

een steeds grotere voorsprong. Via 

13-9 eindigde DOS de wedstrijd met 

een ruime overwinning van 21-15. 

Een verdiende overwinning, waarbij 

ook eindelijk weer eens de grens van 

twintig doelpunten werd bereikt.

DOS blijft koploper, maar de beide 

achtervolgers wonnen ook hun wed-

strijden. Het verschil blijft zodoende 

twee punten in het voordeel van DOS. 

Ook de beide reserveteams troffen 

elkaar zaterdag. DOS 2 verloor kost-

bare punten aan Fiducia in de strijd 

om de titel. Fiducia won duidelijk met 

10-15 en neemt hierdoor de kopposi-

tie over van DOS. De komende duels 

moet DOS hopen op een misstap van 

Fiducia om de koppositie weer over 

te kunnen nemen.

Aanstaande zaterdag is er geen compe-

titie vanwege het NK zaalkorfbal. Vol-

gende week zaterdag 27 april speelt 

DOS een uitwedstrijd tegen VIKO dat 

op de vierde plek staat. De wedstrijd in 

Vianen begint om 15.30 uur. 

Toertocht BMV
Op zondag 21 april organiseert de BMV een Lenterit. De motorrijders ver-

zamelen om 10.00 uur bij de Qwibus Hessenweg 169 De Bilt, waar de kof-

ie klaar staat, vanwaar om 10.30 uur vertrokken wordt in 2 afzonderlijke 
groepen, een sportieve en een toeristische groep.

Elke groep heeft een voorrijder, halverwege de toertocht is er een kofie en 
lunchpauze waar de 2 groepen elkaar weer treffen. Om ongeveer 16.30 uur 

zijn de motorrijders weer bij de Qwibus, waar de toertocht wordt afgeslo-

ten. Voor meer info zie www.bmvmotor.nl

Salvo dames 1 
speelt zich veilig

Zaterdag 13 april vertrok Salvo naar Bussum voor de wedstrijd tegen het als 

5e geplaatste Keizer Otto. Voor Salvo was het zaak om punten te pakken om 

uit de gevarenzone te komen van promotie/degradatiewedstrijden. 

Salvo en Keizer Otto bleken twee ploegen die zeer aan elkaar gewaagd 

waren. De eerste set ging het lange tijd gelijk op, maar wist Salvo aan het 

langste eind te trekken. De tweede set liet een zelfde beeld zien. Door een 

gevarieerde set-up van spelverdeelster Anneke Hanssen kon Salvo op alle 

posities aanvallen en wist daardoor ook de tweede set binnen te halen. Met 

een goed gevoel begon Salvo aan de derde set, maar keken toch al snel te-

gen een achterstand aan. Dit kwam door een lastige service van Keizer Otto 

waar Salvo geen raad mee wist. Door een time-out en een wissel aan de kant 

van Salvo werd het tempo er bij Keizer Otto uitgehaald. Stefanie van Gin-

kel zorgde met haar aanval voor een aantal belangrijke punten voor Salvo. 

Hierdoor kantelde de set en wisten de Maartensdijkse dames deze alsnog te 

winnen Door een gevarieerde service en aanval wist Salvo het verschil te 

maken en de wedstrijd met 4-0 te winnen. Dit geeft de Salvo dames bijna 

de zekerheid om zich te handhaven in de eerste klasse. Zaterdag spelen de 

dames de laatste wedstrijd in De Vierstee. 

Het 2e damesteam verloor van mede degradatiegenoot Cito in Zeist met 4-0 

waardoor zij waarschijnlijk rechtstreeks zullen degraderen uit de 1e klasse. 

Kabouters SVM kampioen
Voor aftrap van de wedstrijd waren er 

al heuse sfeeracties met spandoeken 

en muziek en werden de kabouters bij 

naam omgeroepen door de voorzitter. 

Daarna kon de wedstrijd starten. Na 

een gelijk opgaande strijd in het be-

gin, opende Toine toch de score na 
een minuut of tien, waarna de zenu-

wen zichtbaar minder werden bij de 

jongens (en de fanatieke ouders en 

aanhang). Al gauw volgde de 2-0, en 

toen waren de kabouters los. Uitein-

delijk werd er makkelijk gewonnen 

met 8-0 en was het kampioenschap 

voor deze vijf-, zes- en zevenjarige 

mannen een feit. Muziek, blauwe 

rook, bloemen, en natuurlijk een be-

ker met ingegraveerde naam maakten 

het festijn alleen maar groter, met als 

absolute hoogtepunt een ritje door 

het dorp in een aanhanger met de 

opa van Jack als aanjager op zijn ac-

cordeon. Patat met ranja om het af te 

sluiten; al met al een onvergetelijke 

dag voor Toine, Senna, Jack, Stijn, 
Miquel, Floris, Niek en Sten. Helaas 

was Sem afwezig. 

(Marieke Emmelot)

Verkeersexamen 
voor basisscholen

Rond het voorbije weekeinde was er ook in de gemeente De Bilt weer het 

verkeersexamen voor basisscholieren. In Maartensdijk werd er op vrijdag 

12 april gestart bij de School met de Bijbel. In Bilthoven werd op maandag 

15 april alles geleidt vanuit de Brandweerkazerne aan de Leijenseweg. 

Voor het eerst heeft er een gezamenlijke instructie plaatsgevonden aan de 

personen die de controleposten bezetten. Dit is als zeer leerzaam en waar-

devol ervaren - getuige de reacties na aloop-: ‘Op deze manier kan ook de 
beoordeling langs de weg worden geoptimaliseerd’.

Naast het bezetten van de controleposten waren er nog vrijwilligers aan het 

werk bij het uitdelen en innemen van de nummerhesjes, het controleren van 

de ietsen, het starten van de leerlingen, het voortdurend controleren op de 
route, de catering en wat er nog meer gedaan moet worden. [KP]

In Maartensdijk werd er op vrijdag 12 april gestart bij de School met de 

Bijbel, ingang Prinses Beatrixlaan.
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Sportstichting Samen Verder orga-

niseert al bijna 25 jaar wekelijkse 

gym- en zwemmomenten voor men-

sen met een verstandelijke beperking. 

Er zijn 40 sporters lid en de groep en-

thousiaste vrijwilligers bestaat uit 25 

personen. Naast het sporten worden 

meer gezamenlijke activiteiten on-

dernomen, waaronder de kerstbingo, 

de avond- en zwemvierdaagse en het 

jaarlijkse dagje uit.

Samen doen

Florianne, Maartje en Sophie wacht-

ten met de andere leerlingen van 

groep zeven en juf Judith de spor-

ters donderdagavond in hun school 

op met kofie, thee en cake. Ook di-
recteur Ella Prins was aanwezig. Zij 

heette iedereen van harte welkom. 

Volgens Florianne, Maartje en Sophie 

zijn mensen met een handicap snel 

in de war, kunnen ze lastig commu-

niceren, is het wat moeilijk om met 

ze te praten en kunnen ze niet goed 

leren. We maakten de afspraak dat ze 

goed op zouden letten en dat ze later 

zouden komen vertellen of dat ook 

klopte. Daarna begonnen de sporters 

met warm lopen en de spieren los ma-

ken. Michel uit groep zeven vond het 

leuk en heeft de hele tijd meegedaan. 

Na het warm draaien gingen de spor-

ters aan de slag met een bal en een een 

parachute. Daarna volgde onder an-

dere oefeningen met een trampoline. 

Alle sporters deden heel erg hun best.  

In de pauze kregen ze een lekker 

glaasje fris aangeboden van de leer-

lingen en toastjes en andere lekkere 

hapjes. Florianne, Maartje en Sophie 

kwamen vertellen dat wat ze van te-

voren bedacht hadden helemaal niet 

klopte. De sporters waren eigenlijk 

veel beter dan ze gedacht hadden, ze 

waren lenig en konden hoog sprin-

gen. Wat ze vooral opgevallen was 

dat ze zo goed samenwerkten, netjes 

op hun beurt wachten en heel veel 

plezier hadden. Ook Ella Prins was 
enthousiast over deze ontmoeting en 

nodigde de vereniging voor volgend 

sportjaar alvast weer uit. Mitchel was 

ook duidelijk: ‘Ik had niet gedacht dat 

ze dit allemaal konden. Het was ge-

woon leuk en je kunt best iets samen 

ze doen!’. 

Match Samen Verder en Julianaschool
Mitchel: ‘Je kunt best iets samen met ze doen’

door Marijke Drieenhuizen

Elk jaar houdt Sportstichting Samen Verder een Open Les waarbij ouders, familie en vrienden 

kunnen komen kijken wat de sporters allemaal geleerd hebben. Dit jaar werd het een bijzondere 

Open Les: tijdens de laatste beursvloer hadden de mensen van deze sportvereniging en de 

Julianaschool in Bilthoven een match gemaakt. De afspraak werd vastgelegd. Ergens in het sportjaar 

2012/2013  zou op een leuke manier samengewerkt worden. Dat is afgelopen donderdag gebeurd.

De sporters, begeleiders en (een aantal) leerlingen van groep zeven van de Julianaschool in de mooie gymzaal van de school.

Volgens directeur Ronald de Moor 

worden de huidige leidsters van de 

peuterspeelzaal straks uitgenodigd te 

solliciteren naar de in te vullen func-

ties bij de nieuwe organisatievorm. 

Als school vinden we het erg belang-

rijk dat er een goede aansluiting is 

tussen PSZ en basisschool. Zo kun-

nen we onze doorgaande lijnen meer 

borgen en zal dit ten goede komen 

aan de kinderen. Dat de beide (hui-

dige) leidsters aangeven in feite door 

te willen gaan toont aan dat ook zij de 

meerwaarde zien van een goede peu-

terspeelzaal. Met de herinrichting van 

ons schoolplein door de bouw van 

het nieuwe dorpshuis kullen we voor 

de peuters rekening houden voor een 

goede speelplek’.

 

Belangstelling

De school wil graag het huidige aan-

bod uitbreiden met peuteropvang. Dit 

betekent dat ouders straks kunnen 

kiezen uit twee mogelijkheden: ge-

bruik maken van een peuterspeelzaal 

(tweemaal per week een ochtend van 

8.30 tot 12.00 uur) en peuteropvang 

(tweemaal per week van 8.00 tot 

14.00 uur). Belangstellenden kunnen 

via een antwoordformulier of via een 

digitale vragenlijst hun voorkeur la-

ten weten. Neem voor meer informa-

tie contact op via tel. 035- 5771660 of 

e-mail directie.bosberg@proceon.nl)

Bosbergschool informeert en inventariseert

door Henk van de Bunt

De Stichting peuterspeelzalen De Bilt wordt per 1 augustus opgeheven. De Bosbergschool in 

Hollandsche Rading onderzoekt de mogelijkheden voor een herstart van een (eigen) peuterspeelzaal. 

Om na te gaan of er voldoende belangstelling voor bestaat is men een inventarisatie gestart.

Bosbergschooldirecteur Ronald de Moor, (hulp-)moeder Marian van 

Barneveld en leidster Renate Gouda en de kinderen hopen op een herstart van 

de peuterspeelzaal in Hollandsche Rading na de zomervakantie 2013.

Sluiting Jan Ligthartschool
Met ingang van 1 augustus 2013 sluit de Jan Ligthartschool in Bilthoven. 

Het schoolbestuur van WereldKidz heeft hiertoe besloten. Alle kinderen 

krijgen na de zomervakantie een plek op een andere basisschool in De Bilt 

of Bilthoven. De ouders zijn afgelopen woensdagavond geïnformeerd.

Sluiting van de locatie, onderdeel van de Dr. W. van Everdingenschool, 

bleek onvermijdelijk. Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gestaag te-

ruggelopen tot 32 kinderen op peildatum 1 oktober 2012. Met dit geringe 

aantal leerlingen vindt het bestuur van Wereldkidz het niet meer verant-

woord deze locatie open te houden. Het team en de Medezeggenschapsraad 

zijn hiervan op de hoogte gesteld en de ouders zijn afgelopen woensdag 

geïnformeerd. 

In de periode voorafgaande aan het besluit van het bestuur van Wereldkidz, 

zijn er gesprekken geweest met zowel Stichting Delta als de gemeente De 

Bilt. Stichting Delta speelt een belangrijke rol bij het vinden van een nieu-

we school voor de Jan Ligthart leerlingen in De Bilt of Bilthoven.

Het Lichtruim

De sluiting van de Jan Ligthartschool heeft tot gevolg dat het bestuur van 

Wereldkidz geen gebruik gaat maken van de gereserveerde lokalen in ‘Het 

Lichtruim’. De gemeente gaat bekijken of de ruimte die beschikbaar komt 

een andere functie kan krijgen, die past binnen het concept van het Lichtruim.

Open ochtend 

Steinerschool en Weltevreden
Zaterdag 20 april houden de Steinerschool De Bilt en kindercentrum Welte-

vreden een open ochtend. De school en het kindercentrum zijn in hetzelfde, 

door veel groen omgeven pand gevestigd en werken nauw samen. Er is geen 

vast programma, u kunt tussen 10.00 en 12.30 uur op elk moment ‘bin-

nenvallen’. Kinderen zijn van harte welkom. Meer informatie over de open 

ochtend, de school en het kindercentrum is te vinden op www.steinerschool.

nl en www.kcweltevreden.nl . 

Verklede voetballers gezocht
Dit jaar is een bijzonder jaar er komt een nieuwe Koning! Dat moet op een 

bijzondere manier gevierd worden en daarom is het 4 dagen feest, ook in 

Lage Vuursche. Maandag 29 april is er in Lage Vuursche een gekostumeerd 

voetbaltoernooi, verzamelen om 19.00 in Dorpshuis De Furs. Voor de deel-

nemers is er (na aloop) bier (vanaf 16 jaar) en braadworst en is er muziek 
in het dorpshuis. Meedoen? Meld je aan bij jeroen.vdberg@ziggo.nl. Voor 

de meest origineel verklede deelnemer is een prijs beschikbaar!

Drinken, koek en fruit 
bij het schoolvoetbal

door Henk van de Bunt

220 leerlingen uit groepen 5/6 van diverse basisscholen, 

verdeeld over 23 teams, streden vorige woensdag om de 

prijzen in het Schoolvoetbalkampioenschap van de kernen 

Bilthoven en De Bilt. Gesponsord door de lokale AH 

supermarkten met drinken, koek en fruit verliep toernooi 

zonder wanklank en vlekkeloos. 

Bij de meisjes was er winst voor de Groen v. Prinsterer-school, gevolgd 

door de van Dijckschool. Het brons was voor de Michaëlschool. Ook bij de 
jongens zegevierde de Groen v. Prinsterer-school (jongens groep 6) die alle 

5 de wedstrijden won, de Patioschool werd tweede en de derde trede van het 

erepodium was voor basisschool Wereldwijs. 

V.l.n.r.: Vinnie Hoppesteyn, Senna den Hartog, Tiemen en Jurian Ligthart, 

Matthijs van Beek, Joël Boer, Boaz Huizing en Sam van Wiggen verdringen 

de er achterstaande sportwethouder Herman Mittendorff, die hen zojuist de 

overwinningsbokaal uitreikte.
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Nootjes 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.)

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

❏  Gefeliciteerd 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 tekens 
meer + € 3,50).

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 kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Let op!  prijzen gewijzigd

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Adverteren in  

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan  

0346 21 19 92

U zoekt - U vindt

Ook adverteren?

0346 21 19 92

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

Boordevol  

creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan  

• T 0346 - 21 12 15 •

www.parelpromotie.nl

Te koop aangeboden

Te koop 1-jarige Fr. HENGST 

zlux v. Andries Holl. Rading. 

Tel. 06-23052921

TRAMPOLINE doorsnede 

ca. 4.50m. Prijs n.o.t.k. Inl.: 

06-53451230.

Nieuwe bruine tweed panta-

lon maat 38. € 35,-. Tel. 030-

2287408

Nieuwe poortdeur kleur groen. 

€ 50,-. Hoogte 180 x breedte 

90.cm. Tel. 06-13109742 na 

15.00 uur 

Dell 20 inch flat screen moni-

tor zwart/zilver. Voor PC 

of laptop. € 45,-. Tel. 0346 

211678 of 06 30654159

Open gas sfeerhaard, merk 

Faber. In zeer goede staat. 

€ 40,-. Tel. 0346-212618

Eiken 6 hoekige eettafel op 

sierlijke poot. € 40,-. Eiken 

eetstoelen met stof bekleed, 

aantal 4 stuks. In goede staat. 

€ 10,- p.s. Tel. 0346-212618

Bosch tafelmodel vriezer, 3 

laden. Werkt prima. € 45,-. Tel. 

0346-212618

Eiken boekenkast, 6 legplan-

ken. € 25,-. Tel. 0346-212618

Ruim 80 stuks meisjeskleding; 

maat 140 t/m 158; goed en net-

jes; ook merkkleding (Gap). 

€ 40,-. Tel. 06-16380350

Eiken stereo toren meubel met 

rookglas deur en lade. € 10,-. 

Kinderbox, groen, fijn voor 

de klein(e) kinderen € 5,-, niet 

verstelbaar. Tel. 0346-212618

Twinny load fietsen drager. 

€ 45,-. Tel. 0346-212618

Nieuw stevig logeerbed met 

lattenbodem en matras verrijd-

baar. € 35,-. Tel. 030-2205540

4 Eetkamerstoelen, kleur grijs 

op wieltjes. € 45,- p.s. Tel. 

06-16658304 

Witte salontafel, mt. 90x90, 

met vakken. € 45,-. Tel. 

06-16658304.

Te koop: nieuwe bruine 

Zweedse muilen maat 41, 

42 en 46 en zwarte muilen 

maat 41, 42, 45, 46 en 47. 

De prijs € 15,- per paar. Tel: 

06-10060427.

Hp deskjet- all-in-printer, com-

pleet met usb-kabel geschikt 

voor printen, kopiëren en scan-

nen. € 25,-. Tel. 030-2205540

Nieuwe rol vloerbedekking, 

mooie kwaliteit, breed 2,10 m. 

€ 20,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. logeerbed, inklapbaar 

en matras. € 35,-. Tel. 030-

2205540

130 Golfballen, merk Dura 

range en Duchell range, samen 

€ 30,-. Tel. 030-2205540

2 Dezelfde oranje stevige 

oranje tuinstoelen, fijne ste-

vige zit, per stuk € 10,-. Tel. 

030-22065540

Pick-nick tafel met 4 stoeltjes, 

inklapbaar, gemakkelijk mee 

te nemen in bijpassende koffer, 

nog in de verpakking {nieuw}. 

€ 35,-. Tel. 030-2205540

Nieuwe trekkers rugzak met 

aluminium frame. € 15,-. Tel. 

030-2205540

Prachtige geslepen spiegel in 

goudkleurige lijst afm. 105 

cm. hoog x 45 cm. breed. 

€ 35,-. Tel. 030-2205540

2 Mooie rieten tuinstoelen, 

z.g.a.n. hoge leuning, fijne 

zit, per stuk € 25,-. Tel. 030-

2205540

Nieuwe Tomado elekt. raclet-

te/grill, geschikt voor 8 perso-

nen', geheel compleet. € 25,-. 

Tel. 030-2205540

Rollerskates met voorstopper. 

In maat verstelbaar (32-36). 

Blauw, wit, rood. Twee keer 

gebruikt. € 7,50. Tel. 0346-

214322. Na 18.00 uur.

Gardena tuinslang haspel op 

wielen. Zonder slang. € 10,-. 

Tel. 0346-214322. Na 18.00 

uur.

Wie kan plm. 20m³ (tuin)

grond gebruiken? Gratis opha-

len op maandagmorgen 6 mei 

2013 (Oranjelaan, Groenekan) 

of bezorging tegen transport-

kosten. Tel. 06-55376037

Vierkant grenen box. € 30,-. 

Tel. 06-53687370

Kunststof vijverbak 1.90 

x 0.90 x 0.60. Apart model. 

€ 50,-. Tel. 0346-214084

Goed uitziende baby kinder-

ledikantje 60x120 cm. Kleur: 

beige met matras. € 30,-. Tel. 

0346-214084

Groene aluminium bistro 

stoeltjes voor in de tuin. 2 

stuks. € 50,-. Tel. 0346-214084

Oude bouwkruiwagen met 

ijzerwiel dient te worden 

opgeknapt. € 25,-. Tel. 0346-

214084

Voor kinderen ± 6 maanden 

jump/springstoeltje met beves-

tiging aan de deurpost. € 20,-. 

Tel. 0346-214084

Ligbed wit, inklapbaar. € 10,-. 

Tel. 035-5771462

Nieuwe Angels spijkerbroek, 

maat small. € 15,-. Tel. 0346-

214108 na 17.00 uur

Te koop gevraagd

O u d  e - m a i l l e 

KEUKENGEREI, enz. Tel. 

030-2627348. Bedankt voor 

uw aandacht en wellicht tot 

ziens. Opa Rein
 

Goede HOMETRAINER. Tel 

0346-282610 na 18.00 u.

Fietsen/brommers

Kinderfietsje, leeftijd 2 - 5 

jaar. € 7,50. Tel. 030-2205540

Meisjesfiets (Batavus). Voor 

kind van 5-8 jaar. Rood, paars, 

roze, oranje. Met terugtraprem, 

twee handremmen, mandje en 

snelbinders. € 35,-. Tel. 0346-

214322. Na 18.00 uur.

Personeel gevraagd

George In der Maur in 

Groenekan zoekt een recepti-

oniste. Zie pag. 18

HULP gevraagd eenmaal 14 

dgn. 3 uur tevens iemand voor 

de tuin. Tel. 035-5825057

Personeel aangeboden

REPARATIE zonnescher-

men, rolluiken, markiezen, 

Luxaflex. Verkoop nieu-

we en gebruikt. Tel. Hans 

06-26604779 Groenekan

Voor een goed 

ONDERHOUDEN TUIN 

belt men altijd naar Rein: 

06-82004441

HUISHOUDELIJK hulp aan-

geboden. Div. mogelijkheden 

met ruime ervaring. € 12,50 

p/u. Tel. 0346-214084

Huishoudelijke HULP, lichte 

tuinwerkzaamheden, vervoer, 

kinderoppas. Tel. 06-34562375

Diversen

Wist U dat BETTY'S 

CORNER een speciaal 65+ 

tarief heeft? En ook dat met 

knipkaart elke tiende behande-

ling knippen gratis is? Bel voor 

een afspraak: 06-33722022 

Zorg voor uw haar!

Zat. 20 april 10.00-15.00 

uur GARAGESALE XL, 

Steylingweg 6, Maartensdijk.

PAARDRIJDEN? Privélessen 

en buitenritten privé stal. Info 

tel. 06-34562375 na 19.00 uur

Gezocht:  
2 vrijwilligers m/v  

die graag met  
oude mensen 

omgaan 

Dagverzorgingscentrum 

‘Beth Shamar’ zoekt 2 

betrokken vrijwilligers m/v 

die voor onze ouderen 

willen rijden tijdens 

de ochtend en in de 

namiddag. Minimaal 2 

dagen per week. U bent 

bij voorkeur woonachtig 

in de gemeente de Bilt. 

Onze tegenprestatie is 

dat u vrij van de auto 

gebruik kunt maken 

gedurende de dag dat u 

voor ons rijdt. Of u rijdt 

met uw eigen auto en 

ontvangt een vergoeding 

van € 0,40 

per kilometer.

Voor meer info gelieve te 

bellen met Jan Moggré, 

0346-211755  

of www.bethshamar.nl

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. LENTETIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 

06-54967985

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.

mediationmetu.nl

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of persoon-

lijke groei)? Is er een verlangen je patronen te doorzien en te 

doorbreken zodat je op een vernieuwde manier kunt verbinden 

met jezelf en de ander? Bel voor een gratis kennismakings-

gesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de dieptepsycholo-

gie van Jung, Imaginatie-technieken en eventueel de natuur. 

Hanneke van Doorn, tel. 06-46380150 www.bewustzijninver-

binding.nl

Nieuwe collectie schooltassen bij Kok Stomerij en Lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 0346-211579

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl (Diepte) 

reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffenheden, epi-

leren, massage van gezicht, hals en decolleté, masker, serum 

en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 

06-10666673

Te koop of te huur. 400 m2 waarvan 200 m2 boven en 200 

m2 beneden op de Industrieweg Maartensdijk. Goederenlift 

aanwezig. Tel. 06-54623282

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

verticuteren, bent u bij ons aan het juiste adres. Voor meer

informatie tel. 06-27480128 of www.green-man.nl

Portemonnees en nog eens portemonnees bij Kok stomerij 

en Lederwaren, Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 0346-211579

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Nieuw Kringloop Midden Nederland, Dr. Letteplein 12 

(achterom) De Bilt, open woensdag t/m zaterdag van 10.00-

18.00uur. Spullen brengen bel 06-50897262

Volop plantseizoen, fruit- en sierbomen, haagbeuk en beuken-

haag, taxus en buxus etc. vele soorten vaste planten en groen-

ten, planten alles tegen ............ prijzen. Ook voor al uw tuin-

werkzaamheden, verkoop vrijdag/zaterdag Nw.  Weteringseweg 

34, Groenekan. Tel. 06-54751296. www.vanvliettuinservice.nl

Cursussen/Trainingen

Nieuw in Groenekan: lessen pottenbakken, draaien op een 

draaischijf, ook losse workshops voor kleine groepen tot 12 

personen. Evt. ook voor kinderfeestjes. Tevens keramiek op 

aanvraag (tuinpotten, serviezen, urnen, etc.). Inlichtingen Paul 

Werner 030-2129968. Atelier: Groenekanseweg 15. www.

pwkeramiek.nl

Flamenco workshop Beginners. Vrijdag 3- 10-17- 24 Mei.  

€ 75,-. Docent Heleen. Gitaar Kambiz Afshari. 17.30-18.30 

(Sept om 18.00-19.00 u. Flamenco Voorstelling : Alegria. Zang 

Falu de Cadiz 40 Dansers. 8-06-2013 Aanv. 20.00 u. € 10,-. H F 

Witte centrum de Bilt. casafl@hetnet.nl  06-41042464
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Hockey-perikelen
SCHC - MOP 5-1

SCHC-dames boekte een linke zege 
op MOP. Carlien Dirkse van den 

Heuvel opende de score in de 10de 

minuut: haar 50ste Hoofdklassedoel-

punt voor de Bilthovenaren. Daarna 

liep de ploeg van Janneke Schopman 
in de eerste helft uit naar een 3-0 

voorsprong. Na rust scoorde MOP 
nog wel, maar twee treffers van 
SCHC voorkwamen dat de overwin-

ning in gevaar kwam. MOP is door 
de nederlaag naar de tiende plaats op 
de ranglijst gezakt. 

SCHC - Rotterdam 0-2 

Rotterdam bleef door een kleine 

zege op SCHC-mannen in het spoor 
van Oranje Zwart. Voor rust scoor-
den beide ploegen niet, maar in de 
54ste en 55ste minuut klaarden de 

Rotterdammers de klus alsnog. Je-

roen Hertzberger zette zichzelf dit 

keer niet op het scorebord. Het is 

de eerste keer dat Rotterdam binnen 

hetzelfde Hoofdklasse-seizoen een 
dubbele zege op SCHC boekt. De 
heenwedstrijd in de Maasstad ein-

digde in 5-1.

Oranje Zwart - Voordaan 5-0

Koploper Oranje Zwart ging niet in 
de fout tegen hekkensluiter Voor-
daan. Toch was dat geen vanzelfspre-

kendheid, want de enige nederlaag 
die OZ dit seizoen leed, was uitge-

rekend tegen de Groenekanners: 4-3. 
Dit keer was de overwinning ech-

ter al snel binnen. Na een kwartier 
stonden de Eindhovenaren, die thuis 
nog ongeslagen zijn, met 2-0 voor, 
waarna ze na rust uitliepen naar 5-0. 
Rob Reckers maakte drie doelpun-

ten. Voor de mannen van Voordaan 

wordt handhaving in de Hoofdklasse 
steeds moeilijker. Hun laatste drie 

duels spelen ze stuk voor stuk tegen 
tegenstanders uit het linkerrijtje: Pi-
noké, Kampong en Rotterdam. 

Voordaan-dames geeft zege uit 

handen

De hockeysters van Voordaan bleven 

tegen Alliance steken op een gelijk-

spel terwijl ze eigenlijk de bovenlig-

gende partij waren. De bezoekers 
lieten Voordaan komen, maar hun 
keepster stond enkele keren nuttig 
in de weg. Na rust had de thuisclub 
een aantal kansen nodig maar zette 
Lisa Gerritsen Voordaan op 1-0. On-

danks een paar goede reddingen van 
Wies van Aalst wist Alliance zicht 
toch naar 1-1 te counteren en zo een 
punt mee te nemen uit Groenekan. 
Volgende week komt Crayenhout op 
bezoek en heeft Voordaan een kans 
om de aansluiting te zoeken met plek 
twee.

De hockeysters van Voordaan namen dankzij een goal van Lisa Gerritsen de 

leiding tegen Alliance, maar kwamen uiteindelijk niet verder dan 1-1. (foto: 

www.guidovanderburg.com) 

FC De Bilt naar de hoofdklasse
Het eerste zaalvoetbalteam van FC De Bilt is afgelopen vrijdag na een zinderend duel  

kampioen geworden en daardoor gepromoveerd naar de hoofdklasse.

Eindelijk was het vrijdag dan zover, 
de kampioenswedstrijd in en tegen 
Zandvoort. Voorwaar geen gemak-

kelijke opgave maar met de hulp van 
een grote groep meegereisde suppor-
ters die voor veel geluid en enthou-

siasme zorgde moest deze klus toch 
te klaren zijn.

Acht strakke koppies die bleven vol-
houden dat ze niet nerveus waren be-

gonnen aan deze zware opgave. In de 
eerste minuten werd er goed getikt 

en werd er door beide teams wat af-
getast. Het was De Bilt wat de score 
opende, na het voorbereidende werk 
door Marcel Melissen kon Nicky En-

gel binnenschieten. Echter de gelijk-

maker liet niet lang op zich wachten 
1-1. Het duo Engel Melissen kon 
ook de tweede goal op haar naam 
schrijven een fantastische afronding 
van Nick zorgde voor 1-2. Dennis 
Huussen liet de supporters denken 

dat het een makkelijk avondje zou 
worden, met een harde schuiver door 

de benen van de keeper werd de 1-3 
op het scorebord gezet. Echter dat 
was voor Zandvoort het sein om als 
een ware vloedgolf terug te komen. 
Binnen luttele minuten werd het 
net voor rust 2-3 en net na rust 3-3. 

Even leek De Bilt de kluts kwijt te 
zijn, nervositeit stak de kop op en er 
werden zelfs opmerkingen gemaakt 
aan het adres van de zeer goed lei-
dende scheidsrechter. Het was Rik 
Emelaar die een twee minuten tijd-

straf kreeg waardoor iedereen in de 
zaal aanwezig aan het ergste dacht. 
Echter de bal rolde anders. Zand-

voort kon geen gebruik maken van 
de overtal situatie en met weer een 
voltallig team tekende Michael van 
Dongen voor de 3-4 en Marcel Me-

lissen voor de 3-5. Zandvoort kwam 
nog een paar keer voor de goed kee-

pende Coen Swart maar Michael van 
Dongen maakte aan alle spanning 
een eind door de 3-6 binnen te schie-

ten. De rest was voor de statistieken 
na 4-6 konden  Marcel en Michael de 

eindstand 4-8 op het bord zetten. Een 
fantastische prestatie die in de kan-

tine van de sporthal van Zandvoort 
gevierd werd met een vervolg in de 
Biltse sporthal. 

Volgend jaar mogen de mannen proberen hun voetbalkwaliteiten in de 

hoofdklasse te etaleren.

Centrals stelt  
Hoofdklasse team samen

Centrals is er in geslaagd de selectie van het dames 1  

team te versterken. Dat was noodzakelijk vanwege  

de promotie naar de Hoofdklasse. 

Het is lang onduidelijk geweest of het zou gelukken een Hoofdklasse waar-
dig team te kunnen vormen. Een mooie transfer is die van Nikki Harte, die 
twee jaar voor UVV speelde en nu terug is bij Centrals. Zij speelde drie jaar 
geleden al met Eva Voortman in Dames 1 en werd samen met haar, 4 jaar 
geleden, ook kampioen van Nederland bij de junioren met het Midden Ne-

derland team. Nikki en Eva zijn de twee echte Biltse speelsters in de nieuwe 
selectie. Speelsters die van jongs af aan lid zijn van de Centrals. Stephanie 
Ruiter speelt voor het vijfde jaar bij Centrals.

Nieuwe selectie

Vanuit het team Centrals 2012 komen: Eva Voortman (Pitcher, outield, 
1e honk, ook in selectie Ned. Dames softbal team; beschikbaar per mei 
2013); Stephanie Ruiter (korte stop, 2e honk, catcher), Eliza Rikkelman (3e 
honk), Jamie Spanjer (1e honk, outield, topsport junioren), Puck van der 
Kolk (pitcher, topsport junioren) Ashley Spanjer (catcher, speelt ook top-

sport junioren Almere).
De nieuwe speelsters zijn: Laura van Essen (Ex Pirates Amsterdam, catcher, 
selectie van Ned. Dames Softbal team) Donna Hartman (Ex Pirates, in-

ield), Nicolette van Reem (ex Robur ’58, catcher), Richelle van Gennip (ex 
USA, ex Giants, pitcher), Alma Hooi (ex Ban Topa, outield) Nikki Harte 
(ex UVV, korte stop, 2e honk), Kayleigh Adelina (ex UVV, outield, maakte 
deel uit van de Ned. Dames selectie; vanwege studie gestopt).

Landskampioen

Afgelopen zaterdag werd thuis de eerste dubbel gespeeld tegen landskam-

pioen Alcmaria Victrix. De eerste wedstrijd werd met 8-2 verloren, mede 
doordat er een aantal fouten werd gemaakt in het outield, door het verkeerd 
inschatten van de bal en door foute aangooien naar het eerste honk. In de 
tweede wedstrijd werd het in de derde inning 1-0. Die voorsprong werd niet 
meer uit handen gegeven. Sterker: er had eigenlijk met minstens 3-0 moeten 
worden gewonnen. Dat gebeurde niet mede door onbegrijpelijk honklopen. 
Maar de eerste winst is binnen. (Bertus Voortman)

SCHC Meisjes D1 kampioen
Zaterdag 13 april speelde SCHC Meisjes D1 thuis tegen Huizen MD1. Ze wonnen de wedstrijd en 

gaan op 15 juni strijden voor het oficieuze Landskampioenschap.

Het was een belangrijke wedstrijd en 
het werd de kampioenswedstrijd voor 
SCHC MD1. Lange tijd ging de stand 
gelijk op: 0-1, 1-1, 2-1 en 2-2. Ook 
met een gelijke stand werden ze kam-

pioen, maar de Bilthovense meisjes 
wilden toch winnen. Het werd 5-2. 
De tot nu toe ongeslagen kampioenen 
hebben het uitgebreid gevierd met 
taart en slagroom. 
Na een prachtig zaalseizoen waar 
SCHC MD1 Landskampioen werd, 
zijn ze nu kampioen en gaat het team 
onder leiding van Pet van Dam, Marc 
Jan Derksen en Diederique Heuff op 
15 juni strijden voor het Landskampi-
oenschap.

Hilko Partyverzorging 

verlengt contract TZ
Hilko Catering en Partyverzorging 

is al jaren een goede sponsor van 

Tweemaal Zes. Na een aantal jaren 

hoofdsponsor te zijn geweest, is het 

contract verlengd als shirtsponsor 

van TZ A1. 

Kraamer is een clubmens en draagt 

TZ een warm hart toe. Op de foto 

staat Hilko samen met zijn dochter 

en TZ-voorzitter Bert Bos
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‘Patatboer’ Cor de Gram  

igureert in kinderboek
door Martijn Nekkers

Peter van Dijk is van beroep uitgever en woont in Westbroek. Hij heeft drie kinderen:  
Koen, Esther en Toon. Iedere avond vertelt hij de oudste twee een verhaal.  
Hij doet dat volgens een bijzondere formule. De kinderen noemen een dier,  

een plaatsnaam en een beroep en Peter bedenkt er een spannend verhaal bij.

De kinderen leven mee, stellen vra-

gen en geven commentaar. Iedere dag 

gaat dat zo. Het is een sport voor de 

kinderen om bijzondere plaatsnamen 

op te noemen maar ook grappige 

beesten en in hun ogen bijzondere 

beroepen. Bij Peter van Dijk ontstond 

het idee of deze werkwijze misschien 

de basis zou kunnen worden voor een 

verhalenbundel voor kinderen. Hij 

mikte daarbij op de leeftijdsgroep van 

Koen en Esther, van 6 tot 11 jaar. Op 

die leeftijd kunnen kinderen zelf al 

min of meer lezen. Her resultaat is het 

voorleesboek ‘De toekan en de cam-

pingkok’ geworden dat op 20 april ten 

doop zal worden gehouden.

In november 2010 heeft Peter van Dijk 

30 verhalen geschreven. Hij heeft via 

Twitter een oproep gedaan voor een 

aantal meelezers. Dat leverde 10 be-

langstellenden op. Die hebben alle 

verhalen gelezen. Maar ook is er door 

kinderen van groep 7 en 8 op een ba-

sisschool in Arnhem meegelezen. Van 

Dijk heeft daar zelf enkele van de ver-

halen in de klas voorgelezen. Alle le-

zers hebben mogen stemmen. Daarna 

zijn er nog wat verhalen bijgemaakt 

en het resultaat is een selectie 15 

voorleesverhalen. Ze hebben pakken-

de titels als ’Een rotgans in Peking’, 

‘De Narwal in Skopje’ en ‘Een libelle 

in Delft’. Het verhaal ´De miereneter 

en de scout’ speelt zich in Utrecht af 

en de Dom speelt daarin een belang-

rijke rol. In het boek komt Peter van 

Dijk zelf voor als vader Vrolijk, de 

verteller met een onuitputtelijke fan-

tasie terwijl zijn kinderen Esther en 

Koen verschijnen in de gedaante van 

Tara en Jelle. Voor de rest gaat het in 

het boek net zo toe als in huize Van 

Dijk wanneer het bedtijd is. Het ver-

haal dat verteld wordt is gedrukt in 

zwart, terwijl het commentaar en de 

gesprekken tussen Tara, Jelle en hun 

vader in rood zijn afgedrukt. De vele 

illustraties zijn van Lida van de Born. 

Het zijn pentekeningen, vaak ook met 

tekst, een beetje stripachtig. Het ge-

heel ziet er fantastisch uit.

Dicht bij huis
Tara en Jelle leverden steeds de com-

binaties waar vader Vrolijk z´n ver-

haal bedacht. Esther en Koen heb-

ben in werkelijkheid samen een lijst 

gemaakt van wel 40 combinaties. Het 

was een sport voor ze om zo bijzon-

der mogelijke plaatsnamen te kop-

pelen aan de meest bizarre dieren en 

beroepen. Toch vond Peter van Dijk 

weer een uitweg om er een verhaal 

van te maken. Uiteindelijk kwam 

bij de kinderen het idee om nu ook 

eens een verhaal te laten maken dat 

dicht bij huis zou spelen. In hun eigen 

Westbroek dus. En ze bedachten ook 

dat de plaatselijke snackbarhouder, 

Cor de Gram er een rol in zou moeten 

krijgen. Natuurlijk is die bij alle kin-

deren in de buurt populair. Het resul-

taat is: ‘De patatboer van Westbroek’.

Peter van Dijk vroeg zich echter wel 

of de hoofdiguur zelf dat wel zo’n 
goed idee zou vinden. Hij liet het 

verhaal aan Cor de Gram lezen maar 

die vond het geen enkel bezwaar. Hij 

was er zelfs enthousiast over. Cor 

: ‘Ik vond het meteen een heel leuk 

verhaal. Het was heel begrijpelijk en 

ik herkende mezelf er ook wel een 

beetje in.’ De basisschool van West-

broek, ‘t Kompas dus, komt ook in 

het verhaal voor zonder dat die naam 

wordt genoemd. Een varken speelt de 

andere hoofdrol in dit verhaal.

Niet super braaf
Aan het einde van het boek geeft Pe-

ter van Dijk nog eens kort en bondig 

het concept weer: Kies een dier, een 

plaats en een beroep en vertel het ver-

haal dat er bij past. Hij denkt dat veel 

ouders het ook kunnen om zo’n ver-

haal te maken voor hun kind(eren). 

Het moet bizar zijn, dat maakt het 

voor kinderen leuk en spannend om 

naar te luisteren. Je moet er voor zor-

gen dat de kinderen verrast blijven 

maar er ook dingen uit het dagelijkse 

dingen aan toevoegen. Het geheel 

moet ook weer niet te gek worden, 

want dat accepteren ze niet. De ver-

halen hoeven ook niet super braaf 

zijn. Kinderen zijn gek op rare woor-

den, heeft hij gemerkt. Wel heeft hij 

zelf ervaren dat het goed is om een 

verhaal, nadat het verteld is, met-

een op te schrijven, anders ben je 

het kwijt. ‘Ik heb gemerkt dat ik wel 

fantasie heb, maar dat mijn geheu-

gen minder goed is’, voegt hij er aan 

toe. Overigens is de schrijver Roald 

Dahl voor Peter van Dijk het grote 

voorbeeld. Hij voelt zich door hem 

erg geïnspireerd. ‘De toekan en de 

campingkok’ is verkrijgbaar in de 

boekhandel maar ook bij de enige 

echte patatboer van Westbroek: Cor 

de Gram.

Schrijver Peter van Dijk (l) en Cor de Gram in diens snackbar met het 

voorleesboek ‘De toekan en de campingkok’.

Brandweerwedstrijden
door Henk van de Bunt

Zaterdag 13 april organiseerden de brandweerposten Groenekan en Maartensdijk 
brandweervaardigheidstoetsen. Posten uit de gehele regio namen deel om een ronde verder  

te komen en misschien zelfs - uiteindelijk - Nederlands kampioen te worden. 

De term brandweerwedstrijden is van 

oudsher bekender dan vaardigheids-

toetsen en er is ook zeker sprake van 

een wedstrijdelement. Door het gehe-

le land worden toetsen georganiseerd 

onder auspiciën van de ABWC, het 

landelijke wedstrijdcomité. Bij deze 

gelegenheden worden de deelne-

mende ploegen door deskundige jury-

leden getoetst op hun vaardigheden. 

De vaardigheden zijn afhankelijk van 

wat het (geheime) scenario te bieden 

heeft. 

Prijzen
In de aula van het Maartensdijkse 

Groenhorstcollege reikte burgemees-

ter Arjen Gerritsen jl. zaterdag de 

prijzen uit . De eerste drie in de klasse 

Hoofdklasse Baan waren deelnemers 

van de korpsen Amerongen (3de), 

Loosdrecht (2de) en Zeist (1ste). 

In de klasse TAS-HD Baan was het 

brons voor Maarsseveen-Tienhoven, 

het zilver voor Bunschoten en het 

goud voor Leersum. 

Burgemeester Arjen Gerritsen (en zoon) wachten het moment van de 

prijsuitreiking af. Commandant Martijn van Ginkel bedankt namens de 

organiserende brandweerkorpsen iedereen voor hun deelname en wenst de 

winnaars succes bij de volgende wedstrijdrondes.

Voorlichtingsavond 
Zonnepanelen

Op woensdag 24 april om 20.00 uur worden op de Waterweg in De Bilt  alle 

aspecten rondom het zelf opwekken van energie met zonnepanelen bespro-

ken en toegelicht. De avond wordt 

geleid door een deskundige, wordt 

georganiseerd door de werkgroep 

Energie van Transition Town De Bilt 

en zal plaatsvinden bij één van de le-

den van de werkgroep thuis.

Opgeven en meer informatie via 

john.neeft@live.nl.  Meer informatie 

is ook te verkrijgen via tel. 06 515 88 

608 (John Neeft).  Aan deelnemers 

wordt gevraagd de jaarrekening van 

het energiebedrijf (elektriciteit) mee 

te nemen.

Bridgetoer door De Bilt
In het kader van het 900 jaar De 

Bilt-thema ‘Verbinden door het de-

len van het verleden en door gast-

vrijheid’ was er voor de bridgelief-

hebbers op zaterdag 13 april a.s. een 

verrassende bridgetoertocht langs vijf speellocaties in de gemeente De Bilt 

georganiseerd. Totaal 80 paren hadden zich aangemeld. Bij WVT in Biltho-

ven werden aan het einde van de dag de prijzen uitgereikt:

Winnaars werden Peter van Doorn + Cees Grifioen met 65,05% (foto) 
gevolgd door Iron Bosse + Jose Lentink met 63,74 %. (foto Wim Westland)

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Ieder zondag:'SUNDAY ROAST' € 10,-

Woe.
17-4

Verse Zeeuwse mosselen 
€ 14,00 incl. koffie

of
Iers lamsstoofpotje
€ 11,00 incl. koffie

Do.
18-4
Vrij.
19-4
Woe.
24-4 Entrecote 

met kruidenboter
of

Thaise visschotel

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
25-4
Vrij.
26-4


